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Woord vooraf 
 
Dit zijn de notities die ik maakte ter voorbereiding van een seminarie die ik gegeven heb in 1997-98, een seminarie 
georganseerd door Cesuur, een studiegroep aan de Sociale Hogeschool Gent.  
De paginanummers verwijzen naar de eerste uitgave van Lacans Séminaire VIII: J. Lacan, Le Séminaire. Livre VIII. 
Le transfert, texte établi par J.-A. Miller, Paris : Seuil, 1991. In 2001 is er een verbeterde uitgave verschenen. De 
paginanummers in mijn notities zijn nog niet aan die laatste uitgave aangepast.  
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Schema bij les I: Au commencement était l'amour (16.11.1960) 
 marc de kesel, 11 april 1997 
O. 
Uitleg bij de titel: Overdracht 
 - in haar subjectieve disparaatheid (overdracht is niet vanuit intersubjectiviteit, dit is vanuit imaginaire 
gelijkheid tussen beide deelnemers te begrijpen, cfr. p. 233) 
 - in haar situatie (qui est "fausse", cfr. p.24) 
 - in haar technische excursies (topologie: werkt hij pas uit in Séminaire IX) 
 
1. 
Het fenomeen van de overdracht doet voor Lacan vragen rijzen aangaande het principe (het 'begin', het 'in den 
beginne') van de psychoanalyse. 
 Het standpunt dat hij daaromtrent al jaren huldigt (in den beginne was het woord, dit is de symbolische 
orde in haar instauratief moment: de daad van de énonciation), lijkt hem, in het licht van de overdracht, iets te 
simpel, iets te transparant. Zo helder, zo transparant als het woord (dit is de daad van de 'énonciation') is het beginsel 
of de grond van de psychoanalytische kuur – “l’expérience analytique” (p.12) niet.  
 Voorbij (jenseits van) dit heldere 'beginpunt' van het woord (signifiant, het ex nihilo van de symbolische 
orde), is er voor Lacan nog iets te ontwaren: het nihil als zodanig ('das Ding', het 'object van verlangen', het 
'agalma').  
 Dit object (objet petit a) is het duistere, opake terrein au-delà van het woord (hoe onaantastbaar het pri-
maatstatuut van de symbolische orde voor Lacan ook blijft). Dit object zal blijken de kern te zijn waar de 
overdrachtsrelatie om draait - een overdrachtstrelatie die door en door als een liefdesrelatie kan beschreven worden.  
 Om dit 'objectale' nihil waarrond de overdracht draait in het vizier te krijgen, herneemt hij kort het thema 
van het vorige seminariejaar (p.13-16). 
 Plato schwärmde over dat au-delà door het als het Goede voorbij het zijn te definiëren. Aristoteles plaatste 
het Hoogste Goede niet buiten maar in de sluitende rand van het zijn, in het firmament waaraan de sterren schitterde 
(p. 14). En het is dat firmament – en dus ook dat Hoogste Goede – dat met de moderniteit uiteenspatte. Alleen 
moeten we de ethiek vanuit die plaats (“à partir de là, en niet “apartir du Bien”, zoals Miller onterecht toevoegt) 
denken.  
 Merk op hoe hij dat op diezelfde pagina meteen lieert aan wat voor hem Freuds basiskritiek op de moraal 
is: dat je in naam van het goede iemands jouissance kunt afnemen en dat je als moraalridder die misdaad op je 
medemens kunt afreageren. 
 Merk ook hoe hij hier al met het thema van de act/daad bezig is. 
 Hij overloopt (selectief) de gedachtengang ervan tot en met datgene wat hij heeft gezegd over 'la fonction 
du beau' (wat hij met Antigone geïllustreerd heeft). Het goede ('la fonction du bien') houdt ons af van wat au-delà 
van die centrale exterioriteit ("l'extimité", SVII 167) van de symbolische orde ligt: das Ding. Zonder er ons echt 
toegang toe te verlenen, kan het schone ons toch een zekere blik gunnen in dat niet te betreden (want dodelijke) 
domein waarrond het hele verlangen onophoudelijk draait. De verblindende schoonheid ('l'éclat') doet ons te-
rugdeinzen voor - maar al bij al toch kijken naar - het au-delà, waarin Plato's Schwärmerei ten onrechte het Hoogste 
Goede situeert, maar waar voor Lacan alleen das Ding en de jouissance huizen - een jouissance die, als ze reëel is, 
de (auto)destructieve wreedheid zelf is.  
 Het 'geheim' van Socrates bestaat er niet alleen in voorvoeld te hebben wat de symbolische orde betekent, 
het betreft ook een vermoeden omtrent de kern van de liefde (de overdracht), met name het object van verlangen: 
het object a.1 

                                            
1 Over de laatste alinea van 1.(p. 16). Lacan stelt hypothetisch dat die platoonse Schwärmerei weliswaar niet is 
overeind gebleven in de traditie [die is vervangen door de aristotelische visie die het Hoogste Goede niet voorbij 
(jenseits van) het zijn situeert maar in (de beschouwing van) het firmament van het zijn, in het hemelgewelf, in de 
hoogste 'sfeer' van het heelal], maar toch een onsterfelijk rouw-effect heeft geressorteerd, meer bepaald juist het idee 
van de onsterfelijkheid. Op andere, vroegere plaatsen in zijn oeuvre heeft Lacan Socrates' idee van de onsterfe-
lijkheid van de ziel verbonden met diens ontdekking van het primaat van de logische samenhang (van de 'logos') ten 
aanzien van de ervaring. Hij ziet met andere woorden in Socrates' filosofisch optreden een soort eerste erkenning 
van het primaat van de signifiant (of van het symbolische). Het is dan op basis van dit primaat dat Socrates moet 
besluiten dat ook het subject van die autonome logos (die betekenaarsorde) autonoom moet zijn, dit wil zeggen los 
van de ervaringswereld en in die zin onsterfelijk. Zo leest Lacan in ieder geval Plato's Meno, waar Socrates zijn 
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2. 
In den beginne was de liefde: 
 - dit geldt voor Socrates (Lysis 204c1) 
 - dit geldt voor psychoanalyse. De verhouding Breuer - Anna O was liefde, maar eerst Freud was in staat 
'die Eros te dienen om er zelf gebruik van te maken' (p.18).2 Waarmee hij terug aanknoopt bij Socrates' houding ten 
aanzien van de Eros. In tegenstelling tot Breuer heeft Freud, net als Socrates, wel gebruik gemaakt van de Eros. 
Alleen: wat betekent dat: gebruik maken van de Eros? En waarom van de Eros gebruik maken: Die vraag lag aan de 
basis van wat Lacan het vorige seminarie heeft behandeld: de ethiek van de psychoanalyse. Want wat is 
psychoanalyse anders dan ‘gebruik maken van de eros’? “... vous ne devez d’aucune façon ... poser comme dernier 
terme ... le bien ... de votre patient, mais précisément son éros” (p. 18). 
 Die 'dienst aan Eros' bracht beide in nauwe schoentjes ten aanzien van cultuur en leven en confronteerde 
hen met de dood. 
 - Socrates werd juist om zijn keuze voor de Eros uit het sociale leven gestoten en tot de gifbeker 
gedwongen (p.18).  
 - Freud kwam langs zijn keuze voor de Eros (lustprincipe) tot het onaannemelijke principe van de dood als 
jenseits van het lustprincipe (p.19). 
 De eros is het principe waardoor de psychoanalyse zich moet laten leiden, maar gaat wel voorbij het 
goede, in dat het goede – de goederen alsook het subject dat van die goederen leeft – voor dood achterlaat. Vandaar 
dat doodsprincipe de ultieme drift is die ons drijft, ook naar hte goede. Het doodsprincipe heeft hij vorig jaar in 
verband gebracht met de Sadiaanse aspiraties. Hij wijst erop dat de impasses die Freud met het concept van het 
doodsprincipe wil benoemen, niet opgelost kunnen worden door ze te herleiden tot (narcistisch - dit wil zeggen 
imaginair - gedachte) intersubjectiviteit (p.20). Dit laatste denkspoor minimaliseert het 'skandalon' zowel van 
datgene wat met Socrates' gifdood is gebeurd als wat met Freuds doodsprincipe wordt gedacht.  
 
3. 

                                                                                                                                        
anamnese-theorie illustreert door een slaaf zelf een meetkundig probleem te laten oplossen (Ecrits p. 293, SII 26-
31). 
Vandaar dat Lacan hier [SVIII 16] kan schrijven dat Socrates de incarnatie is van iemand die in staat is zijn vraag te 
ondersteunen (d.w.z. er het steunpunt, het 'subjectum' van te zijn) "op het punt waar hij haar [die vraag] van zijn 
demon terugkrijgt in een omgekeerde vorm - zoals onze formule luidt". Socrates is dus het 'subject' van een vraag 
die strikt genomen niet de zijne is maar van een ander komt - meer bepaald, voor Lacan, van de Ander, van de 
symbolische orde (of, in termen van de 'graphe': van de plaats van de 'code'). Exacter nog: hij is maar subject door 
zichzelf nachträglich tot signifié te maken van die signifiants die van de Ander komen (en die hem in dit opzicht in 
omgekeerde zin bereiken).  
Dat Socrates zijn denken, zijn 'logos' dus doet teruggaan op een niet te temmen 'demon', daarin leest Lacan een soort 
erkenning avant la lettre van wat hij zelf (met Rimbaud) als 'Je est un Autre' heeft gedefinieerd (SII 16). 
Het is die Socrates waarvan wij onze 'logos' hebben geërfd, die 'logos' die autonoom is en daarom afstand heeft 
moeten doen van haar pretentie in haar 'au-delà' gegrond te zijn (vandaar haar 'rouwproces' ten aanzien van de 
platoonse Schwärmerei). Maar die erfenis van Socrates bevat nog een ander, alsnog onontdekt geheim, dat we maar 
op het spoor komen door diens analyse van de liefde erop na te lezen in het Symposium - exacter door na te gaan 
welke plaats hij daar inneemt binnen die overdrachtsrelatie die elke liefde is. Het au-delà waarin Plato's 
Schwärmerei zich verloor, zal er niets anders blijken te zijn dan dat eigenaardig, door het verlangen zelf 
veroorzaakte, 'objectale niets' dat het Ding, het object a is.  
1 “ … maar dat is toch een cadeau dat ik als ’t ware van de hemel gekregen heb, dat ik direct in staat ben minnaar 
en geliefde te herkennen” (Lysis 204c). De Lysis gehandelt onder meer de vraag wie nu als “vriend” (want dat is 
het onderwerp van de dialoog: hè peri filías) te definiëren valt, de minnaar (erastès) of beminde (eromenos) 
(Lysis 211d-213d). 
2 Opmerking ter zijde. De kracht bemind te worden maakt van een jongen een man, aldus de Spartanen in het 
Antieke Hellas. Het Spartaanse leger bestond daarop uit koppels (eromenos + erastès). Herkomst is de Dorische 
ideologie, waar de paederastia zeer hoog werd aangeschreven. Toen de cultuur Atheens werd, kreeg de 
paederastie een meer ethische connotatie. (Zie Thokil Vanggaard, Phallus,  De arbeiderspers, 1971 
[oorspronkelijk in het Deens, 1969]: de clou van het boek is trouwens dat de democratie de paederastia kapot 
gemaakt heeft en in dezelfde beweging de hiërarchische sociale verhouding, de enige verhouding die de 
samenleving kan samenhouden, aldus Vanggaard).  
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Zo ook is de overdracht in geen geval louter als een imaginair gebeuren te denken of (in de praktijk) aan te pakken. 
De analysant vraagt in laatste instantie om iets anders dan om (zichzelf als) een imaginaire ander. [Hij vraagt (= 
imaginaire demande) om het object van verlangen, om het object a, het 'objet-cause du désir]. 
 Vandaar dat er voor Lacan in de psychoanalytische scène altijd meer dan twee actoren in het spel zijn - 
vier bijvoorbeeld, waar hij die scène als een bridge-spel analyseert (p.22; 222v; 338). 
 Daarmee ontkomt Lacan aan de verleidingen van de 'Two Bodies-psychology' van John Rickman. Die 
heeft enkel de verdienste gehad ongewild de aandacht van de psychoanalyse op het lichaam te hebben getrokken. 
 Ondanks haar Socrates-referentie, kan de verhouding van de psychoanalyse tegenover het lichaam enkel 
negatief zijn (het lichaam kan enkel als taal, als signifiant ter sprake komen). Wat niet wil zeggen dat haar scène 
(haar kuur) niet zonder meer als een liefdesbed is te beschrijven; dit 'bed', die 'situation' is alleen "fausse", door 
imaginair beelden en fatasma's bevolkt: om haar niet langer het slachtoffer van haar eigen 'leurres' te maken, moet 
zij symbolisch geanalyseerd worden (de demande moet in haar désir worden blootgelegd - een analyse die in dit 
seminarie rondom het [fantasmatisch] 'objet [a] du désir' zal draaien).  
Hij vermeldt tot slot een aantal sporen die hij het hele seminariejaar zal volgen: 
- de psychoanalytische kuur mag niet worden geneutraliseerd, maar dient vanuit haar extreem gedacht: zich 
afzonderen met iemand om hem zijn tekort te leren. 
- de overdracht zal ons tonen dat die analysant dit tekort liefhebbend (als minnaar [erastès] en niet als beminde 
[geliefde, eromenos]) zal leren, waarbij de analyticus niet mag denken dat hij het goede dat hem liefdevol gevraagd 
wordt, door hem ook kan gegeven worden. (Breuk met de Thomistische definitie van liefde: 'liefde is voor iemand 
iets goeds willen'.  
- Ik zal dus, net als Socrates, iets over de liefde moeten weten. En juist daarin is de psychoanalytische traditie 
merkwaardig schaars - alsof de zogeheten ambivalentie liefde/haat voor haar niet echt problematisch is. En dit 
terwijl er een eeuwenlange traditie van reflectie is over de liefde.  
 Vandaar dat hij zich volgende sessie over een van de eerste en grootste teksten uit die traditie zal buigen: 
Plato's symposium. 

