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Chaqu'un sait que nous avons redonné 
 à la perversion son droit de cité. 

Jacques Lacan1 

 
1. Psychoanalyse, filosofie: een pest 
 
Wanneer Sigmund Freud, samen met Carl Gustav Jung en Sandor Ferenczi, in september 
1909 in de Verenigde Staten aankwam om er, op uitnodiging van de Clark University, zijn 
psychoanalyse te komen toelichten, zou hij Jung in het oor hebben gefluisterd: ‘Ze moesten 
eens weten dat we ze de pest brengen’. 
 De psychoanalyse: een pest! Zowel de ‘vader’ van de psychoanalyse als haar hevigste 
criticaster zouden het minstens over één ding toch eens zijn: het is een pest! Zelfs al zou het 
verhaal verzonnen zijn, het is toch mooi bedacht. En hoogstwaarschijnlijk is het ook 
verzonnen. Zo beweert in ieder geval Elisabeth Roudinesco in haar monografie over Jacques 
Lacan. Lacan zelf is immers onze enige bron voor dat verhaal. In zijn beroemde toespraak uit 
1955, La chose freudienne, laat hij zich ontvallen dat hij het uit de mond van Jung zelf heeft 
vernomen.2 Lacans reputatie is echter net iets te surrealistisch om in die zaak als een 
betrouwbare historische bron te kunnen fungeren. Maar nog eens: ‘si non è vero, è ben’ 
trovato’. Want het is een feit dat de faam van de psychoanalyse vaak die van de pest evenaart. 
Haar nadruk op allerlei polymorf perverse driften en lusten, haar accent op seksualiteit en op 
het fallisch primaat, haar concept van het onbewuste waarmee zij pretendeert de geheimste, 
vaak incestueuze wensen achter onze nobelste bedoelingen bloot te leggen: het zijn even 
zovele elementen die haar de naam geven een nietsontziende, alles ondermijnende en 
gevaarlijk foute theorie te zijn. Dat soort verwijten was trouwens ook al in Freuds tijd 
schering en inslag en het is dan ook niet ondenkbaar dat het op een bepaald moment in Freud 
zelf is opgekomen om zijn psychoanalyse dan maar naar die pestilente geuzennaam te 
noemen. Freud die in Jungs oor fluistert: “we brengen ze de pest”. Het had gekund. 

                                                 
1 Jacques Lacan, Le séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Seuil, Parijs, 
1986, p. 229. 
2 “C’est ainsi que le mot de Freud à Jung de la bouche de qui je le tiens, quand invités tous deux de la Clark 
University, ils arrivèrent en vue du port de New York et de la célèbre statue éclairant l’univers: «Ils ne savent 
pas que nous leur apportons la peste», lui est renvoyé pour sanction d’une hybris dont l’antiphrase et sa noirceur 
n’éteignent pas le trouble éclat.” (J. Lacan, Écrits, Seuil, Parijs, 1966, p. 403). Lacan alludeert er ook op in zijn 
derde seminarie (J. Lacan, Le séminaire. Livre III. Les psychoses, Seuil, Parijs, 1981, p. 266). Roudinesco geeft 
aan hoe dit verhaal het resultaat is van een persoonlijk bezoek dat Lacan in 1954 had gebracht aan de toen 89-
jarige Jung. “Omdat ik er zeker van ben dat hij [Jung] nog herinneringen te vertellen had over Freud” en ik die 
wil “publiceren”, zo vertelde hij aan Roland Cahen aan wie hij had gevraagd hem bij Jung te introduceren 
(Roudinesco, Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, Parijs, 1993, p. 348). 
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 Freud was tenslotte zelf overtuigd genoeg van het revolutionaire, subversieve, ja zelfs 
‘perverse’ gehalte van zijn psychoanalyse. Alleen al haar basisstelling, het fundamenteel 
polymorf perverse karakter van de drift, wijst ondubbelzinnig in die richting. Zeker wanneer 
men bedenkt dat de lust waarnaar die drift luistert de mens in principe tot voorbij zijn 
zelfbehoud kan brengen en dus in laatste instantie als een doodsdrift moet worden 
gedefinieerd.3 Op het meest fundamentele niveau luistert de drift waarop het leven teruggaat 
immers niet naar een functioneel zelfbehoudsprincipe (zoals Darwins wet van de ‘survival of 
the fittest’ bijvoorbeeld voorhoudt), maar naar de lust die het organisme beleeft – aan dat 
zelfbehoud, maar ook evengoed aan het tegendeel ervan. Het kind zuigt in de eerste plaats aan 
de moederborst, niet om zich te voeden, maar omwille van het genot dat het zuigen opwekt. 
Vandaar dat het aan de moederborst blijft sabberen, ook nadat zijn honger is gestild. Vandaar 
ook dat het later, als volwassene, aan de meest diverse, gezonde of ongezonde, gehoorde of 
ongehoorde dingen zal blijven zuigen. Het primaat van de lust betekent dat het organisme zijn 
levensfuncties niet beleeft vanuit het biologische nut dat zij opleveren, maar vanuit de lust die 
ze opwekken. De levensfuncties opereren vanuit het genot dat eraan wordt beleefd en 
waardoor zij van hun oorspronkelijke, ‘natuurlijke’ doel worden afgeleid. Dit is de reden 
waarom de lusteconomie die het driftleven erop nahoudt, zo wankel is en nooit een definitief 
evenwicht vindt. Elke levensfunctie draait immers gevaarlijk nutteloos in zichzelf rond en 
komt daardoor nooit echt aan haar doel toe. Naar die ‘verdraaide’ structuur verwijst Freuds 
polymorf perverse karakterisering van de drift. 
 Die veelvormige ‘perverse’ structuur geldt trouwens ook voor hogere, ‘abstracte’ functies 
zoals denken en weten. Ook de meest beheerste en gezondste levenshouding profileert zich 
vanuit de in principe doelloze lust die men eraan beleeft. De mens kan lust beleven aan wat 
hem (biologisch, hygiënisch, emotioneel, intellectueel) ten goede komt, maar evengoed aan 
wat hem kwelt en zelfs aan wat op korte of lange termijn nefast voor hem is. De hele praktijk 
van de psychoanalyse is overigens opgezet om de mens in het reine te brengen met het 
eigenaardig soort ‘ziekelijke’ lust die hij aan zijn ellende kan beleven. Alleen is die 
ongezonde lust niet wezenlijk verschillend van het gezonde plezier dat wij aan het leven 
kunnen hebben. Zowel een zieke als een gezonde lust beantwoorden volgens Freud aan een 
zelfde polymorf perverse structuur.4 
 Daaraan beantwoordt trouwens ook de theorie van de psychoanalyse zelf. Psychoanalyse 
staat niet voor de wetenschap die het onbewuste tot zijn waarheid zou terugbrengen om dat 
zodoende opnieuw bewust te maken (zoals een hardnekkig misverstand blijft voorhouden). 
Veeleer staat zij voor de theorie die er juist van uitgaat dat elke waarheid (ook de hare) blijft 
rondtollen in die ‘perverse’ kloof die gaapt tussen haar en haar doel en die haar belet ooit 
definitief aan haar beoogde waarheid toe te komen. Freuds psychoanalyse keert zich 
uitdrukkelijk tegen het zekerheidscriterium dat sinds Descartes als ‘conditio sine qua non’ 
voor wetenschappelijkheid geldt. In haar optiek kan geen enkel weten nog bogen op een 
onwankelbaar uitgangspunt, een zelfzeker subject (een cartesiaanse cogito). Evenmin is een 
weten nog in staat onwankelbare zekerheid over zijn object te garanderen. Alleen betekent dit 

