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Sta me toe even te aarzelen alvorens van wal te steken. Lacans notie van das Ding uit de 

doeken doen in een kort bestek is geen makkelijke zaak. Te meer omdat Lacan met die term 

alles behalve datgene op het oog heeft met wat wij dingen of objecten noemen. Het zal bekend 

zijn dat Lacan de mens als een verlangen definieert, en dit in de radicale zin van het woord: hij 

heeft niet alleen verlangens, hij is verlangen, wat zoveel wil zeggen als dat hij een voorgoed 

onvervuld verlangen is. In die zin is hij niet echt in de volle zin van het woord een ‘zijn’, of een 

‘zijnde’ (vergeef me die filosofische abstractie), maar veeleer een verlangen naar zijn of 

zijnsvolheid. Het zijn, al wat is, hijzelf incluis, is ‘voorwerp’ van verlangen. Vandaar dat hij zich 

aan alles en nog wat vastklampt, al kan geen enkel object definitief zijn verlangen bevredigen en 

voert elk object hem weer naar een ander, nieuw object. Welnu, de term ‘das Ding’ – een term 

die Lacan op een bepaald moment in zijn oeuvre opdiept uit een welbepaalde passage in Freud 

– is in het geheel niet als zo’n object te beschouwen. Das Ding is datgene wat elke gehechtheid 

aan een object mogelijk maakt, precies omdat het zelf definitief uit de greep van het verlangen 

blijft. Dat ‘ding’, zo zal blijken, is een concept waarmee Lacan het onbevredigbare karakter van 

het verlangen nog scherper dan voorheen uit de verf wil doen komen. Het onderstreept – en 

complexeert – zijn stelling dat het menselijke subject rust, niet in het zijn, maar in een tekort aan 

zijn. In die zin noemt das Ding vooral een tekort, een gemis, een leegte.  

Met die stelling over het ding en, ruimer, over het verlangen, mengt Lacan zich in de 

grote grondslagendiscussies van de moderne tijd. In die zin is zijn oeuvre een door en door 

filosofisch oeuvre en repliceert hij, onder meer met zijn concept van das Ding, op de diverse 

manieren waarop vóór hem ‘het ding’ filosofisch is gedacht. De achtergrond van Lacans concept 

is dus niet louter freudiaans, maar ook en vooral kantiaans. Met dat concept repliceert hij op de 

manier waarop Immanuel Kant het ‘ding’ aan het bereik van de wetenschappelijke kennis heeft 

onttrokken. In dit opzicht staat ‘het ding’ in het centrum van een problematiek die de kern van de 

moderniteit raakt en neemt Lacan, aan de hand van (onder meer) dit concept gretig aan dit 

debat deel. 
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1. ‘Ding’ als modern probleem 

 

Het ‘ding’ is inderdaad een modern probleem, en met ‘modern’ bedoel ik hier de manier waarop 

we sinds de 17de eeuw in het Westen (en sinds kort – aangezien het Westen de wereld 

gekoloniseerd heeft – in heel de wereld) tegen de wereld aankijken. Vanaf die 17de eeuw moet 

onze blik op de realiteit hoe langer hoe meer de pretentie loslaten dat hij in staat is inzicht te 

verwerven in de essentie, het wezen van de dingen. De moderne blik wordt de facto een 

‘oppervlakkige’ blik, die zich om de diepe zijnskern der dingen – om dingen-zoals-ze-zijn – nog 

weinig gelegen laat. Daarmee is een paradigma failliet verklaard dat eeuwenlang als onbetwiste 

rots gold waarop kennis en wetenschap zich gegrondvest wisten. 

Sinds het ontstaan van de filosofie in het Griekenland van de vijfde eeuw voor Christus – sinds 

het ontstaan dus van onze westerse wijze van kennen en weten – geloofde men dat ons vertoog 

over de werkelijkheid – ons logisch discours, onze ‘logos’ – ons rechtstreeks tot de essentie van 

de dingen bracht. ‘Het zijn is, het niet-zijn is niet’, zo zei Parmenides in een formule die de 

logische regel van de non-contradictie introduceerde. En hij pretendeerde daar ook de essentie 

van het zijn mee te vatten. Aangezien iets niet tegelijkertijd wel en niet kan zijn, moet het zijn dat 

is, ook altijd, eeuwig zijn: zo was de redenering, die integraal op de taal (de logos) vertrouwde 

en, naar Parmenides aannam, meteen de essentie van de dingen uitsprak. Het denken mag dan 

ontstaan zijn vanuit een ervaren kloof tussen logos en werkelijkheid, tussen taal en het reële (in 

de logos is het zijn zonder meer dat wat – eeuwig – is, in de dagdagelijkse realiteit is niets wat 

het – eeuwig – is, al was het maar omdat alles vergaat), met Parmenides, Plato en anderen 

heeft datzelfde denken de kloof tussen de taal en het reële meteen voor opgevuld, overbrugd 

verklaard. Zuiver, logisch spreken leidt rechtstreeks naar het zuivere zijn: dat werd het axioma 

van de antieke filosofie.    

Het christendom mag dan vernietigend zijn in zijn kritiek op de heidense oudheid met zijn 

aardse filosofie, het neemt wel integraal het idee van de logos over, een logos die nu aan God 

wordt toegeschreven. Het is God die in zijn alwetende Logos, de werkelijkheid heeft geschapen 

alsook onszelf die deze werkelijkheid pretenderen te kennen. En jawel, we kunnen die kennen, 

precies omdat we, zij het beperkt, deelhebben aan die goddelijke Logos. Omdat we God kennen 

en omdat God ons tot kennen aanzet, kunnen we ook kennen wat God geschapen heeft. Meer 

nog: die kennis brengt ons tot de goddelijke Logos die aan de basis van al wat is ligt.  