 
Schema bij les II: Décor et personnages (23.11.1960) 
 marc de kesel, 22 april 1997 
1. 
De 'Banket'-literatuur mag dan in het antieke Athene een geijkt literair genre zijn met vaste regels en codes, bij 
Plato's Symposium valt er toch iets uit de toon, meer bepaald de laatste scène waar (de op zichzelf al uit de toon 
springende [zie p.32-34]) Alcibiades stomdronken het voortoneel verovert. 
 Het schandaal van die laatste scène maakt het zowel bijzonder verwonderlijk dat die tekst zo trouw is 
overgeleverd als zeer begrijpelijk dat de commentaren er tot op heden nooit echt ten volle raad mee wisten (p.35-
36). 
 Toch ligt uitgerekend in die scène voor Lacan het gewicht van Plato's Symposium. Juist omwille van die 
scène, midden in een debat over de liefde en zelf een staaltje van hoe die liefde tekeer kan gaan, raakt hij daar de 
essentie van de overdracht. 
 
2. 
Na de vraag onaangeroerd te hebben gelaten waarom Plato specifiek de dialoogvorm hanteert, geeft Lacan een 
aantal inhoudelijke gegevens over de te analyseren Plato-tekst. 
- Hij volgt de 'mooie leugen' (immers: over de liefde kunnen enkel leugenaars waardig spreken [p.39]) dat de tekst, 
46 jaar na datum, verslag zou doen van een avondje drinken uit 416 v.C. 
- Hij situeert kort, binnen het rijtje van de andere deelnemende lofdichters, Socrates' tegendraadse ode aan de Eros. 
Die is tegendraads, ook onder meer omdat hij, die alleen over Eros iets zegt te weten, er nagenoeg niets uit eigen 
naam zegt - een trek die in Lacans analyse het volle gewicht zal krijgen. 
 
3. 
Lacan gaat inhoudelijk in op het soort liefde waarover men het in het Symposium heeft: homoseksuele 
(knapen)liefde.  
 Het betreft een perversie die in het antieke Hellas een duidelijke sociale plaats had - al werd zij niet overal 
even onverdeeld positief gewaardeerd. 
 Voor Lacan wijst die perversie hier niet op een, langs de weg van een "collectieve regressie" 
teruggevonden, niet-doelgeremde homoseksuele libido, waardoor de libidinale basis van de samenleving zou 
worden aangetast (die laatste vindt haar meest waarschijnlijke basis immers in een doelgeremde homoseksuele 
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libido: Freud in Massapsychologie en Ik-analyse, CR5 48; 92). Integendeel, die perversie is voor Lacan juist een 
cultuur-ondersteunende 'sublimatie'. Haar moet een sociale functie worden toegedicht die sterk in de buurt komt van 
wat de hoofse liefde binnen de middeleeuwse samenleving (XIIde- XIII de eeuw) betekende.1 Waar de neurose op 
sociaal vlak eerder desintegrerend werkt, blijkt een door de cultuur voortgebrachte perversie (een 'sublimatie' [zoals 
de homo-erotische cultuur in het antieke Athene er een is]) veeleer de socialiteit te consolideren (p.43) - wat voor 
Lacan een wisselwerking impliceert tussen de vernieuwing brengende, 'creatieve' neurose en de meer consolideren-
de (dit is: de sociale regels dragelijk makende) perversie.2  
 Wat niet betekent dat het hier niet om een perversie zou gaan, hoe sociaal die in het toenmalige Athene 
ook mag zijn ingebed. Dit laatste betekent alleen dat het object (de knapen, de 'scholieren') van die perversie (van 
die 'paid-erastia) in de antieke tijd van een betere (want beter daartoe 'opgevoede') kwaliteit was dan bij ons 
momenteel het geval is. 
 De perverse aard van de in het Symposium besproken liefde wil Lacan in geen geval geneutraliseerd zien, 
noch door de stelling dat dit nu eenmaal de 'zede' van de tijd was, noch door het tegenwicht dat men meent te 
ontwaren in de aandacht die ook 'vrouwen' krijgen in Socrates' dialogen en liefdes. Hoe 'actief' hun rol ook mocht 
zijn in de eros-cultuur van het antieke Athene, het is niet hún liefde of de liefde die mannen hen toedragen, waar 
men het in het Symposium over heeft, maar wel degelijk enkel en alleen de homoseksuele liefde. En pas die blijkt, 
aldus Lacan, het geschikte materiaal te bieden om er de structuur van de overdracht uit te distilleren.  
 [Om die structuur bloot te leggen heeft Lacan een liefde nodig waarin één van de partners zich uitdrukke-
lijk als (passief) liefdes-'object' positioneert. Die situatie laat beter zien hoe het 'subject' dat door de minnaar tot 
'object' wordt genomen, wel degelijk een 'object' is en hoe, vervolgens, ook dat 'object' (dat het beminde subject is) 
radicaal verschilt van het effectieve object van verlangen, het object a, het agalma dat (ook voor de geliefde zelf) 
radicaal verborgen is en zelfs principieel ontsnapt aan de hele (in het symbolische en imaginaire opererende) 
verlangenseconomie als zodanig. Doordat de hetoroseksuele liefde in het antieke Athene de vrouw, net als de man, 
een actieve rol toebedeelt3, is die liefde minder geschikt om de 'object'-problematiek bloot te leggen. De 'filía' voor 
de (passieve) 'paidos' leent zich daar veel beter toe: vandaar Lacans keuze om de liefde, die hij nodig heeft om de 
overdracht in kaart te brengen, uitgerekend vanuit de discours van Plato's 'pederasten' op het spoor te willen komen.] 
 Hoe sterk Lacan die 'paid-erastia' (die "amour de l'école", die liefde voor scholieren) in de verf zet, hij zegt 
uitdrukkelijk in geen geval te willen pleiten voor het herinvoeren ervan.  

                                            
1 "Cet amour est évidemment le grand centre d'élaboration des relations inter-humaines." (p.42) De knapenliefde is 
een sublimatie, in de zin dat in dit soort 'erotische cultuur' de knaap "tot de waardigheid van das Ding wordt 
verheven" (SVII 133), iets wat maar kan gebeuren door een "élaboration" op het niveau van de betekenaar of door 
wat Lacan soms noemt: 'une façonnement du signifiant' (SVII: 144, 146v, 150). De betekenaars worden dan door 
het verlangend subject in zo'n gravitatiebaan rondom een object gebracht dat dit object zijn verglijdend signifiant-
statuut lijkt te verliezen en de plaats wordt waar het verlangen zijn fundamentele onvervulbaarheid ten tonele voert; 
op die scène wordt dan gedaan alsof dit signifiant-object het object-hors-signifiant (das Ding) is, waardoor die scène 
de plaats wordt waar het fundamenteel scenisch (dit is symbolisch) karakter van het verlangend subject wordt 
geaffirmeerd.  
2 Lacan verwijst hier, in de eerste alinea van p. 43, naar alle waarschijnlijkheid naar de laatste pagina's van zijn VIde 
séminaire (Le désir et son interpretation, 1958-59: Association Freudienne-'editie' p. 538-540). Om te ontsnappen 
aan de druk van de sociale orde die de dimensie van het verlangen slechts een bestaan kan bieden door ze onder 
verbod te stellen, kan de perversie - aldus Lacan - een zeker (zij het wankel, nooit definitief) tegengewicht bieden. 
Als remedie tegen het 'conformisme' waartoe de mens binnen diens intersubjectieve veld wordt gedwongen, is er "au 
niveau du sujet logique [met name dat van de mens als subject van de onbewuste logos], la perversion pour autant 
qu'elle se présente comme protestation dans la dimension à proprement parler du désir en tant qu'il est rapport du 
sujet à son être - c'est ici la fameuse sublimation dont nous commencerons peut-être à parler l'année prochaine [wat 
hij inderdaad in séminaire VII zal doen]" (ibid, p. 539). 
Naar die eerste alinea van SVIII 43 verwijst ook _i_ek uitdrukkelijk in zijn bijdrage aan door hem geredigeerde 
bundel Everything you always wanted to know about Lacan (but were afraid to ask Hitchcock (Verso, 1992, p. 266, 
noot 22): "In his Seminar to Transference, Lacan pointed out this crucial difference between neurosis (hysteria) and 
perversion as regards their relation to the social order: in so far as hysteria designates resistance to social interpel-
lation, to assuming the allotted social identity, it is by definition subversive, wereas perversion is in its structure 
inherently 'constructive' ans can easily be put to the service of the existing social order." 
3 Zie onder meer P. Veyne, F. Lissurrague & F. Frontisi-Ducroux, Les mystères du gynécée, Gallimard, Paris, 1998, 
p.52,  
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 Als één van de redenen noemt Lacan het feit dat onze cultuur de liefde heeft losgekoppeld van de 
schoonheid - een schoonheid die hier strikt moet worden geïnterpreteerd in de lijn van wat hij in het Séminaire VII 