                                                 
3 De psychoanalytische basisstelling dat de drift polymorf pervers is, alsook de hele ontwikkeling die Freud tot 
concepten als dat van het doodsprincipe bracht, wordt helder uiteengezet in een studie van Jean Laplanche: Vie et 
mort en psychanalyse (Champs-Flammarion, Parijs, 1970). Voor de basisstelling die Freuds nadruk op de 
seksualiteit leest vanuit zijn visie op het polymorf perverse van de drift, zie ook Laplanche & Pontalis, Fantasme 
originaire. Fantasme des origines. Origines du fantasme, Hachette, Parijs, 1985, p. 73 en passim. 
4In Eine Kinkheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910) stelt Freud uitdrukkelijk: “Wij geloven niet langer 
dat gezondheid en ziekte, het normale en het neurotische, scherp van elkaar te scheiden zijn” (Freud, 
Nederlandse Editie, Cultuur en religie 2, Boom, Meppel & Amsterdam, 1983, p. 110).  Zie onder meer ook Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) waar hij ergens schrijft “dat aan perversies weliswaar iets aangeborens 
ten grondslag ligt, maar dat dat iets is dat alle mensen is aangeboren” (Freud, Nederlandse Editie, Klinische 
beschouwingen 1, Boom, Meppel & Amsterdam, 1985, p. 101). 
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niet dat daarmee elke vorm van weten of wetenschap onmogelijk zou zijn geworden. Weten 
en wetenschap zijn echter wel op een radicalere wijze dan voorheen eindig geworden en 
worden gedwongen ervan uit te gaan dat zij niet in staat zijn hun eigen uitgangspunt noch hun 
ultieme einddoel ten volle te beheersen. 
 Kortom, geen enkele vorm van weten, ook dat van de psychoanalyse niet, ontsnapt aan 
die polymorf perverse verdraaiing van waaruit die laatste theorie de hele problematiek van 
mens en wereld wil herformuleren. Als men die psychoanalyse tot op vandaag graag aanwrijft 
een ‘pest’ te zijn, keert men zich bewust of onbewust tegen haar radicale kritiek waarin zij de 
bestaande paradigma’s van onze menswetenschap in twijfel trekt.  
 Dit belet evenwel niet dat zij die kwalijke ‘pest’-reputatie gemeen heeft met een veel 
oudere discipline, meer bepaald zelfs die discipline waaruit onze hele waaier aan denken en 
weten is voortgekomen: de filosofie. Typisch aan de oudste filosofische reflectie is immers 
dat ze even hardnekkig als vruchteloos blijft ronddraaien in haar eigen vraagstelling. Het is 
niet uit de lucht gegrepen om in die filosofische speculatiezucht iets te herkennen van het 
‘verdraaide’, polymorf perverse dat volgens Freud het lustprincipe kenmerkt. Alsof de 
filosofie – en met haar de hele wetenschappelijke traditie – is ontstaan uit het nutteloze, 
‘perverse’ genot dat de mens aan het denken kan beleven. En net als Freuds theorie is ook de 
filosofie juist om die reden vaak als bedreigend en gevaarlijk leeg ervaren. Niet toevallig 
verweet men reeds Socrates dat hij de Atheense jeugd met de ‘pest’ van zijn ironische 
vraagstelling had ‘geperverteerd’, een misdaad die voor de toenmalige volksvergadering 
alleen met de dood van de dader kon worden rechtgezet. Die socratische,  ‘ironische’, 
cynische, sceptische stroming is nooit weg geweest en zorgde ervoor dat filosofie telkens 
opnieuw werd ervaren als een gevaarlijke, ondermijnende ‘perversie’ die, zoniet vernietigd, 
dan toch onder de strengste controle moest worden gehouden. 
 Vreemd is echter dat die controlefunctie uitgerekend aan diezelfde filosofie werd 
toevertrouwd. Dit niets ontziende kritische vermogen dat met Socrates (en zijn ‘auteur’ Plato) 
een eerste hoogtepunt kende, is ook bij uitstek het instrument geworden om waarheid en 
macht te consolideren. Van bij haar aanvang heeft de filosofie ook altijd gefunctioneerd als 
een instrument ter bevestiging en verdediging van regimes die, in ander tijden, door diezelfde 
filosofie werden ondermijnd.  
 Het is verrassend hoe ook voor dat punt de parallel tussen psychoanalyse en filosofie 
blijkt op te gaan. De psychoanalyse mag aanvankelijk vooral als een geduchte kritische 
vraagstelling hebben gefunctioneerd en in die hoedanigheid door haar tegenstanders gevreesd 
zijn als de pest, vandaag wordt meer en meer duidelijk hoe ook zij kan fungeren als 
legitimatie voor de meest behoudsgezinde, rechtse cultuurpolitiek. Het psychoanalytische 
jargon is tot in alle lagen van ons hedendaagse zelfverstaan ingeburgerd geraakt en wordt 
moeiteloos voor de kar van allerlei conservatismen en restauraties gespannen. Dat de mens 
een polymorf pervers driftwezen is en daarom geen solide, natuurlijke band meer heeft met de 
reële werkelijkheid, kan als argument fungeren om te stellen dat hij zich daarom des te 
hechter moet binden aan het symbolische systeem waarin hij nu eenmaal is opgegroeid. Een 
inzicht in het ‘pestilente’ karakter van onze onbewuste wensen, kan dus een reden zijn om die 
onbewust te houden en zich met overgave in te passen in het bestaande verdringingsysteem. 
De onbewuste ‘pest’ die de psychoanalyse heeft blootgelegd, kan een reden zijn voor een des 
te bewuster beleefd cultuurconservatisme.5 

                                                 
5 Het werk van Paul Moyaert, auteur van onder meer Ethiek en sublimatie en De mateloosheid van het 
christendom (SUN, Nijmegen, respectievelijk 1994 en 1998), is daar een mooi voorbeeld van. Zijn analyses 
lopen telkens weer uit op een affirmatie van – en bij momenten een onverholen pleidooi voor – het katholicisme 
in zijn conservatieve, dogmatische, contrareformatorische (‘Romeinse’) gestalte. Hij komt tot die stelling (onder 
meer) op basis van Freuds en Lacans psychoanalytische religiekritiek, zij het dan met dat ene verschil dat die 
kritiek hier niet langer de ontmaskerende rol vervult die ze bij Freud of Lacan nog had. In plaats van 
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2. Kritiek van de kritiek 
 
Die ‘rechtse’ interpretatie is des te merkwaardiger omdat diegene aan wie we de 
psychoanalytische kritiek te danken hebben, steeds alle gelijk heeft gegeven aan de hamer 
waarmee Nietzsche op de fundamenten van onze cultuur insloeg. Freud heeft op zijn manier 
dit soort meedogenloze kritiek op de grondslagen van ons waarheidsdenken – en van ons 
kritisch denken in het algemeen – steeds beaamd. 
 Het is inderdaad Nietzsche geweest die de zwakke plek van elke klassiek filosofische 
kritiek als eerste in al zijn scherpte heeft doorzien. Zo’n kritiek gaat er immers nog van uit dát 
er überhaupt zoiets als een waarheid is en miskent zodoende het door en door fictieve karakter 
van elke waarheidsclaim. Alleen al het idee zelf dat er een waarheid zou zijn, is een leugen, 
zo houdt Nietzsche niet op te herhalen. Het sinds Plato ingevoerde onderscheid tussen zijn en 
schijn (waaraan we nota bene onze ‘kritiek’ überhaupt te danken hebben), is zelf een 
schijnbeweging. Waarheid is een leugen om de angst te bezweren voor de eigen vrije (aan 
geen waarheid nog gebonden) wil. Dat ons leven en onze wereld alleen gefundeerd zijn in 
onze wil, dat derhalve niets een zin en een grond uit zichzelf heeft: daarvoor is de mens al 
sinds de oudheid bang en precies daarom heeft hij de waarheid uitgevonden. Die dient alleen 
om zich des te efficiënter blind te maken voor wat hij meeste vreest: zijn eigen vrije, 
ongebonden wil.6  
 Nietzsche is, na Schopenhauer, dan ook niet toevallig één van Freuds belangrijkste 
filosofische referenties.7 Ook de psychoanalytische drifttheorie leidt immers tot de conclusie 