De moderne tijd ziet zich om allerlei redenen (te veel om hier op te noemen) 

genoodzaakt om met het essentialisme van het antieke en het middeleeuws christelijke denken 
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te breken. God is dermate verheven boven de mens, dat die niet moet denken dat hij Gods kern 

die diep in de dingen besloten ligt met zijn sterfelijk verstand zou kunnen bevatten. Niet alleen 

Luther en Calvijn redeneren zo, het is ook de idee van de man aan wie we onze moderne fysica 

te danken hebben, Isaac Newton. Niet zonder religieuze (in casu reformatorische) inspiratie 

beweert hij dat de wetenschap zich voortaan enkel aan het uiterlijke, empirisch waarneembare 

aspect van de natuur moet houden. De beweging die een appel van een boom doet vallen moet 

niet langer in verband worden gebracht met de essentie van die appel (iets wat de vroegere, 

aristotelische fysica altijd had gedaan). Je moet voortaan alleen het pure ‘protocol’ van die 

beweging nagaan. Je moet dus opmerken dat de appel sneller valt op het eind dan in het begin 

en dat die versnelling eenparig is en in een mathematisch wet te vatten valt.  

Het wetenschappelijke discours – de logos – heeft hier dus gebroken met zijn vroegere 

essentialistische pretenties. De moderne logos gaat over de dingen zoals ze ons verschijnen, 

niet over datgene wat ze zijn. Over fenomenen dus, niet over de dingen ‘zelf’, over hun 

essenties.  

Eind 18e eeuw heeft de filosoof Immanuel Kant dit nieuwe paradigma bezegeld in zijn 

Kritik der reinen Vernunft (1781).1 Wetenschap verliest niets van haar geldigheid als ze zich 

uitsluitend over fenomenen uitspreekt. Meer nog: wetenschap heeft alleen dan geldigheid. 

Wanneer die het nog waagt zich over de dingen zelf uit te spreken, heet ze voortaan 

‘Schwärmerei’. “Das Ding an sich ist ein Unbekanntes”: zo vat men sindsdien de ‘kantiaanse 

cesuur’ samen. Ons wetenschappelijk discours is nu bevrijd van die essenties. Het doet er niet 

meer toe wat het wezen van hout, steen, of uranium is, voortaan doen we met die elementen 

wat we maar willen. Ze zijn ‘plastiek’ geworden, en liggen open voor ons onbegrend geworden 

plastisch vermogen, voor ons nu grenzeloos technisch kunnen. Desnoods analyseren we dat 

hout, die steen, dit uranium tot op zijn meest elementaire deeltjes en maken we er iets helemaal 

nieuws mee. 

Dat is ons nieuwe wereldbeeld: een plastische massa die we naar eigen goeddunken 

grenzeloos kunnen manipuleren. De wereld is tot object geworden, het object van ons virtueel 

onbeperkt technisch vernuft. Geen wonder dat in die moderne tijd stemmen opgaan die ons 

allemaal tot kunstenaars verklaart (Novalis, Beuys). Door niets nog tegengehouden – door geen 

essentie meer belemmerd – heeft ieder van ons de mogelijkheid alles grenzeloos te 

manipuleren en naar zijn hand te zetten. Het levert een fascinerende, ‘vrije’ tijd op, maar ook 

een losgeslagen tijd, waar we elke verankering in het zijn moeten ontberen. Het hoeft geen 

uitleg dat ook die cultuur van de vrijheid niet zonder problemen en zonder vragen is.  
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Eén van die vragen betreft het subject van die vrijheid. Als we de hele werkelijkheid als 

alle essentie bevrijd/losgeslagen moeten denken, geldt dat dan ook voor het subject. Is ook het 

subject van elke essentie bevrijd/losgeslagen?  

 

2. Lacans dingloze theorie 

 

Ziehier één van de basale vragen die aan Lacan’s oeuvre ten grondslag liggen: hoe moeten we 

die ‘kantiaanse cesuur’ – die breuk van de logos met de realiteit zelf – implementeren, niet 

alleen naar het object van de menselijke kennis, maar ook naar het subject van die kennis. 

Sinds Lamettrie’s L’homme machine (1748)2 is dat subject als een object aangezien, en 

onderging het dezelfde ‘oppervlakkige’, positief wetenschappelijk behandeling als elk object. 

Maar de vraag is of dit klopt – een vraag die in de loop van de 19de en de 20ste eeuw voortdurend 

gesteld werd, zeker in het milieu waar die wetenschap voor de opdracht stond om de geestelijke 

gezondheid van de mens ten goede te keren. Het is ook in die context dat pogingen zijn 

ondernomen om een wetenschap van het subject op te bouwen die weliswaar niets afdeed aan 

de kantiaanse cesuur, maar niettemin een paradigma uitdokterde dat anders was dan dat van 

het objectieve weten. Tegen zijn eigen wil, maar gedwongen door de concrete vragen van zijn 

praktijk als zenuwarts, werd Sigmund Freud gedwongen die richting uit te gaan en een nieuw, 

moderne wetenschap van het subject uit te denken.   