"la fonction du beau" noemde: een 'façonnement du signifiant' die de tragische functie heeft het Jenseits van het 
goede en van de symbolische orde enigszins te laten zien (SVII 271-281; 342). Net als het lofdicht van Agathon, 
ontdoet onze beeldcultuur de Eros van zijn tragische dimensie, waardoor onze gangbare voorstelling van de Eros 
steeds weer in de buurt van de komedie komt.1  
 Naast het inzicht dat de liefde een "sentiment comique" is, zal Lacan, in de loop van zijn seminarie over de 
overdracht, het al vroeger ontwikkelde statement mee in rekening brengen dat liefde "geven is wat men niet heeft" 
(E: 618, 627, 691, 694; SIV 151; SVI 147). 
 En Lacan formuleert tot slot nog eens reden en inzet van zijn Symposium-commentaar: die antieke tekst 
confronteert ons met de kern waarrond onze psychoanalytische ervaring draait - zoals hij dat heeft uitgelegd in 
séminaire IV (La relation d'objet, 1956-57) en séminaire VI (Le désir et son interprétation, 1958-59) - en dit precies 
omdat die tekst, in de liefdesrelatie, de posities van minnaar ('erootès') en geliefde ('eroomenos') zo scherp van 
elkaar onderscheidt én gescheiden houdt. Pas op die manier kan men op het spoor komen dat het object van het 
verlangen (van de minnaar) nooit zonder meer samenvalt met diens beminde object (de geliefde) en dat 'liefde' de 
illusie is (de 'metafoor' - zoals hij het verderop zal noemen) die het onderscheid tussen die twee objecten (het object 
van verlangen en het object dat het geliefde subject is) onzichtbaar maakt. 
 Die structuur komt men evenwel pas op het spoor wanneer men uitgaat van het 'effect dat de taal 
ressorteert op het subject' (p. 47), wanneer men met andere woorden uitgaat van het inzicht dat de mens zich pas als 
subject (grondvlak) van een taal, die de taal van de Ander is, kan waarmaken. Socrates' dialectiek, zijn hardnekkig 
talige (logische) vraagstelling, ging in die richting en staat ons nu toe het 'au-dela' van die talige orde waarvan de 
mens het subject is (en omwille waarvan hij als subject van een verlangen moet worden beschouwd) in het vizier te 
krijgen - en dit au-delà van het verlangend subject is diens object, wat hij met Plato's tekst het agalma zal noemen 
en later het objet a. 
 
Schema bij les III: La métaphore de l'amour - Phèdre (30.11.1960) 
 marc de kesel, 24 april 1997 
 
 0. 
Plato's Symposium zal ons laten zien hoe de liefde draait rond het incompatibele tussen de positie van de minnaar en 
die van de geliefde en dit is precies wat we, aldus Lacan, nodig hebben om toegang te krijgen tot het probleem van 
de overdracht, tot het incompatibele tussen analyticus en analysant. 
 
 1. 
Lacan zal dit probleem eerst aan de orde stellen in [A] de verhouding van de analyticus tot de analysant en 
vervolgens in [B; p.51, alinea 2 ev.], omgekeerd, die van analysant tot de analyticus. 
 [A] In de liefdesverhouding tot mensen uit zijn eigen kring ontwaart [iedereen en zeker] de analyticus een 
tekort: niet alleen hetgeen hij hen schenkt schiet tekort, ook zijn (liefdes)verhouding als zodanig schiet tekort en 
komt nooit aan waar hij het had verlangd. Als geen ander moet de analyticus beseffen dat hij, in zijn liefde, rondom 
zijn eigen fantasma draait, rondom zijn eigen fantasmatisch object van verlangen.  
 Dit laatste noemt Lacan hier ‘het zijn’, ‘l'être’, dat niet alleen zijn paradigma vindt in de dood, aangezien 
dit 'être' voor het 'object' staat dat voor het verlangend subject principieel altijd al verloren is gegaan, maar dat ook 

                                            
1 De mislukking die inherent is aan de liefdesvraag, het feit dat ze het subject nooit de kans geeft zijn verhouding 
met de geliefde ooit anders dan symbolisch (dit is als betekenaar) te beleven, wordt in de komedie voorgesteld door 
het hele liefdesdrama tegen de betekenaar zelf te laten aanbotsen; die betekenaar 'zelf' (dit is die affirmatie dat de 
betekenaar nooit een zelf heeft, nooit anders dan naar weer iets anders kan verwijzen) is wat Lacan de Fallus noemt, 
en het is die Fallus die, reers in de griekse oudheid, het geijkte centrum van de komedie vormt. Wanneer men de 
angstwekkende grondeloosheid van het feit dat alles betekenaar is niet weglacht maar dit grondeloze als zodanig 
tracht te tonen, dan wordt de voorstelling een tragedie, die in haar harde schoonheid datgene moet laten schitteren 
wat Lacan das Ding noemt (of vanaf dit seminarie het agalma of het objet a). 
Lacan verwijst hier, op die p. 46, naar wat hij ooit eens eerder over de komedie gezegd heeft, namelijk in Séminaire 
V (Les formations de l'inconscient, 1957-58, onuitgegeven) waar hij Molières L'école des Femmes bespreekt (les 
van 18.12.57) en Jean Genets Le balcon (les van 05.03.58; uitgegeven in: Magazine Littéraire, nr. 313, sept. 1993, 
p. 53-57)  
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een hoogst singulier 'être' is, een niet-universaliseerbaar object van verlangen.1 
 En dit object is dan ook in geen geval gelijk te stellen met wat doorgaans voor het 'object' van het 
verlangen van de analyticus gehouden wordt, met name de 'autre' die hij wil analyseren. Waar dit wel gebeurt, is er 
'liefde' - een liefde die in dit geval enkel de moeilijkheden die ze met zich meebrengt voor de analyse verdonkere-
maant en de illusie wekt dat het doel van de analyse erin zou bestaan dat de analyticus de analysant terug toegang 
zou geven tot de orde van de gelijken, de 'semblables'. 
 Voor Lacan moet de analyse de mens confronteren met het feit dat hij [geen imaginaire 'semblable' maar] 
een 'subject' is, dit is grondvlak van het verlangen van de (symbolische) Ander, en dat dit in laatste teruggaat op een 
singuliere verhouding met zijn eigen 'être', met zijn fantasmatisch object van verlangen, waar de analyticus niet bij 
kan en waartegenover hij zelfs niet anders dan 'indifferent' kan blijven.  
 De vraag die hij hier (overgang p.50-51) stelt, of de psychoanalytische verhouding samenvalt met de 
liefdesrelatie, zal hij later negatief beantwoorden. [De analyse zal de liefdesverhouding, die zich bij elke overdracht 
installeert, moeten blootleggen - iets wat haar juist onmogelijk maakt]. Sleutel tot die vraag schuilt, aldus Lacan, in 
de gelijkenis die Alcibiades opmerkt tussen Socrates en de 'russische popjes', popjes die hun 'agalma' verborgen 
houden. 
 [B] Ook de verhouding van de analysant tot de analyticus moet benaderd worden vanuit een liefdesrelatie 
(cfr. Freud, Opmerkingen over de overdrachtsliefde, KB4: 147ev). Zijn klacht dat hij 'iets heeft', is ook bij hem een 
"demande à être, et non pas seulement à avoir" (p.52). In een lange moeilijke zin op p. 52 (een zin die Miller 
onhandig in stukken hakte) zegt Lacan niet veel meer dan dat datgene wat de analysant vraagt – dat iets dat hij 
‘heeft’, waarvan hij niet weet wat het is, en dat een vraag verbergt, niet zozeer om iets te hebben maar om te zijn – 
in laatste instantie en tekort is. Daarop loopt de analytische kuur uit: op een tekort. En “of je dat tekort nu castratie 
of penisnijd noemt, het is een teken, een metafoor”. Dit tekort maakt dat er een discrepantie, een ambiguïteit is 
tussen het begin en het einde van de analyse. Ze loopt uit op wat ze niet verwachtte, op "l'Autre inconscient" (p. 52). 
Die ambiguïteit (die discrepantie) is van meet af aan aanwezig. Daarom kan de analyse in haar beginsituatie, 
gedacht worden naar analogie met de beginsituatie van een liefdesverhouding. De verhouding analysant – analyticus 
is analoog aan die van minnaar en beminde. De minnaar weet niet wat hij bij (of in) de geliefde zoekt, net zo min als 
dat de geliefde datgene zou kennen wat de ander bij hem zoekt (p.53).2 
 De liefde is derhalve - zo formuleert Lacan het hier voorlopig in een eerste aanzet (p. 53; de “liefde als 
signification”, en niet als signifiant, zoals Millers editie aangeeft) enkel imaginair mogelijk, dit is als een 
'metaforisch' effect van de signifiants - een effect dat het resultaat is van een 'verdichting', een 'substitutie': wanneer 