                                                                                                                                                         
ontmaskerend te werken, zetten Moyaerts analyses er eerder toe aan de geviseerde ‘maskers’ vooral op te houden 
en ze als iets heilzaams en zelfs onmisbaars te appreciëren. Freud ontmaskerde nog de religie als een 
dwangneurotisch antwoord op een ervaring van ‘teveel aan lust’ of, in lacaniaanse termen, als een angstreflex 
om niet op de aantrekking van een vernietigende ‘jouissance’ in te gaan (Lacan, L’éthique de la psychanalyse, 
op. cit, p. 67, 155; Serge André, Que veut-une femme?, Seuil, Paris, 1995 [1986], p. 84; zie ook Freuds brieven 
aan Fließ van 8 en 10.10.1895 en van 06.12.1896). Maar waar Freud nog de indruk geeft daarmee iets bloot te 
leggen en ons te bevrijden van die dwangmatige afscherming van de jouissance, stelt Moyaert juist dit 
bevrijdend aspect onder kritiek en neemt hij Freuds analyse voor een waarschuwende beschrijving van een stand 
van zaken die we maar best handhaven, willen we niet aan de valse hoop van onze bevrijdende verwachting ten 
onder gaan. In zijn (niet onaanvechtbare) lectuur van Lacan heet het dat de mens zijn meest basale, maar tegelijk 
zelfvernietigende ‘hechting aan das Ding’ moet counteren door een minder nefaste, want door een stevige, op 
zichzelf functionerende traditie ondersteunde ‘hechting’ aan een symbolisch systeem, iets wat hij bij voorkeur 
illustreert met een verwijzing naar de om haar symboliek en ritualiteit beleefde katholiciteit. Op zijn manier is 
Moyaerts cultuurkritiek een exponent van de crisis waarin de hele ideologiekritiek van de 20ste eeuw tot op 
vandaag baadt: men kan de structuren wel blootleggen, men kan in een transcendentaal- of existentiaal-analyse 
wel aantonen ‘hoe groot het misverstand is waardoor wij denken elkaar te verstaan’, maar die theorie beseft 
tegelijk dat zij zelf niet bij machte is dit misverstand op te heffen. Meer nog, zij beseft ook op haar beurt zelf pas 
dankzij dit misverstand mogelijk te zijn. Vandaar de verlamming die onze kritiek momenteel kenmerkt. De 
psychoanalyse legt de structuur van de religie bloot, maar bevestigt in dezelfde kritische geste dat die tegelijk 
ook noodzakelijk verdrongen moet blijven (net zoals een heideggeriaanse analyse, tegelijk met de 
zijnsvergetelheid, de onvermijdelijkheid ervan blootlegt en derhalve de mogelijkheid van een ‘blootleggen’ bij 
voorbaat ondermijnt).  
6 Zie bijvoorbeeld Over waarheid en leugen in buitenmorele zin (F. Nietzsche, Waarheid en cultuur. Een keuze 
uit zijn vroege werk, Boom, Meppel & Amsterdam, 1983, p. 109-124). 
7 Voor een genuanceerde visie op de verhouding tussen Freud en Nietzsche, zie: Paul-Laurent Assoun, Freud et 
Nietzsche, PUF, Parijs, 1998 (1980). Zo wijst Assoun er terecht op hoe juist het vermoeden erg dicht bij 
Nietzsche aan te leunen, Freud ervan weerhouden heeft zich intens in die auteur te verdiepen. In Zur Geschichte 
der Psychoanalytischen Bewegung laat Freud zich volgende opmerkelijke uitspraak ontvallen: “Het hoge genot 
van de werken van Nietzsche heb ik mij daarna op een later tijdstip ontzegd met de bewuste motivering dat ik bij 
de verwerking van de psychoanalytische indrukken door geen enkele verwachtingsvoorstelling gehinderd wilde 
worden. Daar stond tegenover dat ik bereid moest zijn – en dat ben ik gaarne – om alle prioriteitsaanspraken te 
laten varen in de frequente gevallen dat het moeizame psychoanalytische onderzoek de door intuïtie verkregen 
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dat mens en wereld teruggaan op een radicaal grondeloze ‘wil’. Zowel het polymorf-perverse 
karakter van de drift als het lustprincipe waarnaar hij luistert, geven aan dat het organisme 
noch met zijn omgeving noch met zichzelf een natuurlijke band heeft. Drift noch drifttheorie 
kunnen zich derhalve beroepen op een op zichzelf staande waarheid. Ook onze meest serene 
wetenschappelijkheid of onze scherpste kritiek is bijgevolg gebouwd op de ‘leugen genaamd 
waarheid’, een leugen die moet verbergen dat alles (waarheid incluis) teruggaat op wat 
Nietzsche de wil noemt en Freud de polymorf perverse, lustgestuurde driftmatigheid. Beide 
formuleren, elk op hun eigen manier, een meedogenloze kritiek op het klassieke kritische 
waarheidsdenken en dus op de manier waarop tot op heden ‘kritiek’ werd opgevat.  
 Toch staat met Freud die ‘kritiek op de kritiek’ op het punt om nog een beslissende stap 
verder te zetten. Net als voor Nietzsche wordt ook voor Freud de mens gedreven door een 
‘zieke’ wil of een ‘polymorf perverse’ drift. Maar waar Nietzsches kritische geste nog een 
geloof vooronderstelt in een gezonde wil of in een niet geperverteerde driftmatigheid, laat 
Freud steeds uitschijnen dat die ‘perversiteit’ zonder meer de basisstructuur van het 
psychisme is. Dat de mens liegt over de wil die hem drijft, dat hij het fundamentele 
grondeloze verlangen dat hem voortjaagt verdringt, is voor Freud geen spijtig historisch 
gebeuren dat alsnog te keren is. Integendeel, hij beschrijft die verdringing doorgaans als een 
mogelijkheidsvoorwaarde om überhaupt mens te kunnen zijn. De polymorf perverse structuur, 
waarbij de leugen vakkundig wordt verdonkeremaand, laat de mens juist toe te leven en geldt 
in vele van Freuds essays dan ook als onomkeerbaar. Wie derhalve die ‘waarheid’ over de 
waarheid aan het licht brengt, wie de waarheid als een driftmatig gemotiveerde leugen 
onderkent, zou die verdringing en die leugen niet opheffen, maar juist erkennen hoe 
onophefbaar ze wel zijn.  
 Hier raken we een cruciale paradox die kenmerkend is voor een belangrijk spoor in het 
kritische denken van de twintigste eeuw, een spoor waarvan de psychoanalyse enkel een 
exponent is. Of het nu om een freudiaanse, heideggeriaanse, adorniaanse, of zelfs een 
foucauldiaanse analyse gaat, telkens wordt het elan van die kritiek, zo niet geneutraliseerd, 
dan toch minstens afgeremd door het besef dat het ‘onzalige’ dat men blootlegt, quasi inherent 
is aan het systeem dat men aan het bevragen is. Zo accentueert Heidegger voortdurend dat 
zijn idee van de zijnsvergetelheid – één van zijn concepten om een ‘kritiek op de kritiek’ te 
articuleren – niet betekent dat die vergetelheid dan maar moet (of kan) worden opgeheven. Zij 
moet juist ‘gedacht’ worden, in de strenge betekenis die het woord denken bij hem krijgt. Dit 
betekent dat ze altijd ook dient geaffirmeerd te worden als iets wat zonder meer inherent is 
aan het zijnsgebeuren zelf. Wat volgens Heidegger dus niet mag worden vergeten, is dat het 
zijn noodzakelijkerwijze moet worden vergeten. Een zelfde structuur geldt ook voor het 
freudiaanse onbewuste. Ook al zijn er bij Freud tal van passages te vinden waarin hij 
suggereert dat het mogelijk is om het onbewuste bewust te maken, toch is de teneur van zijn 
betoog doorgaans dat het onbewuste een onmisbare basisstructuur is die als zodanig nooit aan 
de oppervlakte kan komen. Zo is ook het oedipuscomplex niet zozeer iets dat moet worden 
blootgelegd als wel iets dat juist hard moet worden verdrongen zodat de complexe en 
explosieve gevoelsambivalentie die het kind dreigde te verscheuren, op het onbewuste niveau 
de grammaticale structuur kan leveren waarmee het psychisme werkt. De haat/liefde-
verhouding die het kind zo’n parten speelt in de oedipale crisis zal de onbewuste 
grondstructuur voor zijn verdere psychische leven vormen. 
 Het is vast zinvol om de impasse waarin ons huidige kritische denken is terechtgekomen, 
nog uitvoeriger en genuanceerder uit te tekenen. Toch werpen reeds de grove lijnen waarmee 
zij hier is geschetst, enig licht op het probleem waarop ik hier wil inzoomen, met name de 
‘verrechtsing’ waaraan onze huidige mentaliteit – haar kritiek incluis – ten prooi is gevallen. 
                                                                                                                                                         
inzichten van de filosoof slechts bevestigen kan.” (Freud, Nederlandse Editie. De psychoanalytische beweging 1, 
Boom, Meppel & Amsterdam,1990, p. 72).  
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Het is immers niet onmogelijk dat het linkse revolutionaire elan, dat tot in de voorbije 
decennia zo wild om zich heen sloeg, steeds meer aan slagkracht heeft moeten inboeten omdat 
men gaandeweg heeft moeten ervaren hoe de eigen kritische geste zelf werd aangetast door de 
leugen die zij juist met alle macht uit de weg wilde ruimen. Dit besef maakt voorgoed de 
utopie onmogelijk van waaruit die kritiek zichzelf tot dan had geprofileerd en die haar naar 
denkers had gedreven als Freud, Heidegger, Adorno of Foucault, ook al hadden die laatsten 
vaak zelf reeds met het utopisme geworsteld of ermee afgerekend. Het failliet van die utopie 
werpt de kritiek niet alleen genadeloos op zichzelf terug, het keldert ook zonder meer haar 
uitgangspunt, met name de ‘waarheid’ die ze als koren van het leugenachtige kaf moet 
scheiden. Voortaan zou ze het enkel nog met dat leugenachtige kaf moeten stellen en nu van 
daaruit toch zoiets als waarheid trachten te vinden. Eén van de mogelijke uitwegen uit die 
impasse bestaat erin dan maar aan de minst kwalijke ‘leugen’ vast te houden en te 
conserveren wat het best heeft gefunctioneerd. Het restauratieve en behoudsgezinde dat een 
hedendaagse kritiek zo vaak kenmerkt, gaat minstens ten dele op dit soort reflex terug.  
 