Dit is in elk geval wat Lacan in Freud gezien heeft, toen hij halverwege de twintigste 

eeuw zijn fameuze oproep deed tot een “retour à Freud”. De psychoanalyse – en de 

menswetenschap in het algemeen – moest maar eens goed gaan begrijpen wat de juiste inzet 

was van Freuds denken. Hij was het die, beter dan wie ooit vóór hem, begrepen had dat de 

mens op het niveau van zijn subjectiviteit geen essentie kan toegedicht worden. De moderne tijd 

had weliswaar de objecten hun essentie ontnomen, maar al dan niet heimelijk was zij voor de 

mens zelf, voor zijn subjectiviteit, een essentie, een in zichzelf gegronde en (daarom) vrije 

identiteit blijven koesteren. Freuds theorie, zo had Lacan goed begrepen, was een kritische 

theorie die deze vermeende in zichzelf rustende identiteit aan een verregaande deconstructie 

onderwierp. Voortaan, zo had Freud goed door, moest de menselijke identiteit gedacht worden 

vanuit een conditie die geen vaste zijnsgrond meer kent. Zo er nog van een identiteit sprake is 

(en Freud antwoordt daar positief op), is die in elk geval niet langer gefundeerd in een vaste 

grond, en moet die dus vanuit dat gebrek aan vaste grond worden gedacht. 

                                                                                                                                                              
1 Immanuel Kant, Kritiek van de zuivere rede, Boom, Amsterdam, 2004. 
2 Julien Offray de Lamettrie, De mens een machine, Boom, Meppel/Amsterdam, 1978. 
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Freud keerde zich daarmee tegen het soort denken waarin hij was opgegroeid en waarin 

hij jarenlang had gefloreerd, met name de neurologie, ontstaan in het spoor van de in de 19de 

eeuw opgekomen moderne biologie. Deze laatste keerde zich tegen de klassieke, aristotelische 

wetenschap die het leven definieert als wat uit zichzelf – uit zijn essentie – opborrelt. De 

moderne biologie huldigt het (inderdaad moderne) idee dat het leven een 

oppervlakteverschijnsel is. Het is met name niets meer dan een reactie op een prikkel. Levend is 

dat organisme dat reageert als het geprikkeld wordt. Het leven komt dus in eerste instantie van 

buitenaf en niet vanuit een inwendige en bezielende kracht. Net zoals we niet langer nagaan wat 

de essentie van hout is om ons over hout wetenschappelijk uit te laten, gaan we nu niet meer 

puren naar de essentie van het leven om er wetenschappelijk iets over te zeggen. Het leven is 

geen essentie die van binnenuit opborrelt; het leven is wat reageert op prikkels van buitenaf.  

Freud blijft trouw aan dat biologisch paradigma. Maar hij zal niet trouw blijven aan het 

principe dat, naar de biologie beweert, aan de 

basis van die prikkelreactie ligt, met name het 

zelfbehoud. Want dat is wat tot vandaag 

algemeen aanvaard is: een organisme reageert 

op prikkels omdat het zichzelf (of zijn soort) in 

stand wil houden.  

Freuds praktijk als zenuwarts dwingt hem 

een ander paradigma aan de basis van de menselijke reactie te veronderstellen. Daarvoor was 

de manier waarop zijn neurotische patiënten reageerden te grillig, te contradictorisch, te 

onvoorstelbaar. Hij merkt meer bepaald dat er een lust in het spel is, een lust die zich aan alles 

kon hechten, ook (en vooral) aan de klacht en de pijn waarvan de patiënt vroeg hem te 

verlossen. Het leek wel alsof de patiënt én leed onder zijn kwaal én er lust aan beleefde; en hij 

leek vooral met die lust niet overweg te kunnen. Alsof hij zich lustvol wentelde in zijn kwaal en 

nog liever dood ging dan dat hij die lust moest missen. Alsof de anorexia-patiënt lust had aan 

haar honger, en die lust haar in de dood kon drijven.  

Freud voelde zich genoodzaakt die lust naar voren te schuiven en tot paradigma, tot 

reactieprincipe te verheffen. We reageren op prikkels, niet in de eerste plaats uit zelfbehoud, 

maar uit lust. En het grondprobleem van de mens is niet louter overleven, maar ook en vooral 

een manier te vinden om met die lust overweg te kunnen.  

Wat die lust precies inhoudt, ligt niet bij voorbaat vast. Hij moet gedefinieerd worden als 

een formeel (en formeel negatief) principe. We leven het leven niet vanuit het leven zelf, vanuit 

datgene waartoe onze levenfuncties dienen. We verdraaien, ‘perverteren’ die levensfuncties, we 
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beleven ze omwille van het genot dat ze genereren. Die functies tollen als het ware in zichzelf 

rond en komen zo los te staan van hun biologische doel. Daar komt het lustprincipe op neer: de 

polymorfe pervertering van de levensfuncties.  

Een gekende illustratie hiervoor is de baby die 

aan de moederborst zuigt. Het klassieke biologisch 

paradigma stelt dat de baby zuigt om zich te voeden; 

uit zelfbehoud dus. Dat het kind na het opnemen van 

de moedermelk geruime tijd blijft verder zuigen, is 

vanuit dit perspectief een toevallig epifenomeen. Freud 

duidt dit laatste evenwel als een apart reactieprincipe, met name lust. In zijn ogen blijft het kind 

rondtollen in de zuigreflex omwille van de lust die het aan het zuigen beleeft, en die lust 

doorkruist – decentreert, deconstrueert – het zelfbehoudsprincipe dat in het zuigen aan het werk 

is. Het perverteert, verdraait die levensfunctie en leeft van een  ‘oppervlakkig’ blijven rondtollen 

in deze reflex. Uiteraard zuigt het kind om zich te voeden, maar het beleeft die functie niet vanuit 

die nood, maar vanuit de lust die het aan de voedingsreflexen heeft.  