                                            
1 Om die pagina 50 goed te begrijpen is het misschien niet onnodig de kernproblematiek van het vorige séminaire 
(dat ook nog dat van de twee volgende zal blijven) summier samen te vatten. De mens moet zich waarmaken - dit 
wil zeggen onherroepelijk vervreemden - in een orde van betekenaars waarmee hij aanvankelijk, als hulpeloos 
driftwezen, geen uitstaans heeft: hij moet het subject (het grondvlak, de drager) worden van betekenaars (en van het 
verlangen) die onherleidbaar die van een ander zijn - van wat Lacan 'de Ander' noemt. Dit wil zeggen dat hij enkel 
en alleen kan bestaan in de betekenaars die hem representeren, zonder daarbij evenwel in staat te zijn ooit zelf een 
betekenaar te worden. Hij bestaat slechts als diegene die tegelijk (als sujet de l'énonciation) principieel afwezig 
blijft in datgene wat hem aanwezig stelt of representeert (het sujet de l'énoncé). Vandaar dat hij, in die symbolische 
orde waarin hij leeft, voortdurend naar zichzelf op zoek is zonder zich ooit te zullen vinden, aangezien hij telkens 
weer bij voorbaat al is verdwenen onder iedere betekenaar die hem voorstelt. Het 'être' van de mens ligt altijd al 
begraven en verloren onder de betekenaars waarin hij (eveneens 'altijd al') aan het overleven is. Vandaar dat de 
ervaring van dat 'être' van de mens minstens moet gezocht worden in de buurt van een confrontatie met het 'niets'. 
Maar niet - en dit is de ontdekking die Lacan in die jaren van het VIIde tot het XIde séminaire in kaart aan het 
brengen is - het simpele niets dat ik met iedereen gemeen zou hebben. Integendeel, omdat het universele enkel en 
alleen symbolisch (dit is van de orde van de signifiants) kan zijn, valt het niets dat ik als sujet de l'énonciation ben 
buiten dit universele, is het niet universeel deelbaar met iedereen maar strikt singulier. Vandaar dat dit 'niets' ook 
niet zonder meer niets is, maar enkel als niet-signifiant te duiden is. En het is hier, voor die niet-signifiant, voor dit 
'objectale' (ook aan de universele negatie ontsnappende) 'niets' dat ik als subject ben zonder het ooit te kunnen zijn 
(maar er enkel naar kan verlangen), dat Lacan het concept van het 'object van verlangen' heeft gesmeed, het objet a, 
waarvan hij vanaf het Xde séminaire zal zeggen dat het, als effect van het verlangen, tegelijk ook de grond-en-
oorzaak van het verlangend subject is, diens objet-cause-du-désir (SX 116). 
2 Belangrijke redactionele correctie door de E.L.P.-groep bij regel 12: "Ce qui manque à l'un n'est pas ce *ce qu'il a+ 
[en niet: n'est pas de ce qu'il y a] caché dans l'autre." (E.L.P. [École Lacanienne de Paris], 'Le transfert' dans tous ses 
errata, Les Éditions E.P.E.L., Paris, 1991, p. 23). 
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de geliefde het 'object' dat de minnaar in hem zoekt (en dat hij niet heeft, want ook voor hem puur tekort is dat op 
zijnsniveau moet gesitueerd worden en dus niet mededeelbaar is aan een ander) afdekt met ('vervangt' door) zijn 
eigen verlangen als minnaar, dan kent die substitutie het metaforisch effect genaamd liefde. 
 [Liefde is dus dat soort spel van het subject met zijn tekort waarbij de geliefde zich actief positioneert op 
de plaats waar hij door de ander tot diens 'object' van verlangen is geworden; door op die plaats van (passief) 
geliefde tot (actief) minnaar te worden, dekt die geliefde het(zijns)tekort af dat de ander op het punt stond bij hem 
bloot te leggen; en in eenzelfde beweging belet hij ook dat die ander met zíjn singulier zijnstekort wordt gecon-
fronteerd.]  
 
 2. 
Lacan buigt zich dan over de tekst van het Symposium. Hij zet nog eens het historisch belang ervan in de verf, 
overloopt hem vluchtig om hier en daar een toekomstig commentaar aan te kondigen en legt bovenaan p. 57 de 
kaarten van zijn interpretatie meteen op tafel: het Symposium is niet te herleiden tot een poging om over de liefde 
iets steekhoudends te articuleren; integendeel zelfs, Plato wil er juist dát element ('topologisch') in kaart brengen dat 
elk steekhoudend discours over de Eros onmogelijk maakt. [Met name het objet a dat principieel ontsnapt aan elk 
discours, aan elke 'logos' want aan elke signifiant-orde, en dat pas uit een analyse van de 'gecastreerde' dialectiek van 
de liefde enigszins aanwijsbaar zal zijn.] 
 Als Phaedrus Eros een 'grote god' noemt (178a), mag de term 'god' niet worden begrepen, aldus Lacan, 
naar de betekenis die hij naderhand in de filosofische en christelijke traditie heeft gekregen, met name als 
symbolische grootheid (als 'logos' of als 'epistèmè'). De 'god' waarover Phaedrus het heeft, is één van de antieke 
goden die volgens Lacan als een verschijningsvorm van het reële moet worden geïnterpreteerd (p. 58; cfr. p. 66v, 93, 

103, 148, 171, 190-193, 447). 
 Na een verwijzing naar Plotinos1, meent Lacan de betekenis van dit 'theologisch' discours (Eros als 'grote 
god') vooral in de illustraties te vinden die Phaedrus ten beste geeft.  
 
 3. 
Die drie illustraties verbinden alle de liefde met de dood, dit is met het domein van het 'entre deux morts' (p. 60), 
met het au-delà van de signifiant, het reële [hetgeen Lacan zopas l'être heeft genoemd].  
 - Alcestis, die het leven van haar man Admetos redt door in zijn plaats de dood in te gaan (zo hadden de 
goden het immers beloofd hem te zullen sparen). "We zien hier hoe Alcestis, in haar dood, de plaats inneemt [se 
substitue] van het zijn van de ander [à cette être de l'autre]"; we zien hier met andere woorden geïllustreerd wat 
Lacan bedoelt met zijn definitie van de liefde als 'metafoor' (verdichting, substitutie).  
 - Idem voor Orpheus, maar dan in de zin dat hij daarom juist een slechte minnaar was omdat hij de dood 
buiten spel wou zetten. Hij heeft zijn (liefdes)object enkel benaderd als een imaginair beeld en heeft het niet 
aangedurfd door te stoten tot voorbij dat beeld om zich daar aan het 'object' (objet a) te 'substitueren'. 
 - Idem voor Achilles die toonbeeld van liefde is in de mate hij zijn geliefde bewust als geliefde (als object 
van het verlangen van zijn geliefde) tot in de dood gevolgd is.  
 Bij dit laatste gaat Lacan uitvoeriger in op Phaedrus' discours waar dit uitdrukkelijk stelt dat Achilles niet 
de positie van minnaar maar van die geliefde bekleedt (hij is immers nog baardeloos, dus nog knaap [paidos]) en 
daarom zijn liefdesdaad door de goden nog hoger wordt aangeslagen dan die van Alcestis.  En uitgerekend hier ziet 
Lacan zijn liefdesdefinitie het duidelijkst geïllustreerd: de liefde gebeurt niet vanuit de positie van de minnaar, maar 
vanuit die van de geliefde. 
 [Het is de geliefde, dit is het object van verlangen van de minnaar, die dit 'object' waartoe hij herleid wordt 
(en dat zowel voor zijn minnaar als voor hemzelf radicaal ongekend is en, zou het gekend worden, zelfs ronduit 
dodelijk zou zijn, omdat het het au-delà van de signifiant, het 'être' of het 'reële' van het subject betreft) moet 
afdekken door juist vanuit die plaats de minnaar van zijn minnaar te worden. De liefde moet dus, volgens Lacan, 
niet zozeer vanuit de positie van het verlangen zelf (de verlangende, de minnaar) worden gedacht als wel vanuit die 
van het object van verlangen dat, juist door het minnaar worden van de geliefde, in zijn dodelijke zijnsdimensie 
wordt afgedekt.] 

                                            
     1 Waarschijnlijk verwijst Lacan hier niet naar Enneaden II (waar het nergens uitdrukkelijk over Eros gaat) maar 
naar Enneaden III  5 dat de titel 'over Eros' draagt. Daar (in III  5, 2) wordt inderdaad een soort 
drievuldigheidsstructuur aangewend: uit Kronos [en blijkbaar niet Zeus, zoals Lacan het in SVIII citeert] komt de 
eerste hypostase, Afrodite (de schoonheid) voort, die dan in liefde ontbrandt voor Kronos ["of zo je wil Oeranos": 
de naam doet er dus niet veel toe in Plotinos' allegorische lezing van de mythologie)] en van hem Eros baart. 
(Nederlandse vertaling, Ambo, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1984, p. 303) 
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 Vandaar dat - zo besluit hij - de liefde het meest duidelijk en het meest eenvoudig vanuit de 'paid-erastia' te 
denken valt, dit wil zeggen vanuit het (actief) minnaar ('erastès') worden van de (passief) geliefde (de 'paidos', de 
'eromenos'). De heteroseksuele liefde daarentegen toont dit minder duidelijker en is daarin veel complexer (p. 64). 
Tot slot kondigt hij Pausanias' discours aan dat naderhand, geheel ten onrechte, voor Plato's eigen opvatting over de 
'paid-erastia' is doorgegaan. 
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Schema bij les IV: La psychologie du riche - Pausanias (07.12.1960) 
 marc de kesel, 8 mei 1997 
 
 O. 
Lacan herhaalt kort het schema van het Symposium (de volgorde van de diverse discours en "aussi quelque chose 
après" [Alcibiades-scène]), alsook de inzet van zijn analyse: [het in kaart brengen van] het 'zijn' van het [verlangde] 
object dat zich principieel aan ons verlangen onttrekt; het 'zijn' van de geliefde ander waar de hele liefde om draait 
zonder dat die liefde daar ooit aan toekomt. 
 
 1. 
Inderdaad, wanneer men de problematiek primordiaal vanuit het verlangen beschouwt [uitgangspunt van Lacans 
denken!], is dit 'zijn' dat de minnaar in de ander (de geliefde) op het oog heeft niet een subject (wat de liefdesrelatie 
vanuit de 'intersubjectiviteit' benaderbaar zou maken), maar een object - een object dat door ons verlangen 
weliswaar geviseerd maar nooit bereikt (want noodzakelijk steeds gemist) wordt. [Vandaar dat Lacan het scherpe 
onderscheid dat Plato maakt tussen erotès (minnaar) en eromenos (geliefde) rigoureus aanhoudt.] 
 Waardoor ons verlangen in beweging wordt gezet, is (de inherente kwaliteit van) dit object,1 "zoals een 
hand die vooruitsteekt om bij een vrucht te komen die rijp is, om een roos te plukken die is opengegaan, om het 
brandhout aan te wakkeren dat plots is ontvlamd" (p. 66). 
 Deze drie beelden vormen een metafoor die enigmatischer is dan op het eerste gezicht lijkt. Lacan smeedt 
die in wat volgt om tot een "mythe" die de 'metafoor' die de liefde is, moet illustreren.  
 Eerst verantwoordt Lacan zich echter waarom hij naar zoiets als een mythe moet grijpen: omdat hij het 
over het reële - want over dit object (a) - zal hebben. Aangezien de liefde iets te maken heeft met het reële (want een 
"grote god" is, zoals Phaedrus zegt, en een god voor Lacan steeds "een manifestatie van het reële" is (cfr. p. 58, en 

verderop p. 103, 148, 171, 191-193, 447), zal ze niet tot het strikte domein van de 'logos' (dit is van de symbolische orde, de 
signifiant) behoren. 
- Zo noemt Parmenides de liefde, die het eerste kind, de eerste uitvinding of verbeelding van de waarheid (van de 
'logos' dus, van de symbolische orde als zodanig2) is, tegelijk iets wat noch vader noch moeder heeft en dus buiten 
de verwantschapsorde, dit is buiten de symbolische (betekenaars)orde valt. 
- Ook voor de christelijke trititeitstheologie, die op de meest heldere manier het symbolische statuut van de verwant-
schapsstructuur in de verf zet (die 'parenté' is er puur van de orde van het woord), is het product ervan een metafoor: 
de liefde (de Geest). Dit is een metafoor in de voor Lacan gangbare betekenis van het woord: een (imaginair) effect 
is van de betekenaars (i.c. van de verhouding van de Vader tot het Woord/de Zoon); maar - zo suggereert Lacan - 
ook een metafoor in de nieuwe, het reële (object) in rekening brengende betekenis van het woord: liefde als wat (de 
onhoudbare, niet-symboliseerbare) eromenos-positie vervangt [overdekt, substitueert] door de erastès-positie. 