3. Een lacaniaanse kritiek 
 
Het interessante aan Lacans conceptualisering van de psychoanalyse is dat zij juist 
rechtstreeks van die impasse uitgaat. Ondubbelzinniger dan bij Freud, staat het voor hem vast 
dat fantasma’s en illusies, waaraan wij ons vastklampen, nooit zomaar weg te werken zijn. 
Meer nog, het primaat dat hij aan de betekenaar toekent, brengt hem er zelfs toe om de 
werkelijkheid waarin wij ons bewegen, zonder meer op te vatten als een symbolische, 
volkomen van het reële afgescheiden grootheid. Dit houdt in dat de mens voorgoed is 
uitgeleverd aan een universum, waarin elke waarheid, elke zin of betekenis, moet worden 
‘voorgelogen’ met betekenaars die als zodanig niets betekenen. ‘Zin’ en ‘onzin’, ‘waar’ en 
‘vals’ gaan niet op een reële grond terug, maar op van elke reële gronding verstoken 
betekenaars. Ook ons kritische oordeel, aldus Lacan, situeert zich volkomen binnen de 
grenzen van die op zich zinloze fabelwereld van betekenaars en fantasma’s. 
 Toch laat dit uitgangspunt volgens Lacan wel degelijk nog een kritiek toe. Alleen spitst 
die zich niet langer toe op het achterhalen van de reële grond die achter schijn en leugen 
verborgen zou zitten. De ‘essentie’ van de mens ligt voor Lacan immers niet langer in dit 
reële of in de band die wij daarmee zouden hebben, maar in het verlangen ernaar, een 
verlangen dat nooit zal ophouden te verlangen omdat de breuk met dit reële onherroepelijk is. 
Kritisch zijn in deze context komt er dus op neer na te gaan in welke mate het verlangen 
waarop de mens teruggaat, in een bepaalde situatie al dan niet wordt onderkend en aan bod 
kan komen.  
 Illustreren we dit kort aan de hand van Lacans religiekritiek. Die spant zich niet langer in 
om de reële werkelijkheid achter een religieuze waan bloot te leggen (zoals bij Freud nog ten 
dele het geval was8), maar onderzoekt in welke mate het verlangen zich in dit religieuze 
universum kan vinden. Voor Lacan is de religie immers een symbolisch (dus enkel door 
betekenaars gedragen) systeem waardoor de mens op een bepaalde (in casu 
dwangneurotische) manier in het reine tracht te komen met zijn verlangen (en dus met de 
grondeloze en polymorf perverse driftmatigheid waarop hij teruggaat). Beseffen dat dit 
systeem symbolisch is, betekent nog niet dat men een uitzicht heeft op de reële werkelijkheid 
die zich daarachter zou schuilhouden. Integendeel, zo’n inzicht bevrijdt ons enkel van de 
imaginaire manier waarop wij aan de religie gekluisterd zitten. Dit laatste is het geval 

                                                 
8 Freuds beroemde essay, Die Zukunft einer Illusion (1927), geeft weliswaar aan hoe hardnekkig en voor velen 
zelfs onmisbaar een religieuze ‘illusie’ wel is, maar de conclusie van die studie luidt toch dat “onze wetenschap 
geen illusie is” en dat alleen daaruit de hoop is te putten om ooit eens voorgoed met de dictatuur van de illusies 
te zullen breken (Freud, Nederlandse Editie. Cultuur en religie 5, Boom, Meppel & Amsterdam, 1987, p. 160). 
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wanneer we die religie benaderen als wat ons een sluitend antwoord op onze vragen kan 
geven. Door ons op die (imaginaire) manier aan zich te binden, sluit die religie ons op in een 
vermeende zelfzekerheid en maakt zij ons blind voor het principieel niet te bevredigen 
verlangen waarmee we in laatste instantie samenvallen. Zij laat ons vragen stellen waarvan 
we bij voorbaat vooronderstellen dat zij er het antwoord op heeft.  
 Lacans kritiek betreft hier niet zozeer de inhoud van die vragen als wel hun formele 
structuur en de libidinale strategie waaraan ze beantwoorden. Als imaginaire structuur is een 
vraag (Demande) immers een strategie om het tekort dat ik ben te miskennen 
(‘méconnaissance’). Door mijn vragen tot de Ander te richten, ga ik er impliciet (onbewust) 
van uit dat het antwoord op mijn tekort bij die Ander ligt en waan ik het mijne opgeheven. 
Een religie die zo’n verwachting koestert, misleidt de mens omdat ze zijn meest essentiële 
dimensie, zijn verlangen, toedekt en miskent. Een religie moet in Lacans ogen maken dat de 
mens er zijn verlangen (désir) – en dit wil per definitie zeggen zijn onbevredigd verlangen – 
in kwijt kan. Daarom moet een kritiek de imaginaire strategieën van een religie ontmaskeren 
en haar terugbrengen tot haar ‘waar’, symbolisch statuut. In die hoedanigheid schuift zij 
immers het antwoord op onze vragen eindeloos vóór zich uit, van de ene betekenaar naar de 
andere, en geeft daardoor een open ruimte aan het verlangen. Bewust van haar symbolisch 
statuut, kan een religie er dus toe bijdragen die dimensie van het verlangen steeds weer 
opnieuw voor ons open te leggen.9 Het is de psychoanalyse dan ook uitsluitend om de 
affirmatie van dit verlangen te doen, een verlangen dat in Lacans ogen teruggaat op een 
polymorf perverse, lustgestuurde driftmatigheid – kortom op wat Freud, toen hij in september 
1909 de haven van New York binnenvoer, de ‘pest’ zou hebben genoemd. 
 De religieuze crisis, het verlies aan vertrouwen in de religieuze doctrine en de daarmee 
vaak in verband gebrachte inflatie van de vaderfunctie in het algemeen: dit alles is dus voor 
Lacan niet echt een reden tot paniek. Integendeel, dat de goddelijke orde minder direct 
herkenbaar is, dat de vaderfunctie in het algemeen steeds ijler, symbolischer wordt en hoe 
langer hoe minder samenvalt met de reële vader, interpreteert hij juist als de positieve 
mogelijkheidsvoorwaarde opdat de mens zich zou kunnen confronteren met het verlangen 
waarop hij op het meest basale niveau teruggaat. In één van zijn vroege teksten, Les 
complexes familiaux (1938), stelt Lacan dat onze moderne cultuur mensen neurotisch maakt, 
juist omdat bij ons de reële en de symbolische vader vaak samenvallen.10 Op die manier 
verwordt de vaderfunctie tot een imaginaire grootheid die verstikkend werkt op het individu. 
Het individu mist in dat geval een onbereikbare pool waarnaar het kan refereren om zich op 
die manier ‘vlottend’, onbevredigd en verlangend te houden. In die vroege tekst brengt Lacan 
daarom de ethiek die de psychoanalyse voorstaat, uitdrukkelijk in verband met de ‘open 
moraal’ waarover Henri Bergson het in die jaren had. In het besef dat de mens zich – als 
subject van een verlangen – waarmaakt in een symbolische wereld, pleit de psychoanalyse 
niet voor een ‘gesloten moraal’ die zich nestelt in de zekerheid van een imaginair verkrampte 
identiteit, maar voor een moraal die open blijft voor wat haar per definitie ontsnapt en daarom 