We leven niet om te blijven leven, maar omwille van de lust die we aan het leven 

beleven, een lust die in se nutteloos, 

doelloos, soeverein is, en die het leven op 

het gevaarlijke af perverteert – iets wat te 

illustreren valt met de over zichzelf rollende 

golven van een kolkende watermassa’s 

zoals Leonardo da Vinci dat op een van 

zijn tekeningen toont.3 In laatste instantie is 

het vanuit die (in principe) 

levensgevaarlijke soevereine nutteloosheid 

dat wij leven. Het is die lust die ons losrukt 

van alles wat in het leven naar ‘essentie’ 

ruikt, ook naar de puur formele ‘essentie’ 

vervat in het zelfbehoudsprincipe. We leven niet om onze ‘essentie’ of wat dan ook te behouden, 

we leven vanuit een ‘levensgevaarlijke’ (maar ook onmogelijke) vrijheid tegenover die ‘essentie’. 

We leven vanuit lust. Alleen dit principe doet recht aan de grilligheid en de complexiteit van de 

problemen die men in de geestelijke gezondheidszorg voorgeschoteld krijgt.  

                                                 
3 Zie de cover van Jean Laplance, Vie et mort en psychanalyse, Champ-Flammarion, Paris, 1970.  
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 Met dit lustprincipe affirmeert Freud op zijn manier de kantiaanse cesuur die kenmerkend 

is voor onze moderniteit. De moderne logos mag het dan wel over de werkelijkheid hebben,hij 

schaatst tegelijk over het reële van die werkelijkheid heen en blijft steevast steken in het 

fenomenale, het ‘oppervlakkige’, in datgene wat van elke grond is afgesneden. Evenzo geldt dit 

voor het op lust drijvende libidinale apparaat waarop het menselijk psychisme teruggaat. De lust 

haakt het los van het leven ‘zelf’, en doet het rondtollen in de oppervlakkigheid van wat het leven 

voorstelt, in wat Freud de ‘Vorstellungen’, representaties noemt: de herinneringssporen die als 

een scherm over het reële heen liggen. Het is daar, op die ‘scène’ vol voorstellingen dat het 

libidinale leven zijn spel speelt. Een spel dat drijft op van het reële losgescheurde voorstellingen 

of, zo je wil, op leugens.  

Niet dat voor Freuds psychoanalyse alles leugen is en dat de waarheid onbestaande is. 

Er is wel degelijk een waarheid: wie op de sofa op zoek gaat naar zichzelf, weet maar al te goed 

dat hij waar van vals zal moeten onderscheiden. Maar de horizon waarbinnen die waarheid 

gevonden moet worden kan niet meer bogen op een in zichzelf gegronde waarheid. Die horizon 

heeft alle grond verloren en is in die zin fictie en leugen. Dit is Freuds vertaling van de moderne 

conditie die Blaise Pascal in de 17de eeuw al tot het formuleren van zijn bekende angst-these 

bracht. Het is, Lacaniaans vertaald, de angst om als verlangende wezens enkel in een tekort-

aan-zijn gegrond te zijn. In libidinaal opzicht drijft het leven dus op leugens waarmee we ons 

onvermogen om natuurlijk/biologisch/reëel te leven verschalken/verdringen/ontkennen. Ziehier 

één van de basisaxioma’s van de psychoanalytische theorie.  

De fictie en de leugens waarmee we onze van het zijn losgemaakte werkelijkheid 

opbouwen, zijn evenwel geen spinsels afkomstig uit onze eigen individuele geest.  

Het zijn zelfstandig opererende grootheden. Het is in feite de taal zelf, de logos waarover we het 

al hadden, maar dan losgekoppeld van zijn essentialistische pretenties, van zijn vermeende 

band met het zijn zelf, het Ding an sich. In het spoor van Lévi-Strauss beschouwt Lacan de taal 

als een symbolische realiteit – ‘symbolisch’ ook in de zin die Marcel Mauss aan die term geeft: 

een realiteit die bestaat in en door onderlinge uitwisseling en ruil, en die het draagvlak vormt 

waarop mensen hun gemeenschap alsook hun eigen identiteit gestalte geven. Waar dit 

symbolische universum bij Mauss nog het veld van giften en tegengiften is waarmee een 

archaïsche gemeenschap haar samenhang realiseert, wordt dit bij Lévi-Strauss de taal als 

zodanig, en het is in die betekenis dat Lacan dit concept overneemt. Het universum dat ons een 

draagvlak, een scène geeft, de materie waarvan wij libidinaal leven, is niet ons biologisch 

stratum, maar de taal – de taal in haar materiële aspect: het universum van op zich 
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betekenisloze betekenaars die onderling een autonoom differentieel systeem vormen en pas op 

die basis betekenissen genereren.  

In die taal realiseren we ons als 

verlangende wezens. Daar dansen we van 

betekenaar naar betekenaar, verlangend om 

eindelijk te zijn wat we zijn, terwijl we bij elk 

woord steevast opnieuw in een ander woord 

vervallen en zo onherroepelijk in de taal 

blijven steken. Vandaar dat we zo’n 

praatvaren zijn. Pas als we ophouden met 

praten, is er echt iets aan de hand. Maar 

zelfs als we dood zijn houdt het praten niet 

op en leven we een tijd lang verder in het pratend verlangen van anderen. Maar willen we weten 

wie we zijn en stellen we de grote vragen naar de zin van het leven, dan moeten we niet zoeken 

achter onze woorden. We moeten ons veeleer tot hun oppervlakkige, materiële kant wenden en 

die vragen terugbrengen tot het niveau van de op zich betekenisloze betekenaars. Alleen daar 

vinden we wat we zijn: een nooit aan het zijn toekomend verlangen.  