                                            
1 Net zoals in de vorige les draait Lacans denken hier rondom een gedachtenknoop die tot in het Séminaire X 
(L'angoisse) een centrale positie zal blijven innemen en die ik, voorlopig, als volgt zou samenvatten. Dat het subject 
zichzelf in de Ander constitueert, impliceert dat hij zich in een identificatie met een verlangende Ander moet 
waarmaken. Die Ander wordt door het subject evenwel pas als zodanig (dit is als verlangend) ontwaard, wanneer 
het een tekort ontdekt in het imaginaire beeld waartoe het tot dan de Ander (en dus zichzelf) had herleid. Die blinde 
vlek die het beeld van de Ander vertoont (en, exacter, tegelijk vooral niet vertoont) betreft dus datgene wat die 
Ander al altijd onherroepelijk heeft verloren: das Ding (zoals hij het in SVII noemde), het object a (zoals hij het op 
het eind van SVIII zal noemen), het agalma (zoals hij het hier in zijn Symposium-commentaar noemt); het betreft 
telkens het object van verlangen van de Ander dat tegelijk een onachterhaalbaar objectaal afvalproduct (een rest) 
van diens verlangen is. Maar dit reddeloos verloren stuk afval, dit object (a), is echter tegelijk - omdat ik niets 
anders dan mijn identificatie met de Ander ben - ook de laatste grond van wat mij (als verlangend subject) consti-
tueert. De confrontatie met het verlangen van de Ander, dat een confrontatie is met het object (a) van diens 
verlangen, wat op zijn beurt niets anders is dan een confrontatie met 'mijzelf' als onrecupereerbaar afvalproduct van 
die verlangende Ander: die confrontatie is wat Lacan de grond van de angst noemt. De liefde (de Eros) is een 
manier om op dit angst-signaal in te gaan en een confrontatie met dit object a uit de weg te gaan door het af te 
dekken, precies door van op die (passieve, vernietigende object-)plaats (actief) te verlangen naar de Ander. 
     2 Waarheid plaatst Lacan hier als wat radicaal van de orde van het woord (van het symbolische) is. Zijn 
verwijzing naar "La Chose Freudienne" (1956) betreft de beruchte passage waarin hij, met het flair van een 
rethorisch hoogstandje, de waarheid zelf laat spreken (om inderdaad te zeggen dat ze enkel van de orde van het 
spreken is: "Moi la vérité, je parle" (Ecrits, p. 408-411). 



 
 

12    

 Pas na dit intermezzo construeert Lacan [midden p. 67] zijn "mythe": wanneer een (verlangende) hand die 
naar de vrucht, de bloem of het brandhout grijpt, daar op zijn beurt in die vrucht, die bloem of dit brandhout een 
hand ontmoet (dat op zijn beurt naar de eerste grijpende hand grijpt, dus verlangt), dan is die tweede hand (die hand 
die uit de vrucht, de bloem, het hout verlangende oprijst) het exacte zinnebeeld van de liefde (zie ook p. 212, 450).  
 [De liefde bestaat er dus niet in dat het 'klikt' tussen twee subjecten; zij ontstaat enkel bij één van de twee 
in het geding zijnde subjecten, met name bij dit subject dat object (geliefde) van verlangen van de ander (minnaar) 
is. Tot object van een verlangen herleid worden is echter (virtueel) vernietigend voor de geliefde (als subject). 
Wanneer zal dit dodelijke verlangen van de minnaar toch positief aanvaardbaar zijn voor de geliefde? Wanneer de 
geliefde het object waartoe hij wordt herleid (en als subject vernietigd), afdekt, overdekt, substitueert door precies 
vanuit dit punt zelf ('s minnaars) minnaar te worden.] 
 Lacan komt uitvoerig terug op de meerwaarde die in Phaedrus' lofrede werd toegekend aan Achilles' liefde 
boven die van Alcestis. Dit is een perfecte illustratie voor de zopas gegeven Eros-definitie. In beide gevallen is het 
duidelijk dat de liefde iets te maken heeft met een verlangen waarvan het object 'au-delà' ligt, in casu in de dood 
(want dit is in dit geval ook letterlijk het 'être' van de geliefde). Maar Alcestis' liefde is in de ogen der goden minder 
waard dan die van Achilles omdat ze dit doet vanuit een minnaar-positie. Achilles doet dit echter van de positie van 
geliefde, van object: daarin bestaat het mirakel van zijn liefde (en van de liefde als zodanig). Zijn minnaarschap is 
dus geen imaginaire mimesis van dat van Patroclos, hij doet dus niet net als Patroclos (interpretatie van Meunier, p. 

69), hij verlangt in zijn hoedanigheid van object naar Patroclos; hij wordt een (actief) verlangen vanuit de positie van 
(passief) object: dit is het 'mirakel' van de Eros. 
 
 2. 
Lacan gaat in op Pausanias' discours. Onder de verheven toon van zijn lofrede (hij prijst de Uranische, hemelse Eros 
boven zijn aardse, Pandemische variant [180de]) die het paradigma heeft geleverd van wat naderhand de 'platoonse 
liefde' is gaan heten [p. 71, 74], ontwaart Lacan de strikt economische Eros-visie van een antieke 'rijke'. Pausanias' 
aandacht voor de sociale plaats die men in de verschillende stadstaten aan de superieure (knapen)liefde schenkt en 
voor de diverse codes die daaromtrent in voege zijn, verraden een interesse voor wat aan 'waarde' in die liefde te 
winnen is. Eros is voor Pausanias een ruilverhouding waarin waarden als fronèsis (bezonnenheid), arètè (deugd), 
paideia (opvoeding) in het geding zijn, en de geliefde moet volgens hem worden benaderd als een 'fonds' waarin die 
waarden 'geïnvesteerd' kunnen worden. Een 'apologue' over een erotisch avontuur van een moderne (calvinistische) 
rijke illustreert overduidelijk die economische Eros-visie, en niet het minst ook de beperktheid ervan [p. 73-74]. 
 Ook het einde van Pausanias' vertoog [184c-185b] dat sterk de nadruk legt op de morele waarden die in de 
knapenliefde van tel zijn (en waarin de traditie een voorloper heeft gezien van wat Kant de moreel 'juiste intentie' 
noemt), staat niet alleen haaks op onze (psychoanalytische) ervaring, zegt Lacan, maar ook op Plato's eigen opinie - 
dit suggereert althans het al te abrupte einde van Pausanias rede (als zodanig ook door de tafelgenoten onderkend 
[zie Eryximachos' reactie in 185e; zie ook p. 85]). 
 
 3. 
Lacan is er daarenboven van overtuigd dat de woordspeling (isologie) die daarna, in de 'pauze', op 'Pausanias/pauze 
wordt gemaakt (tot 7 maal toe) een ironiserende distanciëring verraadt vanwege Plato ten aanzien van wat in 
Pausanias' rede werd geopperd. Plato slaat Pausanias veeleer met de "evangelische vloek" dat het voor een rijke 
gemakkelijker is door het oog van een naald te gaan dan 'datgene te bereiken wat echt de moeite is' [p. 77]. 
 Lacan maakt zich groot met zijn lezing de oplossing te hebben gevonden voor die 'isologie', waar geen 
enkele commentator tot op heden echt raad mee wist (ook Willamowitz-Moellendorf niet [Platon, sein Leben und seine 

Werk, Weidmannsche Verlagbuchhandlung, Berlin 1959]). Ook is hij daarmee tegemoet gekomen aan de opmerking van 
Kojève dat wie de fameuze 'hik van Aristofanes' niet kan verklaren, niet echt een interpretatie van het Symposium 
heeft gegeven: die hik is zowel (stilistisch) een element van die zevenvoudige isologie als (inhoudelijk) een bewijs 
dat Aristofanes (en ook Plato) zich met die ridicule rede van Pausanias gewoon krom heeft gelachen [p. 78].  
 Voor Lacan is het dus duidelijk dat "Platon nous cache ce qu'il pense tout autant qu'il nous le révèle" - een 
idee waarin hij zich door dezelfde Kojève geruggesteund weet [p. 77]. 
 
Tot slot overloopt Lacan nog de lofredes die zullen volgen: Eryximachos, Aristofanes (belangrijker, omdat diens 
beeld van de middendoor gespleten mens in verband te brengen is met Lacans Graphe), Agathon en Socrates. 
(Agathons rede, waarin Eros geroemd wordt om al wat schoon en goed is, zal door Socrates gewoonweg worden 
weggeblazen: Eros moet juist worden gedacht vanuit tekort en [dus] verlangen). Al die lofredes gaan stap voor stap 
in de richting van een erger wordende duisternis die uitgeeft op een steeds zwarter wordende 'antieke nacht'. (De 
Alcibiades-scène - dit "aussi quelque chose après" waar hij het aan het begin van de les over had [p. 65] - zal ons 
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daarmee confronteren.) 
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Kleine nota bij het Lacans liefdesconcept uit Séminaire VIII (les IV) 
 marc de kesel, 25 mei 1997 
 
Men is spontaan geneigd liefde te concipiëren vanuit de vooronderstelling dat ze tussen twee mensen gebeurt. De 
'mythe' die Lacan in les IV (p. 66-67) smeedt, dreigt dan ook meteen vanuit die vooronderstelling te worden 
geïnterpreteerd. Er is een verlangen dat naar een object uitgaat en, omdat de lezer er al verschillende keren op is 
gewezen dat de liefde vanuit het object (van verlangen) moet worden gedacht, denkt hij bij wat volgt: zie je wel, het 
object (de beminde, de 'eromenos') ondergaat een verandering. Mijn hand die verlangend uitgaat naar een 
ontluikende bloem ontmoet - o mirakel! - een hand die vanuit die bloem oprijst en mij de hand toesteekt. Daar in die 
hand geschiedt de liefde, de omslag van 'eromenos' naar 'erastès', van geliefde naar minnaar, van object naar subject 
van verlangen. Eenmaal dit mirakel zich voordoet, kan men van liefde spreken - en men begrijpt spontaan: liefde 
tussen de beide. Die uitleg klinkt plausibel, al voelt men wel direct de behoefte om erbij te vermelden dat het 
daarom, na dit 'mirakel van de liefde', tussen die twee nog niet zonder meer in alle opzichten 'klikt': die twee handen, 
afkomstig uit hun beider objet a, grijpen naast elkaar, het objet a van de minnaar is daarom nog niet het objet a van 
de geliefde.1  
 Juist het spontane uitgangspunt, als zou liefde in haar fundament te begrijpen zijn als een gebeuren tussen 
twee mensen, maakt dat die interpretatie naast het denkspoor grijpt dat Lacan hier wil trekken. Op een verholen 
manier wordt zo de liefde (en dus ook de overdracht) toch vanuit de intersubjectiviteit gedacht, hetgeen Lacan 
precies wil vermijden. Voor Lacan is de liefde daarentegen in haar meest fundamentele structuur niet een antwoord 
op het verlangen zoals ik dit in het intersubjectieve veld ontmoet, maar een antwoord 'van mij aan mijzelf', een ant-
woord op een confrontatie met het verlangen dat ik ben. Het is een van de mogelijke antwoorden op de confrontatie 
met mijn eigen zijn. De liefde is een manier om mij te positioneren ten aanzien van het feit dat ik niets anders dan 
een verlangen ben, een verlangen dat dan nog niet eens het mijne is, maar dat van een ander - en dan wel een ander 
die als zodanig ongrijpbaar is, niet echt (maar enkel symbolisch) bestaat en daarom door Lacan de Ander wordt ge-
noemd. Wanneer de mens, doorheen (bijvoorbeeld) de psychoanalytische kuur, tot dit fundamentele niveau van z'n 
zijn doordringt, wanneer hij op het punt staat te moeten toegeven dat hij 'zelf' niets is want samenvalt met een 
(onvervulbaar) verlangen van de Andere, wanneer hij (heideggeriaans uitgedrukt) dreigt oog in oog te staan met het 
Sein zum Tode dat hij is, dan is één van de mogelijke manieren om zich tegen dit vernietigende inzicht in te dekken, 
onder meer de liefde.2 
 Ik doe een poging dit uit te leggen aan de hand van de situatie waarvan ook Lacan in zijn introductie van 
de liefde binnen de thematiek van de overdracht is uitgegaan: de liefdesoverdracht waarmee Breuer in zijn 
behandeling van Anna O werd geconfronteerd. In deze door haarzelf uitgevonden 'talkingcure' was Anna O aardig 
op weg eindelijk een confrontatie aan te gaan met haar verlangen als zodanig (en zo misschien te komen tot wat 
Lacan [mijns inziens niet zonder dubbelzinnigheid] 'réalisation de son désir' noemt). Alleen is bij haar op een 