                                                 
9 Daarin ligt voor Lacan haar waarde als specifieke sublimatie. Voor een bespreking van Lacans 
sublimatietheorie, zie hoofdstuk VII van mijn Eros & Ethiek (een kritische close-reading van Lacans seminarie 
over de “ethiek van de psychoanalyse”, Acco, Leuven & Leusden, 2002).  
10 Hij verwijst naar de culturele antropoloog Malinowski, die een afwezigheid van neurosen vaststelt in culturen 
waar de vaderfunctie is verdeeld tussen de oom (de ‘moederbroer’) die het repressieve gezag vertegenwoordigt 
en de reële vader die daardoor veel vrijer kan fungeren als Ik-Ideaal. Ondanks de schijn van het tegendeel, is 
onze moderne gezinsvorm extra patriarchaal, precies omdat in de reële vader die twee functies verenigd zijn. Zie 
J. Lacan, Les complexes familiaux, Navarin, Parijs, 1984, p. 66 e.v. Merk dat hij even verderop (p. 72) 
ondubbelzinnig stelt: “Nous ne sommes pas de ceux qui s’affligent d’un prétendu relâchement du lien familial”. 
Zie ook Borch-Jacobsen, Lacan, le maître absolu, Flammarion, Parijs, 1990, p. 57 e.v. 
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een positieve plaats geeft aan het verlangen dat in laatste instantie nergens aan gebonden is en 
teruggaat op een polymorf perverse driftmatigheid.11  
 Jaren later, ergens in zijn seminarie dat uitdrukkelijk aan de “ethiek van de 
psychoanalyse” is gewijd, laat Lacan zich ontvallen: “We weten allen dat wij de perversiteit 
opnieuw een bestaansrecht hebben verleend”.12 Bij die uitspraak, die in de eerste plaats naar 
Krafft-Ebings Psychopathia sexualis verwijst, moet Lacan ongetwijfeld ook zijn eigen vroege 
tekst uit 1938 in het achterhoofd hebben gehad. Ondanks de enorme vlucht die zijn theorie 
sinds dit essay heeft genomen, is zijn grondstelling onveranderd gebleven: in de 
psychoanalyse gaat het om het verlangen, dit wil zeggen om wat in de traditie steeds voor 
“bestiaal”13 of “zondig” (“concupiscientia”14) is gehouden. Het gaat om die ongegronde 
driftmatigheid die elke band met de reële werkelijkheid ontbeert. Het is haar kortom om een 
‘pest’ te doen. Daaraan geeft de psychoanalyse opnieuw “droit de cité” en van daaruit wil ze 
ons hele wetenschappelijke verhaal over de mens herschrijven.  
 Maar wie verzekert ons dat we ook hier niet binnen de kortste keren verzeild raken in de 
impasse die we reeds eerder op het spoor kwamen? Keert ook hier de kritische geste zich niet 
onverwijld tegen zichzelf? Bestaat het “recht”, dat opnieuw aan die “perversiteit” wordt 
verleend, er niet in dat ze juist toegedekt, verdonkeremaand of verdrongen moet worden 
gehouden? Dient heel het symbolische universum, dat inderdaad aan die polymorf-perverse 
drift en aan dat verlangen een plaats geeft, niet vooral ook om die beide voorgoed aan het 
gezicht te onttrekken?  Het mag dan waar zijn dat de mens teruggaat op een ‘pest’ die drift of 
verlangen heet, is het niet juist de functie van wat Lacan een symbolische orde noemt om die 
stevig aan banden te leggen en met de kracht van een wet onderdrukt te houden? De ‘pest’ 
van dit bestiale, wilde verlangen is tenslotte die van een onbewuste structuur en die laatste 
functioneert slechts maar voor zover zij haar ‘pest’ streng onder de sluiers van het onbewuste 
verborgen houdt. 
 
4. Conservatieve psychoanalytische kritiek 
 

                                                 
11 In diezelfde tekst uit 1938 interpreteert hij ook het incestverbod in die zin. Hij verwijst daarbij uitdrukkelijk 
naar Bergsons in 1932 verschenen boek Les deux sources de la morale et de la religion: “Nous rapprocherons de 
ce fait le moment critique que Bergson a défini dans les fondements de la morale […]. Or si, par l’expérience, le 
psychanalyste comme le sociologue peuvent reconnaître dans l’interdiction de la mère la forme concrète de 
l’obligation primordiale, de même peuvent-ils démontrer un procès réel de l’«ouverture» du lien social dans 
l’autorité paternaliste et dire que, par le conflit fonctionnel de l’Oedipe, elle introduit dans la répression un idéal 
de promesse.” (op.cit., p. 67-68). 
12 Die zin uit Lacans zevende seminarie, L’éthique de la psychanalyse, fungeert als motto bovenaan mijn essay 
(op. cit., p. 229). 
13 In dat zelfde seminarie hamert Lacan erop dat uitgerekend de verlangens die Aristoteles “bestiaal” noemt, door 
de psychoanalyse in het middelpunt van haar reflectie over de mens zijn geplaatst. Lacan verwijst (op. cit., p. 13, 
23)  naar het zevende boek van de Ethica Nicomachea, meer bepaald naar 1148b 18: “Andere dingen zijn niet 
van nature aangenaam, maar afwijkingen, gewoonte of een slechte natuurlijke aanleg laten ze aangenaam 
worden”. Daarmee bedoelt Aristoteles “dierlijke  houdingen” of “vormen van beestachtigheid” (zoals de oudere 
vertaling van R.W. Thuijs het formuleert; zie Aristoteles, Ethica Nicomachea, De Nederlandse Boekhandel, 
Antwerpen, 1954, p. 188). Uit de voorbeelden die Aristoteles geeft, blijkt dat hij het wel degelijk over 
bestialiteiten heeft in onze betekenis van het woord: “Dan heb ik het bijvoorbeeld over dierlijke houdingen, zoals 
bij het vrouwelijk wezen dat naar wordt verhaald zwangere vrouwen openrijt en hun foetus opvreet; of over de 
gruwelen waarin bepaalde wilden rond de Zwarte Zee zich heten te verlustigen, het eten van rauw vlees, of van 
mensenvlees, of het beurtelings aanbieden van kinderen voor de rituele maaltijd” (ibid: 1148b 20-24; de 
vertaling van de fragmenten is van de hand van C. Pannier en J. Verhaeghe; zie Aristoteles, Ethica Nicomachea, 
Historische Uitgeverij, Groningen, 1999, p. 219). 
14 Concupiscientia is de christelijke term voor het oneigenlijke, en daarom gecorrumpeerd en zondig verlangen. 
Lacan lieert dit rechtstreeks aan wat Freud een “Wunsch” noemt (zie bijvoorbeeld: Écrits, op. cit, p. 620). 
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Heel wat Lacaninterpretaties gaan inderdaad die richting uit. Dat het verlangen een ‘pest’ is, 
doet hen ervoor opteren om de verdringing van dat verlangen, wat op zichzelf al iets 
noodzakelijks is, daarom ook nog eens door bewuste ingrepen en strategieën te ondersteunen. 
In die optiek dienen de symbolische orde en haar wet niet zozeer om dat verlangen een open 
ruimte te garanderen, als wel om het juist binnen strikte grenzen te houden en zijn polymorf 
perverse, ‘pestilente’ fundament toegedekt te houden. 
 Tenslotte zíjn drift en verlangen ook gevaarlijke zaken. Dat blijkt alleen al uit de 
transgressieve neiging die zowel Freud als Lacan eraan toeschrijven. Met Jenseits des 
Lustprinzips (1920) is Freud tot de conclusie gekomen dat het libidinale leven van de mens 
niet alleen wordt gestuurd door een lustprincipe maar tevens wordt ‘doorspookt’ door een 
doodsprincipe. Elke driftbevrediging kan mogelijks altijd ook ten koste gaan van het 
zelfbehoud van het door die drift gedreven organisme. Het ultieme doel van het lustleven kan 
dus in laatste instantie – transgressief – voorbij het levensbehoud van het lustwezen liggen en 
het regelrecht op de dood doen afstevenen.  
 Lacan articuleert en radicaliseert ditzelfde doodsprincipe, waar hij stelt dat het ultieme 
object van het genot (wat hij ‘jouissance’ noemt, zíjn term voor een lustbevrediging op het 
niveau van het subject) gelegen is in een object dat zich voorbij de symbolische orde situeert. 
Dit is wat hij in zijn zevende seminarie (over “de ethiek van de psychoanalyse”) ‘das Ding’ 
noemt en later uitwerkt aan de hand van het concept ‘objet petit a’.15 Waar het verlangen zich 
uitsluitend realiseert in een universum van betekenaars (het symbolische), situeert het ultieme 
object van dat verlangen (‘das Ding’ of het ‘objet petit a’) zich in het reële. Dit wil zoveel 
zeggen als dat het principieel buiten het bereik van het verlangend subject valt en dat, als het 
verlangend subject dan toch reëel van dat object bezit zou nemen, dit zonder meer fataal zou 
zijn voor dat subject.  
 Wat ons naar dat ultieme object – ‘das Ding’  – toe drijft, is voor Lacan in laatste instantie 
dus een doodsverlangen en we kunnen ons slechts als subject (van een verlangen) handhaven 
in de mate waarin we niet aan dat doodsverlangen toegeven en ons op een veilige afstand van 
dat ultieme object houden. Ook al is dat object het laatste referentiepunt van onze identiteit, 
het wijst er tegelijk op hoe het meest intieme van onszelf ons per definitie ontsnapt. Helemaal 
onszelf zijn – dit wil zeggen reëel samenvallen met de bevrediging van het verlangen dat we 
‘zijn’ – zou ons letterlijk – en dus dodelijk – in dat ‘ding’ doen verdwijnen. Om die reden 
moet dat ‘ding’ onherroepelijk achter de harde sluiers van het onbewuste worden gehouden. 
Een emancipatorisch verhaal dat ons voorhoudt ons verlangen te bevrijden uit het web van 
sluiers waarin het verstrikt zit, is dan ook erg misleidend en zelfs ronduit gevaarlijk. Het 
vergeet dat die sluiers (dit onbewuste, die verdringing) zonder meer constitutief zijn, zowel 
voor ons verlangen als voor het object ervan. En bijgevolg ook voor het subject van dat 
verlangen (voor onszelf dus). We kunnen bijgevolg maar beter voorzichtig en behoedzaam 
met die sluiers omspringen en de symbolische orde waarin we ons bevinden zo goed mogelijk 
intact houden.  
 Het is hier dat een op de psychoanalyse geschoeide conservatieve of restauratieve kritiek 
haar mosterd haalt. De freudiaanse en lacaniaanse schema’s mogen dan haarfijn de libidinale 
ondergrond van ons reilen en zeilen blootleggen, ze dienen tegelijk om ons te laten inzien hoe 
onvermijdelijk het is die ondergrond inderdaad ondergronds te houden. Eerst legt een 
psychoanalytische kritiek het verborgen object bloot dat ons confronteert met de dodelijke 
‘ongrond’ waarop ons verlangen steunt (in casu ‘das Ding’), om vervolgens te stellen dat die 