In die zin is het Ik niet de oorspronkelijke, in zichzelf gegronde identiteit waarvoor we het 

graag houden. Integendeel, het Ik is een op ficties gebouwde oppervlakteconstructie, die het 

resultaat is van een identificatie met anderen. Identificatie met anderen gaat dus aan mijn 

identiteit vooraf. Eerst was er een Ik-loos wezen, en pas naderhand, na imaginaire identificatie 

met anderen ontstaat een Ik. Later, zo stelt Lacan, zal die imaginaire identificatie (een 

identificatie met een ‘Gestalt’, met een beeld) plaats ruimen voor een symbolische identificatie, 

een identificatie met een verhaal. Ook dat verhaal kent zijn herkomst bij de anderen die over mij 

vertellen en dat ‘mij’ ontstaat derhalve pas na identificatie met diegene waarover ze het hebben. 

In dit opzicht is de lacaniaanse theorie in feite een radicaal soort sociologie. Ze gaat niet 

uit van een mens die eerst als identiteit op zichzelf bestaat om vervolgens met anderen in 

contact te treden. Veeleer gaat, omgekeerd, het sociale contact aan de identiteit vooraf. We 

ontlenen onze identiteit aan – of, misschien beter, we stelen die van – anderen. Vandaar dat we 

zo moeilijk alleen kunnen zijn. Maar vandaar ook dat we zo moeilijk met anderen kunnen. Want 

we moeten telkens opnieuw ontkennen dat die ander de herkomst van onze identiteit is, reden 

waarom we die ander, die we zo adoreren, tegelijk ook haten. Alsof we niet met én niet zonder 

de ander kunnen. Die liefde-haatverhouding had Freud al geconceptualiseerd in zijn notie van 

het Oedipuscomplex. Het noemt de nooit eenvoudige, maar steeds dubbele, complexe relatie 
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van de mens tot zichzelf en de wereld. We houden nooit zonder meer van iets of iemand; onze 

liefde is altijd ook gedragen door een onbewuste, verdrongen haat. Het “Ik is een ander”, stelt 

Lacan met Rimbaud. Het is de ander die mijn identiteit bepaalt en ik ben maar zelf iemand in de 

mate ik ook in staat ben mij tegen die ander te keren. Vandaar mijn haat/liefde verhouding ten 

aanzien van de ander, maar ook ten aanzien van mezelf. 

Die imaginaire identificatie, met zijn agressieve structuur, wordt zoals gesteld gevolgd 

door een symbolische identificatie waar we ons met een naam en een verhaal – met 

betekenaars dus – identificeren. Daar, binnen dit gladde betekenaarsveld, kan die haat/liefde-

verhouding beter verschalkt (verdrongen) worden. Ons Ik is dus, fundamenteler nog, een subject 

– dit wil zeggen drager – van betekenaars. En ook hier weer gaan die betekenaars de identiteit 

vooraf. Met andere woorden: mensen bestaan niet eerst en maken dan een verhaal over 

zichzelf; ze bestaan maar dankzij dat verhaal, een verhaal dat niet eens van hen afkomstig is, 

maar zijn herkomst bij de anderen vindt.  

Het lacaniaanse denken, samen met de andere psychoanalytische theorieën, mogen dan 

momenteel in de publieke opinie een slechte score maken, ze vertolken daarom niet minder 

treffend de conditie van onze door de media geregeerde wereld. Want waar bestaat iemand pas 

‘echt’ tenzij op die fictieve scène die de media biedt? Hoe is hem anders een bestaan 

beschoren, dan als de naam (de betekenaar) waar de publieke scène de mond vol van heeft? 

Dit is wat elke mediamens, elke politicus, en iedereen die iets betekenen wil in deze wereld 

intuïtief weet: je bestaat pas op een scène die je van jezelf vervreemdt. Je bestaat maar voor 

zover anderen betekenaars over je uitwisselen, voor zover je met andere woorden een plaats in 

de media verovert. En precies op de media-scène moeten we doen alsof niet die media óns, 

maar wíj die media maken. Je bent pas kunstenaar als een galerie je als kunstenaar promoot, 

maar tegelijkertijd moet je, in die galerie, doen alsof die galerie slechts door jou en je werk recht 

van bestaan heeft. In een tijd waarin de verzamelde menswetenschappen het lacaniaans 

denken doodzwijgen, lijkt de werkelijkheid hoe langer hoe meer op toegepast lacanisme. Wat 

zoveel wil zeggen als dat, inderdaad, de reële werkelijkheid door de betekenaar en zijn effecten 

is vervangen.  

 

3. Lacans theorie over das Ding 

 

Iets van die reële werkelijkheid – dit ‘reële’, zoals Lacan het noemt – komt evenwel terug in zijn 

theorie binnen, en wel als hij in 1959/60, in zijn seminarie over “de ethiek van de psychoanalyse” 



 10 

de notie van das Ding introduceert.4 Maar wie denkt dat het gladde universum waarin het 

wankele verlangen zich moet waarmaken, eindelijk opnieuw een vast referentiepunt krijgt, heeft 

het fout. Met de introductie van das Ding wordt de these van het in zijn tekort-aan-zijn 

gefundeerd verlangen alleen maar verscherpt.  