                                            
     1 Nog een andere en evenmin houdbare lezing van Lacan liefdesconcept zegt dat liefde niet louter vanuit de 
intersubjectiviteit kan worden gedacht, omdat elk van beide niet van het andere subject maar van het objet a (in de 
ander) houden. Hoewel die lezing weliswaar tracht een plaats tracht te geven aan het objet a in de liefde, denkt zij 
die niet radicaal vanuit het object a. Pas het verlangen van dát subject dat volstrekt tot object (a) van de ander is 
herleid en ook uitgerekend enkel van daaruit verlangt, noemt Lacan hier 'liefde'.  
     2 Om het 'antwoord' dat de liefde inhoudt - zoals het in het VIII ste séminaire wordt geformuleerd - goed te 
begrijpen, is het niet slecht in het achterhoofd te houden hoe Lacan die confrontatie met het verlangen (dit 'réaliser 
son désir') vóór het VIIde/VIII ste séminaire formuleert. Die laat zich als volgt summier samenvatten. De analysant die 
aan de analyticus een (hulp)vraag heeft gesteld, wordt er uiteindelijk mee geconfronteerd dat hij niets anders dan die 
vraag is en dat die vraag in laatste instantie zelfs niet eens de zijne, maar die van de Ander is: dat hij derhalve maar 
bestaat dankzij een identificatie met de vraag van de Ander. Vóór die identificatie was er niets (dan een pure, 
subjectloze hulpbehoevendheid), het is pas door die identificatie met die Ander dat hij het (artificiële, symbolische) 
subject (drager, grondvlak) van die vraag van de Ander is geworden. Pas door zich volledig te identificeren met (en 
zich te vervreemden in) de (signifiants van de) vraag van die Ander kan de mens ook naar die Ander verlangen en 
dus zelf subject (van een verlangen) worden. De confrontatie met het verlangen dat hij is, is dus een confrontatie 
met het feit dat hij het (substantieloze, artificiële) 'subject' van betekenaars is. De psychoanalyse staat de mens toe 
zijn verlangen te 'realiseren' (en zich te 'realiseren' wat het betekent dat hij verlangen is), door de mens met het 
symbolisch karakter van zijn subject-zijn te confronteren. Vanaf het VIIde/VIII ste séminaire wordt ditzelfde gegeven 
in een nog genuanceerdere theoretische setting gedacht omdat daarin het concept van het objet a centraal komt te 
staan.  
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bepaald moment een liefde ontvlamd voor Breuer waarmee die Breuer absoluut geen raad wist, tenzij vluchten en 
zijn vrouw een kind schenken (SVIII  17). Het hele opzet van Lacan in dit séminaire over de overdracht, is de 
analytici goed laten inzien wat Breuer daar is ontgaan terwijl het zich voor zijn ogen afspeelde. Als men datgene wat 
in die liefde van Anna O aan het werk is, goed doorziet, doorziet men de overdrachtsrelatie tout court. 
 Net vóór Anna O zich in die (voor Breuer niet meer te negeren en, zoals Lacan suggereert (SVIII 17), niet 
meer te weerstane) liefde voor hem stort, stond Anna O op het punt geconfronteerd te worden, niet met de invulling 
van de (hulp)vraag die ze had gesteld, maar met het feit dat ze met die vraag (en met het verlangen als zodanig dat 
die vraag schraagt) samenvalt -  dat ze met andere woorden dat verlangen is. Wat betekent het dat het menselijk 
subject verlangen is? Eerst en vooral dat het het subject (de drager, het grondvlak, het platform) van het verlangen 
van de (symbolische) Ander is. Er is hem als driftwezen slechts een bestaan gegund door zich te vervreemden in (dit 
is: zich te identificeren met) dat oneindige, nooit sluitende veld van andersheid dat de Andere is en waarin hij een 
eindeloos verlangen (naar alles, zichzelf incluis) kan zijn. Maar dat het uitgerekend met een verlangende Ander is 
dat de mens zich te identificeren heeft, en heel specifiek met het verlangende aspect van die Ander, impliceert dat 
de mens zich identificeert met datgene wat maakt dat de Ander verlangend is. Hetgeen ervoor zorgt dat de Ander 
verlangend is, is echter nooit de Ander 'zelf': de Ander heeft/is immers geen 'zelf', hij is niet de 'drager' of het subject 
van de Ander die hij is [dit is de kern van de 'God is dood'-stelling], maar het tekort waardoor de Ander is getekend 
en dat, in het séminaire VIII , het object (a) van diens verlangen wordt genoemd. 
 De identiteit die de mens is, mag zich dan inderdaad realiseren in een symbolisch universum van 
betekenaars (de Ander), zij gaat in laatste instantie evenwel terug op een primaire (door 'niets' voorafgegane) 
identificatie met het object van verlangen van de Ander, het object a van de Ander1, een object dat aan het 
symbolisch betekenaarsuniversum ontsnapt. In laatste instantie bestaat een identiteit erin identiek te zijn aan (samen 
te vallen met) het object dat de Ander al altijd heeft verloren, en dit terwijl die identiteit nergens anders dan 
uitgerekend in die Ander een bestaan kan vinden. Op het meest fundamentele niveau ben ik dus dat stuk 'pure perte' 
dat de Ander altijd al heeft verloren (aangezien hij verlangen is). Ik 'ben' dus datgene wat volstrekt onmogelijk is 
voor de Andere, dit is voor de enige instantie waarin ik überhaupt kan bestaan.  
 Let wel: ik ben dit op het niveau van mijn reële 'zijn'. Alleen leef ik niet op mijn reëel zijnsniveau, maar op 
een niveau dat radicaal van dit zijn is gecastreerd, het symbolische, en hou ik dus dat zijnsniveau onder het 
(symbolische) deksel van een oerverdringing. Pas wanneer ik terug tot op dat zijnsniveau dreig af te dalen, dit wil 
zeggen wanneer ik dreig te moeten toegeven het verloren object van de (niet eens echt bestaande, symbolische) 
Ander te zijn, word ik met de laatste grond van het verlangen dat ik ben geconfronteerd.  
 Die confrontatie met het objet a dat de laatste grond voor mijn identiteit is, is dan ook de inhoud van wat 
Lacan angst noemt (Séminaire X). Eén van de antwoorden om aan die angst-ervaring te ontsnappen of om aan dit 
angst-signaal tegemoet te komen, is de liefde. Herleid tot dit louter object van verlangen, teruggebracht tot een 
radicaal verloren stuk afval van de Ander, is een mens in staat vanuit die positie toch zijn verlangen te laten 
vertrekken: dit is het 'mirakel' van de liefde.  
 Dit is de 'amour' ('au commencement' van de psychoanalyse) waarmee Breuer in zijn behandeling van 
Anna O is geconfronteerd geworden. Hij was, door in te gaan op de vraag van Anna O, op de positie van de Ander 
komen te staan, van waaruit Anna O zelf noodzakelijkerwijze werd gereduceerd tot object van verlangen. Om aan 
de angst die een dergelijke reductie met zich meebracht (en die in de grond een angst voor haar eigen radicaal 
onteigend verlangen is) te ontsnappen, is ze juist intens gaan verlangen naar Breuer. Het 'mirakel' van de liefde, 
bestaat erin dat ze uitgerekend vanuit die nietige positie van voorgoed verloren object, toch zichzelf als verlangen 
opricht. Breuer heeft niet ingezien dat juist die liefde haar het dichtst bij datgene bracht wat ze zocht, met name 
zichzelf als puur verlangen, net zo min als hij inzag dat die liefde een ultieme poging was niet te worden gecon-
fronteerd met het feit dat ze louter verlangen is.  
 Breuer heeft dit niet doorzien, omdat ook hij niet doorhad dat hij op weg was door te stoten tot de grond 
van zijn verlangen (als analyticus)2, namelijk tot het feit dat ook hij als verlangen niets anders is (dus op reëel 
zijnsniveau) dan het altijd verloren object van het verlangen dat hem constitueert en dat dat van de Ander (i.c. Anna 
O) is. Toen ook hij, verleid door de liefdesblijken van Anna O, de neiging voelde de angst die met het oprijzen van 

                                            
     1 Inderdaad ben ik, als object a, het object van verlangen van de Ander: zie onder meer Écrits, p. 682: "c'est 
comme objet a du désir, comme ce qu'il a été pour l'Autre dans son érection du vivant, comme le wanted ou 
l'unwanted de sa venue au monde, que le sujet est appelé à renaître pour savoir s'il veut ce qu'il désire." 
     2 Zoals Lacan verderop (SVIII : 128) zegt in verband met het verlangen van de analyticus in het algemeen: "'Ce 
n'est pas la relation au patient qui peut, par une série d'éliminations et d'exclusives, nous en donner la clé. Il s'agit de 
quelque chose de plua intra-personnel." 
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zijn verlangen de kop opstak, met een liefde te beantwoorden, is hij voor zijn liefde gevlucht. De moed die Freud 
had om voor die liefde niet op de vlucht te slaan, gaf ontstaan aan de psychoanalyse en die heeft op haar beurt nog 
heel wat te leren - zo wil Lacan hier met zijn Symposium-commentaar aantonen - van die oude Plato-tekst, die 
scherper en radicaler dan welke andere ook, de plaats van dit object-van-verlangen in de liefde centraal stelt. 
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Schema bij les V: L'harmonie médicale - Éryximachos (14.12.1960) 
 marc de kesel, 10 mei 1997 
 
 1. 
Lacan stelt nog eens scherp waarom hij zich over Plato's Symposium buigt: het moet ons helpen inzicht te krijgen in 
de overdracht. Die overdracht brengt niet wat de analysant er spontaan van verwacht: dat de analyticus datgene kent 
en kan verhelpen wat hij, de analysant, wel heeft (zijn klacht, zijn symptoom) maar niet kent. In plaats van die 
medisch-therapeutische kennis-'overdracht' ('science'), doemt in die relatie liefde op: reden waarom overdracht [als 
een apart fenomeen moet worden behandeld en] vanuit de liefde moet worden geanalyseerd. [Plato's Symposium is, 
binnen die lange traditie van reflectie over de Eros, de eerste en tot op heden nog belangwekkende stap.] En die 
(psycho)analyse van de overdracht levert op haar beurt een originele bijdrage aan die Eros-reflectie, waar ze de 
onherleidbare ambivalentie liefde/haat ontwaart (en affirmeert) in het hart van die Eros. 
 De (liefdes)overdracht heeft nog een dieperliggend ontstaanspunt dan de [imaginaire] haat/liefde 
ambivalentie: zij wortelt in datgene waarnaar de analysant op zoek is, met name het realiseren van zijn verlangen 
("réalisation du désir", p. 83). Maar omdat een verlangen op geen enkele manier als een 'goed' ("un bien", p. 82) te 
beschouwen is, bestaat het 'realiseren' van dit verlangen zoals het in de psychoanalytische kuur gebeurt, in een soort 
omslag ('inversion') waarbij de analysant ophoudt naar een 'goed' te verlangen en het verlangen als zodanig (en dus 
het tekort als zodanig) aan het licht kan treden. 
 Precies zoiets staat te lezen in het Symposium, en dan vooral in dat laatste deel waar Alcibiades binnenvalt 
- een "irruption" die inhoudelijk rijmt met de "étrange blessure" waarvan hij in zijn discours verslag doet. Wat ons 
in die antieke tekst interesseert, aldus Lacan, is niet zozeer een vermeend voor-aanvoelen van de "sychanalisse" (p. 

