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Dank voor je prachtige lezing. Je plaatst het lichaam waar het mijns inziens helemaal hoort: in de 

cultuur. Tot in onze meest intieme lichamelijkheid laat cultuur zich gelden en is de manier hoe 

wij die beleven het resultaat van “betekenisgeladen gewoonten”, van een habitus, van een nooit 

aflatende “repetitieve performantie”.  

 Maar, zo vraag je je op het einde af, hoe zit dat nu precies? Bij alle theorieën die je de 

revue laat passeren mis je een “uitgewerkte socialisatie- annex identificatietheorie”. Ik hoor daar 

ook de vraag in naar hoe nu precies de relatie te denken valt tussen het lichaam voor zover het 

niet cultureel is en het lichaam  voor zover het quasi helemaal in zijn culturele vorm is gegoten. 

Tussen het reële en het culturele lichaam. Je vertoog sluit af met de suggestie: “Misschien kan de 

psychoanalytische theorie een helpende hand bieden”.  

 Of die hand zoveel kan helpen weet ik niet, maar sta me toe haar toch maar even te 

openen en jou die voor te leggen – of liever: je voor te leggen hoe ik denk dat Lacan op die vraag 

heeft geantwoord. De oceaan tussen ons laat ons niet toe de zaak verder te bediscussiëren. Aan 

het publiek dus om mij hier te vervangen.  

 Lichaam en lichamelijkheid functioneren bij het libidinale konijn dat de mens is helemaal 

via betekenaars: daarom ruiken onze fecaliën zoals ze ruiken. Misschien is onze olfactorische 

perceptie wel het ultieme bewijs voor Lacans primaat van de signifiant. “We are such stuff as 

dreams are made on”, zegt Prospero in Shakespeares Tempest. Wij zijn gemaakt uit het materiaal 

waaruit dromen gemaakt zijn: betekenaars, op zich betekenisloze cultuurmunten.  



Alhoewel: zijn wij dat? Lacan zegt toch nog iets anders: wij zijn het subject – de drager – 

van betekenaars. We zijn geen betekenaar, maar wel datgene “wat een betekenaar representeert 

voor een andere betekenaar” (zoals Lacan het ergens uitdrukt). Wij zijn wie we zijn dankzij de 

betekenaars die ons representeren, maar we vallen met geen betekenaar samen. Als subject van 

betekenaars, situeren we ons daar waar die tekortschieten. We hebben niets dan ons culturele 

verhaal om te zijn wie we zijn, maar we blijven aan dat verhaal ontsnappen. In laatste instantie 

zijn we het tekort dat in het verhaal over onszelf – of ruimer, onze cultuur –blijft woekeren en het 

daarom eindeloos voortjaagt. Dit tekort, dat is het subject, een inherent subversief subject want 

het ondermijnt datgene waarvan het de drager is.  

Je zou het de crux van Lacans “socialisatie- annex identificatietheorie” kunnen noemen. 

We zijn helemaal door de materialiteit van de cultuur (de betekenaar) bepaald, maar we vallen 

met die bepaling niet zonder meer samen. We zijn altijd tegelijk de ondermijning, de subversie 

van deze bepaling.   

Let wel, onze subversie gaat niet terug op ‘ons’, het zijn ‘wij’ die op die subversie 

teruggaan. Er is niet eerst een ‘wij’ dat dan vervolgens de zaken ondermijnt. De ondermijning 

gaat ons vooraf, wij zijn drager van een substantieloze, grondeloze, en daarom altijd frêle, 

wankele subversie die we ons nooit echt kunnen toe-eigenen, maar die wel ons intieme ‘zelf’ 

uitmaakt. Vandaar dat we niet zo goed weg kunnen met onszelf, ook niet als we ons helemaal 

door de Ander (de cultuur / de betekenaars) willen laten bepalen.  

En wat dan te zeggen over het lichaam? Niet het culturele lichaam, het lichaam zoals het 

in een ‘moule’ van signifiants is gegoten, maar het louter lichamelijke lichaam, het lichaam als 

reële? Als Lacan dit thematiseert, is het om de genoemde subversie in al haar consequenties door 

te denken.  

De cultuur bepaalt ons, tot op het niveau van onze intieme lichamelijkheid, maar die 

bepaling gebeurt nooit zonder dat ze tegelijk wordt ondermijnd: op dat snijpunt tussen culturele 

bepaling en haar ondermijning situeert zich het subject. Die ondermijning/subversie genereert een 

zekere vrijheid: vandaar dat de cultuur virtueel zoveel kanten op kan, en vandaar ook dat de mens 

zich al bij al behoorlijk vrij en soepel in die alles bepalende cultuur kan bewegen.  

Het lichaam als reële is Lacans term om aan te geven dat die subversieve vrijheid niet 

zomaar alle kanten op kan, dat zij iets weerbarstigs singuliers heeft, iets dat op haar beurt ook de 

subversie in haar virtuele oneindigheid ondermijnt. Dat reële lichaam toont zich nooit als 



lichaam, als gestalte. Het toont zich enkel in symptomen,  hardnekkige symptomen die zich aan 

elke analyse onttrekken – symptomen waarmee de analysant zijn aperte onaangepastheid aan de 

cultuur verraadt, maar die hij voor geen prijs wil opgeven. En waarom dan niet? Het lijkt erop dat 

het juist die symptomen zijn die hem ultiem aan de werkelijkheid binden. Wat ons met andere 

woorden aan de cultuur bindt is niet enkel een door betekenaars geremedieerde, soepele 

onaangepastheid, maar ook en vooral een reële, strakke, niet te manipuleren onaangepastheid.  

Let wel, het betreft een onaangepastheid die bindt. We zijn met ons lichaam aan de 

cultuur gebonden: niet enkel in de zin dat het volledig door die cultuur gerestyled is, maar ook in 

de zin dat dit lichaam zich aan dit restylen wil onttrekken en symptomen genereert. Ook die 

laatste onaangepastheid bindt ons aan de cultuur en ondersteunt precies in die hoedanigheid de 

subversieve activiteit van het libidinale konijn dat zich opwerpt als het subject van die cultuur. 

 

Rudi, ik schaam me voor al die hoogst onelegante theoretische abstracties. Ik wou enkel gezegd 

krijgen – als wat ik denk waar Lacans denken op neerkomt – dat het de onaangepastheid is die 

maakt dat we ons zo hardnekkig aan de cultuur blijven aanpassen. Of, wat op hetzelfde neerkomt, 

dat het ‘vrijheid’ is onze relatie met de werkelijkheid typeert. Het klinkt eenvoudig, maar je weet 

zelf genoeg dat niemand echt goed weet wat hij zegt als hij – overigens niet onterecht – beweert 

dat we in een ‘vrije samenleving’ leven. Wees dus mild met een kwajongens als Jacques Lacan 

als ze wat te ver gaan in de manier waarop ze ons onbeholpen ‘onweten’ hieromtrent trachten te 

verkennen.      

 

 

 

 