Vóór 1959 vatte Lacan het ultieme object van verlangen op als een betekenaar, dit wil 

zeggen als iets dat per definitie tekort schiet want onmiddellijk opnieuw naar een andere 

betekenaar moet worden doorverwijzen. Dit was toen zijn manier om duidelijk te maken dat het 

verlangen onbevredigbaar is: zelfs als het zijn ultiem object te pakken krijgt, hapt het in een puur 

tekort, en moet zijn weg dus verder zetten. Op die manier houdt het verlangen zich staande – 

want gaande – zelfs waar het bevrediging vindt.  

In 1959/60 merkt Lacan dat zijn theorie net iets te goed lijkt te sluiten. Het verlangen bijt 

in zijn tekort als in zijn eigen staart en maakt zodoende de zaak mooi rond. Al te mooi, moet 

Lacan hebben gedacht, want zo’n theorie lijkt de radicale grilligheid en de inherente 

onmogelijkheid van het verlangen te veel te neutraliseren. Als Lacan hier das Ding introduceert, 

is dat om opnieuw het gedecentreerd karakter van subject en verlangen theoretisch scherp te 

stellen. Het ultieme object van verlangen is nu niet langer opgevat als een tekort op het niveau 

van de betekenaar (en die het verlangen dus binnen de betekenaar houdt), maar als een ‘ding’ 

dat voorbij de betekenaar ligt. Daarmee heeft de theorie een verdere decentrering ondergaan en 

kan ze opnieuw recht doen aan het excessieve karakter van het verlangen, aan datgene wat 

Freud het doodsprincipe noemt. De hele economie van het verlangen is in laatste instantie 

gericht op een ‘ding’ dat buiten het element ligt dat als enige aan dat verlangen een draagvlak, 

een scène kan geven om zich waar te maken. Het verlangen is met andere woorden gericht op 

zijn vernietiging – want dat is wat een in bezit nemen, een genieten van het ding zou impliceren.  

 Die wending in zijn theorie dwingt Lacan twee nieuwe concepten centraal te stellen: 

genot (jouissance) en fantasma. Jouissance noemt de bevrediging van het verlangen, iets wat 

nu niet meer op te vatten is als het moment waarop het verlangen in zijn eigen tekort als in zijn 

eigen staart bijt en zo de zaak mooi rond houdt. Nu ligt het ultieme object van verlangen – en 

derhalve van genot – buiten de symbolische orde: in het domein van het reële, van het ‘ding’. 

Genieten wordt dus genieten van het reële ding en impliceert dus de dood van het subject. Om 

het genot – en die ‘dood van het subject’ – toch een plaats te geven, ziet Lacan zich 

genoodzaakt om, naast en voorbij het subject, een nog fundamenteler drager voor het verlangen 

te concipiëren. Dit is het fantasma: een vast scenario van betekenaars die zich rond het ultiem 

                                                 
4 Jacques Lacan, Le séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse – 1959/60, Seuil, Parijs, 1986. 
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object van verlangen, het ‘ding’, hebben geschaard om het verlangen in die richting te 

oriënteren, maar vooral ook om het op afstand van het verlangen te houden.  

 In de jouissance, in het moment dat het verlangend lustwezen geniet van zijn ultieme 

object, verdwijnt het inderdaad, maar zijn ‘dragende’ functie wordt overgenomen door dat 

scenario van betekenaars die de libidinale economie beletten geheel in het vernietigend reële 

‘ding’ te verdwijnen. Wat verdwijnt, is alleen het subject; maar geen erg, want zijn rol als drager 

van de lust-economie wordt op dat moment door het fantasme overgenomen. 

Dit genieten blijft al bij al dus een nietige bedoening. Op het moment van het genot, 

deemstert het subject weg. Het is niet in staat aanwezig te zijn op het moment zelf van de 

jouissance, het kan ernaar verlangen, het 

kan er heimwee naar hebben, maar het kan 

er niet present bij zijn. Het seksueel 

orgasme – maar niet alleen dit – illustreert 

dit mooi. Het is des te genotvoller naarmate 

we er ons in verliezen. Het verlies is met 

andere woorden een structurele voorwaarde 

voor genot: op het moment dat lustwezen 

denkt alles te winnen, verlies het de 

instantie die deze winst zou kunnen 

incasseren: het subject. 

Wat mensen bij elkaar brengt, is niet alleen het verlangen, het is ook een genot. Dat 

laatste verscherpt evenwel de these die het onvervulbare van het verlangen en de radicaliteit 

van het tekort centraal stelt. Want dat genot slaat op een tekort dat radicaler is dan het tekort 

waarop de betekenaar is gebouwd. Lacans introductie van het ‘ding’ dwingt hem te zeggen dat 

het genot geen betekenaar is. En dit is cruciaal omdat het daarom op geen enkele manier met 

anderen gedeeld worden, ook al is het precies datgene waarop elke relatie is gebouwd. Je kunt 

het genot niet grijpen en hoe meer je dat probeert, hoe meer je zult neigen wreed te worden 

tegen je partner die je dat nooit op eigen initiatief kan geven. Minnaars vinden elkaar steevast in 

een nacht van genot, maar als ze, wanneer ze hun gebroken relatie trachten te herstellen, bij 

elkaar op zoek gaan naar dat genot, worden ze binnen de kortste keren wreedaardig tegen 

elkaar, omdat ze elkaar vragen wat per definitie geen van beiden kan geven. Wat hen bindt is 

een ‘ding’, maar het bindt slechts voor zover het op afstand wordt gehouden. Zodra je op dit 

bindende ‘ding’ bewust beroep wil doen, zal het alleen ontbinding bewerkstelligen.  