83)
1 dat erin zou schuilgaan, als wel dat hij ons, door zijn opbouw, stap voor stap dichterbij laat komen bij dat 

[opake, onbereikbare] punt waar het in de Eros om draait. 
 
 2. 
Lacan stelt de bespreking van de volgende 'stap' in het Symposium, de lofrede op Eros door Eryximachos, nog even 
uit door eerst een algemene beschouwing te wijden aan het standpunt van waaruit Eryximachos spreekt, met name 
dat van de medische wetenschap - ook voor Socrates zelf altijd een 'voorbeeldig' referentiepunt. 
 Evenwel niet na toch eerst al heel even iets kwijt te willen over de overgangspassage tussen Pausanias' en 
Eryximachos' rede: dat Eryximachos - met instemming van de anderen - het einde van Pausanias' rede opmerkelijk 
zwak vond, noopt ons - aldus Lacan - extra te letten op de toon van Plato's tekst - en die is voor ons, XXste eeuwers, 
niet meer moeiteloos toegankelijk. 
 Dan gaat Lacan in op: 
- (eerst) de plaats van de medicus Eryximachos binnen het toenmalige, antieke intellectuele landschap (hij is leerling 
van de [aan het Pythagoreïsme verwante] 'School van Alkmeon') 
- (vervolgens) de verhouding tussen geneeskunde en wetenschap in het algemeen. Die band met de wetenschap is 
voor de geneeskunde even noodzakelijk als dat dit juist haar zwakke plek verraadt. Zij moet die wetenschap in 
dienst stellen van een 'gezondheid' en de definitie van die gezondheid blijft, wat men ook beweert, altijd ergens in de 
paradoxen van haar eigen postulaten verstrikt. Het postulaat bij uitstek blijkt dat van de 'harmonia' te zijn, van het 
idee dat gezondheid in een inherent evenwicht ligt - een idee waarover wij al bij al nog niet zoveel meer en beters te 
vertellen hebben dan een Eryximachos (bij hem klinkt nog de muzikale context van dit harmonia-idee door, tot in 
de toon van zijn discours [misschien is hij daardoor gevoeliger dan anderen voor de toon die de vorige lofrede 
aansloeg, hoor ik Lacan hier (p. 87) suggereren]). 
 
 3. 
Eryximachos gaat uit van een rigoureus aangehouden harmonia-model. Het "mentaal a priori" (p. 89) waarvan hij 
uitgaat, stelt dat de harmonie onmogelijk haar oorsprong in de disharmonie kan kennen. De geneeskunde is voor 
hem een 'eros-fysica', een "wetenschap van het erotisch lichamelijke naar het [(harmonie-)model van een] vullings- 
en ledigingsprincipe" (186c). Waar, voor Lacan, het eerste gedeelte van die definitie perfect op onze psychoanalyse 
toepasbaar is, geldt dit volgens hem hoegenaamd niet voor de 'communicerende vaten-theorie' (m.a.w. de communi-
catie-theorie) die achter het tweede gedeelte schuilt. 

                                            
     1 Verwijzing naar een ironische vermelding van de psychanalyse door Aragon, maar niet in Le Paysan de Paris, 
zoals Lacan beweert, maar in Traité du style (Gallimard, p. 148), zoals de E.L.P.-correctie aangeeft. Ook in 
Séminaire XVII (L'envers de la psychanalyse, p. 63) maakt Lacan dezelfde foutieve verwijzing. 
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 [Die uitwisseling tussen twee subjecten, die ook voor Lacan te benaderen zijn als twee lege 'vazen' (denk 
maar aan zijn juist in dit séminaire hernomen 'spiegel-opstelling' [aangekondigd op p. 190 en exhaustief besproken op p. 402-

414]) die inderdaad vol en/of leeg kunnen zijn, verloopt evenwel via een derde component die elke rechtstreekse 
communicatie onmogelijk maakt, met name het object a.] 
 Eryximachos (en dus ook Plato zelf, zoals uit andere passages in zijn oeuvre blijkt) getuigt van een 
uitdrukkelijk aversie tegen Herakleitos' stelling dat de harmonie in wezen disharmonie zou zijn - een aversie die 
Lacan, mede geruggesteund door de moderne fysica, niet kan delen. 
 
 4. 
Lacan verwijst naar de lange harmonia-discussie in de Phaedo (85b-95a en verderop). 
 [Tegen Socrates' stelling in dat de ziel onsterfelijk is, formuleert (naast Cebes, vooral) Simmias (85b-86d) 
een tegenargument dat op het harmonia-axioma beroep doet: de harmonie van een "lier" (cfr. het Herakleitos-citaat 
van p. 90) bestaat slechts zolang die lier (materieel) intact blijft; eenmaal die lier stuk is of vergaan, heeft het geen 
zin nog langer van haar harmonie te spreken. Zo ook is de ziel de harmonie van het lichaam, maar overleeft zij 
daarom als zodanig dat lichaam nog niet.] 
 Socrates weerlegt Simmias door de innerlijke contradictie van zijn harmonie-argument aan te tonen (de 
harmonie moet op zichzelf als iets fundamenteel ondeelbaars voorafgaan aan datgene wat ze harmonieert en bestaat 
dus niet louter in hetgeen haar [immanente] act van harmoniseren) en besluit dat het maar beter is het fundament van 
de ziel elders te zoeken dan in haar harmonie (91c--95a). 
 Volgens Lacan is het bij deze passage onmogelijk niet te denken dat Plato zijn fictie (over de 
onlichamelijke, onsterfelijke ziel en ideeën) zelf als zodanig (dit is als fictie) aan de lezer aanbiedt.1 Vandaar dat het 
volgens hem niet onzinnig is om Eryximachos' vertoog als één grote grap of komedie te beschouwen. Dat de 
tekstopbouw op Eryximachos' vertoog dat van de komedie-schrijver Aristofanes laat volgen (en die figuur is in een 
die context op zichzelf al ongepast, aangezien zijn spotternijen mede Socrates de dood hebben ingejaagd), wijst 
volgens Lacan zeer sterk in die richting.  
 Ook Phaedrus' lofrede is op die manier - in de sfeer van die 'toon' - te lezen. Zijn theologisch vertoog 
waarin de goden moeten uitmaken wat de hoogste liefde is, is 'ironisch', omdat uitgerekend goden geen snars van de 
liefde begrijpen. [Hoe Lacan dit argumenteert, is niet duidelijk. Misschien verwijst hij naar wat hij op p. 69 zegt: 
"Jusqu'à un certain point, des dieux, impassibles, immortels, ne sont pas faits pour comprendre ce qui se passe au 
niveau des mortels".] 
 Voor Lacan (en meer bepaald wie met het concepten-apparaat 'imaginaire-symbolische-reële' is 
vertrouwd) is Eryximachos' verwijzing (188ab) naar Pausanias' onderscheid tussen de Uranische en Pandemische 
Eros (180de; crf p. 70) - een manier om eros en astrologie met elkaar te verbinden - niet zo enigmatisch (als voor de 
vertaler en commentator van de Budé-uitgave: Robin). De mens is niet 'eerst' een op zichzelf staande instantie die 
zich pas in tweede instantie tegenover de reële wereld verhoudt, maar bestaat slechts voor zover hij geconstitueerd 
wordt binnen een symbolisch universum, waar hij zich een imaginaire identiteit opbouwt en waarin hij zoekt zich 
verankerd te weten in het reële. Vandaar, bijvoorbeeld, dat voor de antieke medicus 'humeur' alles te maken heeft 
met 'humidité', ook als het die van de vegetatie betreft: de band tussen al die 'humores' en die 'humus' en die 
'humiditeit' is symbolisch (is van de orde van de signifiant). Het feit dat pas een door de keizer getrokken ploegvoor 
de lente van het chinese jaar in gang zet, toont ons dat niets natuurlijk maar alles symbolisch is.  
 Lacan laat de vraag open welke mentale sporen een dergelijk symbolisch kosmos- en natuur-denken, 
ondanks onze moderne biologie, bij ons heeft nagelaten. Hij suggereert nochtans dat het interessanter is het in de 
richting van het doodsprincipe te zoeken: juist in dit antieke concept ("notion empédocléenne [zie: Freud, 'De eindige en 

oneindige analyse' KB4: 256-258]) zal de [reële] grond van ons symbolisch universum duidelijk worden. Net zoals ook de 
gigantische grap die Aristofanes rede is en die eveneens naar een kosmisch concept van de mens verwijst, uitloopt 

                                            
     1 Die eigengereide stelling zal hij bovenaan p. 105 nog straffer formuleren (hij gewaagt er in dit verband van 
Plato's "dandysme"), maar komt overeen met (en is gemotiveerd door) de globale hypothese van Lacans 
Symposium-lectuur, met name dat Plato daar iets ter sprake brengt dat aan de tekst zelf (en ook aan de taal en aan de 
signifiant, kortom aan het bewuste zowel als het onbewuste) radicaal ontsnapt, in casu het agamla, het object van 
verlangen. De hele 'force' van zijn gewaagde, 'geforceerde' en zelfs bepaald pretentieus te noemen lectuur (hij weet 
wat Plato ons achterhoudt en hij weet zelfs dat Plato ons juist datgene wat hij niet wil/kan zeggen toch wil zeggen) is 
door die hypothese gemotiveerd. Vandaar waarschijnlijk de tijd die hij er zich in zijn seminariejaar voor neemt (10 
lessen; twee en een halve maand): zo'n hypothese is enkel iet of wat hard te maken in een lang en geduldig aftasten 
van de 'signifiants' van de tekst, tot die hun 'toon' prijsgeven en in die 'toon' een au-delà van de betekenaar (het 
agalma) laten doorschemeren. 
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op een "verrassende opening [..], een opengehouden opening" in Plato's liefdestheorie. Waarna hij nogmaals stelt 
dat Plato een 'ironisch' schrijver is die men niet zozeer naar de letter mag lezen (cfr. p. 92; zie ook p. 55) maar naar wat 
die letter (signifiant) open laat. 
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Schema bij les VI: La dérision de la sphère - Aristophane (21.12.1960) 
 marc de kesel, 27 mei 1997 
 
Verwijzend naar de datum (die van de winterzonnewende), zegt hij dat we aan het keerpunt zijn gekomen van onze 
'ellips' langs Plato's Symposium, om straks terug op te klimmen naar het thema overdracht. Maar we zijn nu eenmaal 
die weg ingeslagen, we moeten hem dan ook ten einde gaan. Om de zin [en de draagwijdte] van dit Symposium te 
achterhalen, moet de tekst worden ontdaan van alle resonanties waarmee hij door de traditie is beladen (het is een 
ware 'muziekdoos' geworden, zegt Lacan), om hem op die manier terug in zijn context te plaatsen. Die context is de 
ontstaansperiode van filosofie, dit wil zeggen van die historische poging om enkel door middel van het vertoog (de 
logos) vat te krijgen op het reële. Waarna Lacan zijn bekende stelling in de verf zet dat onze hele griekse 
filosofisch-wetenschappelijke traditie ontstaan is dankzij een eerste vorm van erkenning van het primaat van de 
signifiant (i.c. de logos). Van dan af is ons universum van de orde van het 'vertoog' geworden. 
 