                                                 
15 De notie van “das Ding” , die Lacan uit een vroege tekst van Freud plukt (de Entwurf, een niet voor publicatie 
bedoelde tekst uit 1895), wordt door Lacan geïntroduceerd in één van de eerste lessen van dat seminarie (zie op. 
cit., p. 55-86 en passim). Die notie ligt inderdaad aan de basis van het meer bekende concept, ‘objet petit a’, een 
concept waarmee hij het fantasmatische object aanduidt en dat hij in de loop van zijn daaropvolgende seminaries 
zal uitwerken tot één van de belangrijkste basisconcepten van zijn hele theorie.  
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noodzakelijk verborgen moet blijven. Lacans kritisch instrumentarium dat erin slaagde het 
verlangen op te delven uit de werelden van ontkenning en verdringing waarin het zo lang was 
ondergedompeld, komt tenslotte in dienst te staan van een kritische geste die deze ontkenning 
en verdringing vooral gaat bevestigen en in stand houden. 
  In  feite moet ons die omslag in de kritiek – een omslag van ‘pestilente’ naar 
conservatieve kritiek – niet al te sterk verwonderen. Herhaalt zich daar niet wat sinds het 
ontstaan van de filosofie met elke kritiek is gebeurd? De ‘pestilente’, ‘socratische’ 
vraagstelling waaruit ze is ontstaan en waarin ze voor het eerst gestalte kreeg, verwordt haast 
onvermijdelijk tot een ideologisch systeem dat datgene legitimeert wat zij gisteren nog met 
een genadeloze ‘ironie’ (in de strenge, socratische zin van het woord) bestookte. Wie zich niet 
kan vinden in het soort conservatieve, restauratieve kritiek dat ook in naam van de 
psychoanalyse momenteel opgang maakt, kan zich minstens al door dat historisch perspectief 
gesterkt weten. Ook al roept elk denken, ontstaan in een ‘pestilent’ moment van afgrondelijke 
vraagstelling, noodzakelijk zijn eigen verdringing op, juist de notie ‘verdringing’ leert ons dat 
het verdrongene even onvermijdelijk op een of andere manier terugkomt. Die conservatieve, 
restauratieve verdringing zal dus niet verhinderen dat op termijn het denken weer als nieuw 
wordt ‘uitgevonden’ en ons terug voeling gaat doen krijgen met de ‘pest’ waaruit elk denken 
en elke kritiek is ontstaan. 
 
5. Kritiek, subject, genot 
 
Net zoals haar ‘pestilente’ tegenhanger gaat dus ook het soort conservatieve kritiek dat hier in 
de kijker wordt gezet, uit van een tekort dat haarzelf treft en waarvoor de gangbare kritiek 
blind blijft. Die gangbare, klassieke vorm van kritiek gelooft immers nog dat zij, na haar 
tussenkomst, de reële waarheid kan doen zegevieren. Ze heeft met andere woorden geen oog 
voor het feit dat tekort en leugen constitutief zijn voor elke orde en elke gepretendeerde 
waarheid. Niet dat er überhaupt geen enkele vorm van ‘waarheid’ meer mogelijk zou zijn. 
Alleen kan die ‘waarheid’ dat fundamentele tekort – het feit dat ze geen grond heeft in het 
reële wezen van de werkelijkheid – nooit opheffen. Ook een conservatieve kritiek, zeker als 
die zich door de psychoanalyse laat inspireren, is in staat om volmondig het onomkeerbare 
van dit tekort en die leugen te affirmeren. Inhoudelijk is dat standpunt volkomen verdedigbaar 
en vanuit een lacaniaans perspectief zeer goed te onderbouwen. Maar het is niet denkbeeldig 
dat dit soort kritiek zich ook formeel vanuit dat tekort of die leugen gaat positioneren, dat zij 
gaat spreken in naam van dat tekort of op een andere, meer verdoken manier van daaruit 
bewust gaat ageren. 
 En hiertegen tekent de lacaniaanse theorie wel verzet aan. Dit strookt hoegenaamd niet 
met één van haar meest centrale stellingen, met name dat het subject – het subject van een 
discours, een identiteit, een kritiek of om het even wat – per definitie ‘gedecentreerd’ is. 
Daarmee wordt bedoeld dat het subject, dit is het punt van waaruit een identiteit zich 
profileert, zich structureel aan die identiteit onttrekt. Wanneer een identiteit zich waarmaakt 
(en voor Lacan bestaat een identiteit enkel in de betekenaars die haar te kennen geven), zal zij 
door een constitutief tekort getekend zijn: zoveel werd uit wat voorafging reeds duidelijk. 
Maar wat Lacans subjecttheorie extra in de verf zet, is het feit dat dit tekort niet een of ander 
randfenomeen is, maar uitgerekend het draagvlak zelf van haar hele discours vormt, het punt 
waaruit zij zich als zodanig waarmaakt. Met andere woorden het ‘subject’ ervan. Datgene wat 
een identiteit maakt tot wat ze is – het ‘subjectum’, het ‘hypokeimenon’16, de ‘drager’ van een 

                                                 
16 Als Lacan de term subject gebruikt, klinkt daarin altijd nog de oude connotatie door van het aristotelische 
“hypokeimenon”, de Griekse term die in het (middeleeuwse) Latijn als ‘subjectum’ is vertaald en waar ons 
woord subject van is afgeleid. Zo schrijft hij ergens in een laat seminarie: “Le savoir [...] en tant qu’inconscient 
[...] semble donc impliquer une supposition [...], c’est nous-même le sujet, l’ύποκειµενον [hypokeimenon], tout 
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identiteit – is iets wat er per definitie aan ontsnapt. Dit is meteen de reden waarom een 
identiteit enkel een verlangde identiteit kan zijn, waarom met andere woorden elke identiteit 
samenvalt met haar verlangen (naar identiteit).17 
 Zo is ook het subject van een conservatief discours – het punt van waaruit het zich 
profileert – iets wat principieel aan dat discours ontsnapt. Het ultieme steunpunt van waaruit 
dat discours zich lanceert om een symbolische orde te conserveren zoals ze is, ontsnapt dus 
paradoxaal genoeg steeds aan haar eigen conservatieve greep. Hier toont zich iets van de 
polymorf perverse ‘pest’ die de psychoanalyse in het hart van elk discours en elke identiteit 
legt. Juist omdat ook een conservatisme de plaats van waaruit het opereert (zo men wil, zijn 
eigen ‘standpuntelijkheid’) niet beheerst, blijft het steeds voor kritiek vatbaar. In die 
hoedanigheid gunt het, ondanks het gestrenge van zijn conservatieve regime,  het verlangen 
de nodige ademruimte. Omdat een conservatisme het ‘polymorf perverse’ verlangen waardoor 
het wordt gedragen alleen maar verdringt, vindt dat verlangen langs slinkse, onbewuste wegen 
altijd wel ergens een uitweg. De sluimerende onvrede met het systeem,  het ‘onbehagen in de 
cultuur’ (zoals Freud het noemde), de nooit aflatende ‘hysterische’ kritiek: het zijn alle in het 
oog springende uitingen van dat basale polymorf perverse verlangen. In die ‘symptomen’ laat 
zich het tekort  en het verlangen aflezen, van waaruit ook dat conservatisme zelf zich 
onbewust profileert.  