Schema Jouissance
 
 
 
 
 
 

 Reële / Dood 

 

 
Symbolische Orde 

‘Realiteit’ 
Betekenaars 

 

8 

$ 

Jouissance 



 12 

Het ‘ding’ is dus een concept waarmee de onteigenende structuur van onze eigenheid – 

de gedecentreerde aard van ons verlangen – extra geaccentueerd wordt. We zijn een verlangen 

dat rond een ongrijpbaar ‘ding’ draait: we worden tegelijkertijd aangetrokken door dit ‘ding’ en op 

afstand gehouden van dat (fascinerende en angstaanjagende) ding.  

Dit alles is een onbewuste structuur waar we dus per definitie graag blind voor blijven. Het 

esthetische, het schone, is echter in staat ons bij momenten van die blindheid te genezen en 

ons toch een blik te gunnen in complexe structuur die ons verlangen bindt aan een onmogelijk 

‘ding’. Voor Lacan is het ‘ding’ immers ook de kern van het schone, dat, precies door ons 

verlangen nooit te bevredigen, dat verlangen gaande houdt. Daarenboven bezit het de gave ons 

die structuur zelf duidelijk te maken. Denk maar aan het beroemde vers uit de Duineser Elegien 

van Rainer Maria Rilke: 

 

 … Want het schone is niets 

dan het juist nog door ons te verdragen begin der verschrikking,  

en wij bewonderen het zo omdat het, onaangedaan, versmaadt 

ons te vernietigen. Schrikwekkend is iedere engel.   

 

… Denn das Schöne ist nichts 

als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen 

und wir bewunderen es so, weil es gelassen verschmäht, 

uns zu zerstören. Ein jeder Engel is schrecklich.5 

 

In Rilkes elegie bekleedt de engel de plaats van het ‘ding’. Daarrond draait alles: het gedicht 

zowel als het menselijk verlangen. Alles draait rond de aanwezige afwezigheid van wat Lacan 

das Ding zou noemen. Op haar manier stelt de elegie die afwezigheid aanwezig, zonder die 

afwezigheid op te heffen. Het schone houdt een schijn op suggererend dat datgene waarover 

het gaat zich pas achter haar schone schijn bevindt. Zo houdt het ons op afstand van het ‘ding’, 

terwijl het er ons tegelijk op georiënteerd houdt. 

Het schone is voor Lacan dan ook nooit zonder meer gelijk aan het aangename (en het 

heeft, in kantiaanse termen, veel meer van het sublieme dan van het schone). Het schone mag 

inderdaad iets aangenaams hebben, het wekt tegelijkertijd wrevel op omdat het je ook weghoudt 

van het ‘ding’ waar je verlangen naar uitgaat. Het schone houd je aan het lijntje. Het misleidt je, 

zij het op een waarachtige manier. Je kan het misschien een ‘ware leugen’ noemen: het zegt dat 

het niet anders kan dan liegen, dan ons de beloofde waarheid onthouden door ons iets 

                                                 
5 R.M. Rilke, De elegieën van Duino & De sonetten aan Orpheus, vertaling W.Blok, W. Bronzwaer, C.O. Jellema, 
Ambo, Baarn / Kritak, Antwermen, 1996, p. 36, 37. 
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verblindends te tonen dat ons voorgoed van de waarheid afhoudt.  

 

4. Een hoofs liefdesding 

 

Eén van Lacans favoriete voorbeelden om de functie van het schone te illustreren is de 

fin’amors, de hoofse liefde, een poëtisch erotische cultuur uit het Zuid-Franse Aquitaine van de 

de 12de-13de eeuw. (Fig. 6). In die cultuur staat de vrouw – de Dame – centraal. Zij is het die 

door haar minnaar geadoreerd wordt, die hem proeven oplegt die de ernst van zijn liefde moeten 

bewijzen. Zij is het ook die zetelt in de hoven waar over de minnaars en hun exploten 

geoordeeld wordt en waar sancties worden opgelegd aan hen die de hoofse code met de voeten 

traden. Kortom, in de hoofse cultuur is het de vrouw die de rol van feodale heer -  van ‘dominus’, 

in dit geval ‘domina’, ‘dame’ – inneemt terwijl het nu de mannen zijn die, als minnaars, de plaats 

van vazal bekleden.  

 Let wel, de fin’amors is een louter 

esthetische cultuur en beschrijft in geen geval het 

heersende liefdesethos van die tijd. In het ‘echte’ 

leven was de plaats van de vrouw die van een 

matrimoniaal object: het voorwerp dus van een door 

mannen geregeerde uithuwelijkingspolitiek, die 

ervoor moest zorgen dat hun bezittingen over de 

generaties heen in stand werden gehouden. De 

vrouw als schoot voor de erfgenaam van de man. 

Dit geldt ook voor de hoofse Dame. Die was altijd 

ook de vrouw van iemand, net zo goed als de 

minnaars zelf doorgaans vrouw en kind hadden. De 

fin’amors was dus een aparte, puur esthetische 

scène, waar verfijnde lui de kasteeldame, met 

instemming van haar wettige echtgenoot, het hof 

maakten, niet zozeer om zo vlug mogelijk met haar 

de seksuele act te voltrekken, maar vooral om hun verlangen naar die daad en die Dame uit te 

zingen, een Dame die altijd iets onmogelijks had, precies opdat de hele hoofse code erop 

gericht was de seksuele act zo lang mogelijk uit te stellen.  