Maar wanneer dat zelfde conservatisme zich niet alleen bewust is van het tekort waardoor 
het wordt gefundeerd, maar zich bovendien uitdrukkelijk op dit tekort beroept om zich te 
legitimeren, is er een gevaarlijker strategie in het spel. Dit soort conservatisme verantwoordt 
zich niet langer inhoudelijk (‘hoe voortreffelijk is de oude orde niet, waarom die dan 
overboord gooien?’), maar formeel: ‘natuurlijk schiet de wet tekort en is geen enkele orde de 
beste, maar juist daarom geldt het dat de wet wet is ómdat zij wet is’. Of ook: ‘precies omdat 
de oude orde ook tekortschiet en op een ‘pest’ is gebouwd, moet ze niet door een nieuwe 
worden vervangen, want die zal nog minder doorhebben dat zij als orde in pest en tekort is 
gefundeerd.’ Of nog: ‘uiteraard heeft de symbolische orde geen reële grond en is ze 
gefundeerd in een polymorf pervers verlangen, maar juist daarom moet die orde zich 
handhaven en het verlangen voorgoed aan haar wetten binden.’   

Het gevaar bij dit soort redeneringen is dat men pretendeert te spreken in naam van het 
tekort. De hele psychoanalyse, zeker in zijn lacaniaanse versie, is in zekere zin een poging om 
te articuleren dat juist dit onmogelijk is. Het tekort van waaruit ik spreek (met andere 
woorden mijn subject) kan ik mij per definitie niet toe-eigenen. Wanneer ik dat toch doe, ga 
ik heimelijk de grenzen van mijn symbolische leefwereld te buiten en positioneer ik mij daar 
waar mijn verlangen bij ‘zichzelf’ aankomt en zich dus als verlangen (als tekort) opheft. 
Wanneer ik toch op een of andere manier het gevoel heb dat ik aan het ultieme object van 
mijn verlangen toekom, beleef ik wat Lacan met een technische term ‘jouissance’ (genot) 
noemt. En dit zou op zich niet eens erg zijn als het maar om een normaal, dit wil zeggen 
                                                                                                                                                         
ça veut dire [...] qu’on «suppose» que quelque chose existe, qui s’appelle − que j’ai désigné, enfin comme − 
l’être parlant. Ce qui est un pléonasme, parce qu’il n’y a d’être que de parler; s’il n’y avait pas le verbe être il n’y 
aurait pas d’être du tout.” (Les van 15.01.1974 (J. Lacan, Les non-dupes errent: 1973-1974. Notes intégrales 
prises au Séminaire les deuxième et troisième mardis de chaque mois à la Faculté de Droit par un groupe 
d’élèves, onuitgegeven, p. 64). Zie bij J. Lacan, Le séminaire, Livre XVII, L'envers de la psychanalyse: 1969-
1970, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, p. 12; 23.  Zie verder D. Nobus, “Het subject als wezenloos 
fundament. Omtrent Lacans verwerping van de subjectieve autonomie”, in: J. Doormael (Red.), Ik & het verhaal, 
W&A., Hasselt, 1996, p. 168; Nasio, Les Yeux de Laure. Transfert, objet a et topologie dans la théorie de J. Lacan, 
Collection Champs Flammarion, Flammarion, Parijs, 1987, p. 54. Zie ook mijn essay “Naar het subject keer je 
niet terug. Over Lacans subjectbegrip”, in: T. Braeckman, R. De Vos & B. Verdonck (red.), Terugkeer van het 
subject?, Acta van de 23ste Vlaams/Nederlandse Filosofiedag, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2002. 
17 Voor een problematiserende lectuur van Lacan vanuit die subjecttheorie, zie onder meer mijn essay 
“«Depuis». Éthique et pensée depuis Lacan, depuis Derrida”, in: Césure. Revue de la Convention 
psychanalytique, nr. 13 (“Apolis”), 1998, p. 225-265.  
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neurotisch genot zou gaan. Maar helaas gaat het hier om wat Lacan een ‘pervert’ genot 
noemt.18 
 De ‘jouissance’ staat bij Lacan voor de ervaring van een algehele lustbevrediging op het 
niveau van het subject. Bevrijd van elk gevoel van tekort, voelt het subject zich in het moment 
van jouissance niet langer gebonden aan de wet van de betekenaar. Het voelt zich restloos 
opgaan in het verlangde object.19 Let wel het gaat daar niet reëel in op, en evenmin wordt het 
reëel van elk tekort bevrijd. Het is enkel alsof  dat zo is. En dit kan, althans in de structuur van 
een normaal (versta neurotisch) genot,  dankzij het feit dat het subject in die ervaring buiten 
spel wordt gezet. Het is alsof het subject, op het ogenblik van het genot, heel even‘verdwijnt’. 
We zijn met andere woorden per definitie niet in staat om bij ons genot aanwezig te zijn, 
aldus Lacan. Genot gaat onvermijdelijk met zelfverlies gepaard, alleen gaat het hier nooit om 
een reëel maar steeds enkel om een symbolisch zelfverlies. Het genot stelt ons in staat 
dermate in iets op te gaan dat wij er onszelf bij vergeten en alleen nog gedragen worden door 
een keur van betekenaars waaruit we bestaan.20 Het zijn die betekenaars die heel even de 
functie van drager (die normaal aan het subject toekomt) overnemen. Ondanks de schijn van 
het tegendeel, heeft jouissance ons verlangen en ons tekort dus niet op. Zij is nooit meer dan 
de ervaring alsof dat is opgeheven. 
 Een pervert genot daarentegen keert zich tegen dit ‘alsof’ en wil het tekort echt (reëel en 
niet symbolisch) opheffen. Om dat te doen zal de pervert een scène opzetten waarbij hij dat 
tekort imaginair op anderen overbrengt, om het daar even prompt als flagrant te loochenen. 
Dit soort loochening ziet Lacan bijvoorbeeld aan het werk in de fantasmagorieën die Markies 
de Sade uitspint in zijn romans. Daar worden ons sadiaanse helden opgevoerd die hun 
slachtoffer letterlijk met pijn en dood ‘tekenen’. Alleen doen ze dit om, in de aanblik daarvan, 
juist alle pijn en dood te loochenen en zich voor te houden dat er geen tekort, geen verlangen, 
geen wet, geen dood, geen eindigheid, geen ‘pest’ bestaat. Zij wanen zich met andere 
woorden voorbij de grens van het symbolische en zijn wet beland, daar waar alleen nog echte, 
reële ‘jouissance’ zou heersen.21  

                                                 
18 Ik houd hier het woord ‘pervert’ (met een t) aan als term voor de perversie als structuur (naast de twee andere 
groten die Lacan onderscheid, de neurose en de psychose). Het woord ‘pervers’ (met een s) reserveer ik voor de 
algemene, polymorf perverse driftmatigheid waarop de lusteconomie teruggaat. Voor een systematische 
uiteenzetting over die perversie (in onderscheid met psychose en neurose), zie het artikel van Piera Aulagnier-
Spairani, “La perversion comme structure” (in: L’inconscient, nr. 2, 1967, p. 11-41); Zie ook: P. Aulagnier-
Spairani, J. Clavreul, F. Perrier, G. Rosolato & J.-P. Valabrega, Le désir et la perversion, Seuil, Parijs, 1967. 
19 Voor Lacans definitie van de jouissance als “transgressie” van de symbolische orde (de wet van de 
betekenaar), zie les XV van zijn seminarie over “L’éthique de la psychanalyse” (op. cit., p. 225-241). 
20 Dit per definitie imaginair keur van betekenaars, waardoor het lustwezen wordt ‘gedragen’ wanneer zijn 
subject wegvalt, is wat Lacan het ‘fantasma’ noemt. Concreet verwijst het fantasma naar een onwillekeurig 
opkomende scène die vaak door het hoofd van de analysant spookt, maar op het eerste gezicht geen band heeft met 
de klachten waarvoor hij in analyse komt. Lacan interpreteert het als een min of meer vast scenario van betekenaars 
waaraan het subject, dat van de ene betekenaar naar de andere verglijdt, toch een zekere consistentie te danken heeft. 
Het geeft een vast ankerpunt aan dat subject, zij het niet in de vorm van een imaginaire ‘gestalte’ zoals in het 
spiegelstadium, maar in de vorm van een vaste reeks betekenaars. Die reeks verhaalt steevast hoe het subject op een 
of andere manier onder de betekenaar verdwijnt. Het zet met andere woorden (wat Lacan noemt) de symbolische 
castratie in scène. ‘Een kind wordt geslagen’, een bekend fantasma dat Freud bij een aantal van zijn patiënten 
analyseert, verraadt niet alleen hoe zij fantaseren dat hun ‘vader’ een ander kind slaat, maar ook dat zijzelf door die 
‘vader’ geslagen willen worden. Het verraadt met andere woorden hoe zij in – en onder – de symbolische orde willen 
verdwijnen: zo luidt Lacans interpretatie. In zijn conceptualisering staat het fantasma voor een talig ‘beeld’ dat op 
een verdoken manier te kennen geeft hoe het lustwezen in de (uit betekenaars bestaande) Ander is verdwenen om er 
op die manier het subject van te worden. (Zie bijvoorbeeld: Lacan, Le séminaire, Livre V, Les formations de 
l'inconscient: 1957-1958, texte établi par J.-A. Miller, Seuil, Parijs, 1998, p. 408-409).. 
21 Voor een sumiere uiteenzetting over de jouissance in het algemeen en het sadistische genot in het bijzonder, 
zie mijn essay “Kijkgenot” in de bundel Wij, modernen. Essays over subject & moderniteit (Peeters, Leuven, 
1998, vooral p. 40-52). 
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 Wanneer een conservatisme zich nu rechtstreeks vanuit zijn tekort legitimeert, wanneer 
bijvoorbeeld een behoudsgezinde machthebber stelt dat ‘de wet wet is, omdat zij wet is’, is 
het gevaar van zo’n perverte jouissance allesbehalve denkbeeldig. Let wel: dit betekent niet 
dat het op zich onjuist zou zijn te stellen dat ‘de wet wet is, omdat zij wet is’. Alleen kan 
niemand op dat juiste inzicht een beroep doen om zijn eigen houding te legitimeren. Hoe waar 
ook, niemand kan die (onbewuste) waarheid claimen. Doet iemand dat wel en laten anderen 
toe dat hij dat doet, dan hebben zij tegen hem geen verweer. Tegen zo’n perverte 
subjectpositie is geen enkele kritiek nog opgewassen. Want inhoudelijk heeft zo iemand – en 
mét hem het soort conservatisme waarvan hier sprake – zonder meer gelijk: geen enkele orde 
kan zich nog in het reële gefundeerd weten, elke orde is in laatste instantie op een 
tautologisch, autoritair en soeverein moment gebaseerd die aan elke verdere verantwoording 
ontsnapt. Daaruit blijkt nog eens hoe het tekort waardoor orde en wet zijn gekenmerkt, er 
tegelijk de drager, het subject van is. Maar de formele subjectpositie die dat conservatisme 
claimt, maakt het volstrekt onhoudbaar. Men kan immers niet én op de plaats van dit tekort 
gaan staan én zich die plaats bewust toe-eigenen. Zo’n toe-eigening kan het tekort waar het 
om gaat, enkel loochenen, een loochening waarvan de anderen altijd op een of andere manier 
de dupe zijn (zoals het extreme voorbeeld van het sadiaanse fantasma mooi illustreert).  
 Een conservatisme dat zich, op basis van psychoanalytische inzichten bijvoorbeeld, 
uitdrukkelijk op het tekort van de symbolische orde beroept, kan zich dus binnen de kortste 
keren als een perverte jouissance ontpoppen. Het zal immers elke kritiek die het tegen zich 
krijgt, ervan kunnen betichten door hetzelfde tekort getekend te zijn als de orde waartegen ze 
zich keren. De facto echter zal dat conservatisme vooral zijn eigen tekort op zijn criticasters 
geprojecteerd hebben, om het daar prompt voor nietig te kunnen verklaren, met andere 
woorden te loochenen. Door getuige te zijn van de vergeefse strijd die zijn criticasters met 
hun eigen tekort leveren, zal dit conservatisme zich des te steviger in zijn gelijk bevestigd 
weten. Alleen zal het tekort dat het voor zijn ogen ziet afspelen, niet zozeer het tekort van zijn 
criticasters zijn, als wel zijn eigen tekort (het tekort van zijn eigen conservatisme). Het zal met 
andere woorden het eigen tekort imaginair op de criticasters en hun kritiek hebben 
overgeheveld. Op die manier zal het conservatisme zich voorhouden zelf door geen enkel 
tekort nog te worden gehinderd, omdat alle tekort nu integraal elders ligt, met name bij de 
criticasters wier moeilijkheden en impassen aantonen hoe ongelijk ze wel hebben. Toch is het 
juist in hún impasse en in hún crisis dat het conservatisme telkens opnieuw de impasse (de 
crisis, het tekort) offert waarin het zelf rust. Het beleeft zijn gelijk niet in de resultaten van 
zijn conservatisme, maar enkel en alleen in het genot de kritiek van zijn tegenstanders ten 
onder te zien gaan. Om die reden zal het die kritiek desnoods in het leven roepen om dit genot 
tot in het oneindige te kunnen herhalen.  
 
Het kritische elan dat in de loop van de twintigste eeuw zo’n vaart heeft genomen, is 
momenteel in een crisis beland. Die crisis bestaat er ten dele in aangetast te zijn door de 
schijn, het tekort en de leugen waartegen zij altijd te tekeer is gegaan. In plaats van die schijn 
wilde de kritiek een reële waarheid installeren, maar zij moest genoegen nemen met een 
affirmatie van de onherroepelijkheid van die schijn. Onder het masker dat ze wilde afrukken, 
blijkt altijd weer een ander, nieuw masker te schuilen. Alsof het masker zelf de vroeger reële 
grond van de werkelijkheid voorgoed heeft vervangen. Een kritiek zal voortaan dit primaat 
van masker en schijn – of, lacaniaans, het primaat van de betekenaar – moeten affirmeren. 
Vóór ze het echter goed en wel beseft, loopt die kritiek daarom het risico terecht te komen in 
het vaarwater van een rechts conservatief denken. Als alles toch maar schijn is, kun je beter 
de schijn behouden die nu heerst, zeker wanneer die zijn diensten al heeft bewezen. Een 
psychoanalytische kritiek is verre van immuun tegen dit soort reflex. Maar ze is evenmin 
zonder meer genoodzaakt tot dat soort reflex.  
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 De lacaniaanse subjecttheorie biedt een geschikt instrumentarium om de listen die hierbij 
in het spel zijn in kaart te brengen. Die listen draaien altijd rond de vraag wáár precies het 
verborgen subject van een uitspraak, een verlangen, een identiteit, een kritiek aan het werk is. 
Niet toevallig zoomt Lacan scherper dan welke andere psychoanalytische theorie in op het 
verlangen van de analyticus. Het is vooral van belang te detecteren vanuit welk punt diegene 
zich positioneert die door zijn analysant geacht wordt van de waarheid weet te hebben (zelfs 
al zou die ‘waarheid’ zeggen dat er geen is). Precies omdat hij geacht wordt het subject van 
een weten te zijn (of, zoals Lacan het noemt, ‘le sujet supposé savoir’) 22, kan hij de waarheid 
omtrent (de grondeloosheid van) dat weten niet zomaar in de mond nemen of daarmee gaan 
schermen.  
 Om diezelfde reden moet ook, buiten de strikte sfeer van de psychoanalytische sofa, de 
subjectpositie worden onderzocht die door een politieke, culturele of andere macht wordt 
geclaimd. Ook die ‘machten’ worden op de plaats van een weten gesteld waaraan een 
waarheid wordt toegedicht die zij niet – tenzij pervers – kunnen claimen. Lacans theorie 
maakt het mogelijk om de eventuele ‘perverte’ positie te detecteren die het machtssubject daar 
inneemt. Paradoxaal genoeg, zo mocht blijken, bestaat die structurele perversie erin de 
polymorf perverse, ‘pestilente’ grond waarop elk subject rust te loochenen. Het komt er dus 
op aan die loochening tegen te gaan en te vervangen door een ‘gewone’, neurotische 
verdringing. Hoe die verdringing een positieve plaats te geven binnen een cultuur of een 
politiek bestel, is een probleem waar we allesbehalve uit zijn (als we al in staat zijn het op een 
heldere manier te stellen). Al weten we onderhand minstens dit al: zij moet op een of andere 
manier aan dit polymorf pervers gefundeerde verlangen – dit is aan wat Freud in New York 
misschien de ‘pest’ heeft genoemd – een zeker bestaansrecht, een “droit de cité” verlenen. 
Een affirmatie van de kritiek in haar open, weerbarstige, ‘linkse’ gestalte kan daar in ieder 
geval toe bijdragen.  
 

 
 
 

                                                 
22 Zie onder meer J. Lacan, Le séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse: 1964, 
texte établi par J.-A. Miller, Seuil, Parijs, 1973, p. 204, 210 e.v., 228, 240 e.v. 