De hoofse liefde is dus een cultuur van de onmogelijke liefde, of, wat op hetzelfde 

neerkomt, een cultuur van het verlangen die door geen liefdesdaad te blussen is. In die zin 

1305–1340, Miniatuur, Grosse Heidelberger 
Liederhandschrift (Codex Manesse) 



 14 

illustreert die cultuur treffend Lacans theorie. In zijn interpretatie wordt, in de fin’amors, de dame 

op de positie van das Ding geplaatst, en de erotische cultuur die zij teweegbrengt bestaat er 

letterlijk in om de gang van het verlangen, draaiend rond das Ding (dus rond haar), ook effectief 

draaiend te houden. Zou houdt het verlangen gericht op het ‘ding’ én is tegelijk een scherm die 

het verlangen weghoudt van dat ‘ding’. Op die manier zet ze het onvervulbare van het verlangen 

in de kijker en toont ze de ware grond waarop de mens leeft, met name zijn gebrek aan – zijn 

verlangen naar – grond.  

 

5. Anamorfotisch ding 

 

Ook de beeldende kunst is in staat een waar beeld van het verlangen te geven door op een of 

andere manier een verwijzing naar dat onmogelijke want niet af te beelden ‘ding’ in te bouwen. 

Dit is althans de interpretatie die Lacan geeft aan het anamorfotische beeld dat al vlug na de 

ontdekking van het perspectief een zekere 

opgang kende in de westerse kunst. Hij 

verwijst hier meer bepaald naar een 

cilindrische of buis-anamorfose. Op een plat, 

meestal cirkelvormig vlak zie je er een 

amalgaam aan kleuren en vormen waar je 

verder niets kunt uit opmaken. In het midden 

is een gat gemaakt of een ruimte 

onbeschilderd gelaten. Plaats je daar een 

opgerichte cilindervormige spiegel en ga je 

vanuit een welbepaald punt in die spiegel 

kijken, dan merk je plots dat het warrige 

grondvlak wel degelijk iets voorstelt. Vanuit het punt waar je staat, wordt in perfect 

uitgebalanceerd perspectief een figuur en/of landschap zichtbaar. 

Lacan herkent in die anamorfose de topologische structuur van zijn eigen “théorie du 

désir”. Haar warrige grondvlak illustreert hoe het verlangen de gammele weg van de 

betekenaars gaat, betekenaars die op zich niets betekenen en hun betekenis bij steeds weer 

nieuwe, al evenmin op zich iets betekenende betekenaars gaan zoeken. Wat die betekenaars – 

en dus het verlangen – uiteindelijk betekenis en zin geeft is het ‘ding’ dat zich achter de spiegel 

bevindt, het ultieme object van verlangen. Die zin verschijnt evenwel alleen in het schone, in de 

schone schijn die van de spiegel afglanst en die, slechts vanuit het juiste (subject-)punt, die zin 

Kruisiging, Vlaamse School, 17de eeuw, Rouen, Musée 
des Beaux Arts 
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laat schijnen, zij het dat die schijn het subject tegelijk van dit ‘ding’ afhoudt. In die zin vormt zo’n 

anamorfose een ‘ware misleiding’ die ons, precies in die hoedanigheid, toont wie we zijn: een 

niet te vervullen verlangen.  

Een andere favoriete anamorfose voor 

Lacan, dit keer een vlakke metamorfose, staat 

op een schilderij van Hans Holbein de 

Jongere, Jean de Dinteville en Georges de 

Selve, beter bekend als ‘De ambassadeurs’. 

Het portret toont niet alleen twee rijke, sociaal 

zeer geslaagde heren, het staat ook bol van de 

verwijzingen naar het ijdele en het 

vergankelijke van die rijkdom en die roem. Het 

portret is tegelijk ook een ‘vanitas’-schilderij. 

Als toeschouwer, jaloers en verlangend kijkend 

naar beide succesvolle heren, word je meteen 

op de ijdelheid van dit aardse geluk gewezen en geconfronteerd met het ijdele van je eigen 

jaloerse verlangen. Maar het schilderij toont maar echt wat het te tonen heeft, nadat je je ervan 

hebt weggedraaid en op het punt staat het achter je te laten. Als je dan nog eens omkijkt, dan 

zie je van opzij plots dat die vormeloze vlek in het midden van het schilderij, waar je zo-even nog 

geïrriteerd overheen gekeken hebt, de ware boodschap van het hele doek bevat. Die vlek blijkt, 

vanuit het punt waar je nu staat, een doodskop, een 

schedel voor te stellen.  Dat anamorfotisch beeld 

maakt je nu pas, ‘nachträglich’, duidelijk wat je 

voorheen, ten onrechte, dacht begrepen te hebben. 

Zo-even was je nog zo clever geweest om het portret 

als een opgestoken vinger naar je eigen vergankelijke 

verlangen te lezen. Nu merk je plots dat je er niets van 

begrepen hebt, precies omdat je dacht de zaak door te hebben. Nu pas merk je hoe je ook op 

dat moment precies over alle tekort en dood – in casu over de anamorfotisch geschilderde 

schedel – heen hebt gekeken. 

Net als in de hoofse liefde, net als in de cilinder-anamorfose, draait ook hier het hele 

gebeuren rond een onmogelijk punt dat je misleidt en je precies in die misleiding met de 

waarheid confronteert. Je ziet maar wat je ziet nadat je toegeeft dat geen rechtstreeks zicht op 

de zaak mogelijk is. Dat inzicht een ‘nachträglich’ en niet vast te houden momentaan gebeuren 

1533, National Gallery, London 
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is. Zo ook toont de fin’amors de waarheid van liefde en seksueel genot: dat we, tot in het 

moment van de seksuele daad, naast het verhoopte object van verlangen grijpen, naast het 

‘ding’. En dat juist ons onvermogen om das Ding  te grijpen, ons maakt tot wat we zijn: 

verlangen.  

  

 