 1. 
Lacan gaat daar dieper op in.  
(A) Aanvankelijk was die greep op reële nog niet exclusief in het subject [ik interpreteer: in de mens zelf 
(uitgangspunt van de griekse filosofie)] gesitueerd, maar gecorreleerd aan wat Lacan hier, met Plato's VIIde brief, 'to 
pragma' noemt1 - wat voor Lacan een andere naam is voor wat hij in SVII 'das Ding' heeft genoemd. Hij verwijst ook 
naar de orfische traditie en naar Empedocles waarbij hij eenzelfde fundering van hun discours in het reële aanwezig 
ziet. 
(B) Bij Socrates is de waarheid niet eens zozeer een zaak van de mens zelf, zoals sofisten als Protagoras beweren, 
als wel exclusief een zaak van diens vertoog als zodanig [primaat van de signifiant-orde]. In die zin is Socrates een 
super-sofist. En toch heeft hij zich niet, in de traditie, een navenant negatieve reputatie op de hals gehaald, wel 
integendeel. Er moet dus bij die Socrates nog iets anders, iets enigmatischer, in het spel zijn.  
 [1] In ieder geval zijn atopie, zijn 'onplaats, (iets wat overigens van een psychoanalyticus wordt geëist), het 
feit dat hij overal aan ontsnapt. Alsof de traditie die hem heeft overgeleverd één lange verdraaiing (perversie) is 
zonder dat men precies weet wát men verdraaid en overgeleverd heeft ("perversion sans objet", p. 101).  
 [2] Het heeft ook te maken met zijn onverschilligheid tegenover - en zelfs zijn verlangen naar - de dood (in 
dit laatste herkent Lacan een eerste benadering van de doodsdrift [p.102]). Socrates' atopie wordt dus door geen 
tragiek ondersteund maar door een demon (door die goddelijke 'stem' in hem [Apologie 40ab] of zelfs door Apollo 
[Apologie 21a e.v.], die hem opdraagt de enige garantie voor de waarheid in het woord ('la parole de l'Autre') de 
zoeken. Het reële (en een goed deel van 'de verovering van het reële', dit is van de 'wetenschappen') wordt bij hem 
aan de goden (aan het reële) overgelaten en door het primaat van het discours dat hij aanhangt, tot het niets herleid.  
 [1] en [2] moeten dus de fascinatie voor Socrates' al bij al zeer strenge discours(doctrine) hebben 
ondersteund (zelfs door vrouwen en kinderen gereciteerd, was dit discours nog fascinerend [waar in Plato?]). 
(C) Plato zweert niet, zoals Socrates, bij het discours zonder meer, maar viseert met zijn discours een au-delà: "la 
Chose, to pragma" (p. 104) (en waar Socrates nog een domein voor de goden reserveert dat buiten de orde van het 
discours viel, herkent Plato veel minder die goden [suggereert Lacan dat die ruimte van de goden - het reële - heeft 
leeggemaakt, net als het christendom?]). Daarin is hij een exponent van de typische antieke 'heren'-houding, iets wat 
ook blijkt uit zijn politieke visie: zo is zijn Politeia te lezen als een ironisch [antidemocratisch] pamflet dat ons een 
'haras pour tous' voorschotelt die in de plaats dreigt te komen van de ten onder gaande ['heren'-]polis - een stelling 
waarin hij te vergelijken is met Sade. Plato's discours is dus dat van een ironische 'dandy', af en toe van een helse 
humor doorspekt. 
 Hoe heeft Plato's discours, die ons de meest droge speculaties van Socrates aanbiedt en het ideaal van een 
lichaamloze schoonheid voorhoudt, zo indringend ingang kunnen vinden bij het christendom dat (in plaats van 

                                            
     1 Lacan verwijst hier naar de beroemde (zie o.a. Derrida) 'wijsgerige uitweiding' in Brief VII over de verhouding 
tussen denken en schrift. Plato, die verslag doet van zijn eerste (en enige) gesprek met Dionysios II (3de reis), legt 
zijn lezer eerst uit hoe hij kon aanvoelen dat hij het niet met een echte filosoof te doen had: zijn hele houding stond 
haaks op die van een "goddelijk-begenadigde, waardig om de zaak [prágmatos] aan te vatten" (340c). Als hij daarna 
verneemt dat hij een traktaat heeft geschreven over wat ze beide hebben besproken (341b-e), is dit voor Plato een 
bewijs dat hij er niets van heeft begrepen: zoiets ('to pragma') geef je niet aan het schrift prijs - waarna Plato 
uitvoerig uitweidt over de relatie denken/weten en schrift (342a-345c). Wat Lacan hier, in de verwijzing naar die 
Plato-passage, interesseert is de stelling dat de kennis en vertoog nog teruggaan op een 'zijnsband' met het gekende 
(zie vooral 344a). 
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abstracte speculaties) een 'concreet' zelfoffer van Gods zoon huldigt en er een geloof in de verrijzenis van het 
lichaam op nahoudt? Wat beide tradities in elkaar doet klikken, is de primaatspositie die er aan het Woord wordt 
toegekend. Toch blijft die 'overdracht' iets enigmatisch, een enigma dat zeker moet worden aangepakt vanuit de 
plaats die de liefde in beide tradities bekleedt (de mystieke christelijke liefde, tegenover de banaal-erotische van een 
Socrates) 
 In ieder geval heeft voor Plato de liefde nooit de functie die het christendom er (door middel van de 
platoonse tekst) aan heeft gegeven, met name een "union dernière avec to pragma" (p. 106). Voor hem zijn al die 
liefdeshistories 'jokes'. Dat de enige die iets convenabels over de liefde zegt dan uitgerekend de 'hansworst' 
Aristofanes is, bewijst dit. 
 
 2. 
Lacan licht toe welk schandaalnummer Aristofanes wel is en hoe die, ondanks het feit dat hij zijn rede als een grap 
aankondigt, toch het meest van alle aanwezigen dingen over de liefde zegt die hout snijden of in ieder geval door 
een (zelfs tragische) ernst zijn getekend (het is het niveau waarop wij, modernen, het over de liefde hebben, 
erfgenaam als wij zijn van de hoofse liefde en diens romantische tegenhanger1. Ook de grappig aandoende, lang 
uitgesponnen mythe van de middendoor gesneden oorspronkelijke bol-mens vormt niet op zich het lachwekkende 
van Aristofanes' rede.  
 
 3. 
Het lachwekkende aan Aristofanes mythe zit hem in de referentie naar de bol, de 'sfairos' als zodanig. Die zou, aldus 
Lacan, een (in Aristofanes' mond gelegde) persiflage zijn van Plato op zijn eigen wereldbeeld in de Timaeos (33b-

34a). Het zou een aanfluiting zijn van de aldaar uitgewerkte idee als zou wereld geschapen zijn als een volmaakte bol 
die alle leven in zich draagt en daarom ogen noch oren, voeten noch handen nodig heeft [p. 114].2 
 In de pagina's ervoor geeft Lacan een uitweiding over de hardnekkige fascinatie van de grieken voor het 
beeld van de 'sfairos', dat niet louter tot zijn Gestalt-psychologisch effect van volmaaktheid is te herleiden. Zo was 
voor Empedocles de 'sfairos' datgene wat de Liefde opnieuw opbouwt nadat de Haat alles had vernield en ontbon-
den (een idee waarnaar Freud zijn Eros-concept heeft gesmeed [als tegenhanger van het doodsprincipe]). Ook voor 
Philolaos was het universum een bol, en voor de hele traditie sinds de oudheid. Die breekt pas met de 
Copernicaanse revolutie - een revolutie die niet zozeer door Copernicus werd bewerkstelligd als wel door Kepler. 
Copernicus' heliocentrisme was immers al, in de oudheid, voorafgegaan door dat van een Heracleides Ponticus 
(388-315vC) of een Aristarchos van Samos (310-250vC); ook in zijn manier van denken bleef hij vasthouden aan 
de ptolemaesche sfairos-vooronderstelling, met zijn hele raderwerk van cycli en epicycli. Hoewel ook Kepler 
aanvankelijk was uitgegaan van de Timaeos en dus van het imaginaire sfairos-dogma, was hij het die uiteindelijk 
toch ontdekte dat de baan van de planeten een ellips beschrijft (en geen cirkel). Zelfs een Galilei - zo haalt Lacan het 
uit Koestler, The Sleepwalkers (London, 1959) - die de exacte wet van de valbeweging had ontdekt, bleef 
vasthouden aan het idee dat de cirelbeweging de volmaaktheid zelf is. 
 Die millennia-lange, imaginaire fascinatie voor de cirkel en de bol, gaat voor Lacan terug op een soort 
Verwerfung van de [symbolische] castratie. Lacan vindt die castratie terug in Aristofanes' mythe: wanneer de 
middendoor gesneden mensen elkaar terugvinden en, opnieuw volmaakte bol geworden, elkaar onophoudelijk 
blijven omhelzen, sterven ze uit aangezien ze hun zaad op de grond moeten storten; hun genitalen staan immers aan 
de buitenkant van de bol die hun lichaam is. Oplossing: net zoals bij het fantasme van de Kleine Hans (Freud, ZG1: 
80), worden de genitalen 'eraf gevezen' (gecastreerd) en vooraan, aan de buikzijde (dus de wonde-zijde) van het 
lichaam geplaatst.  
 Zo'n passage associeert de bevrediging van het subject met een operatie uitgevoerd op het genitaal en stelt, 
binnen een liefdescontext, uitdrukkelijk dat het genitaal primeert boven het liefdesobject. Zoiets is volstrekt uniek 
bij Plato. Zo'n passage toont voor Lacan nog eens aan hoe de komedie er essentieel in bestaat naar de fallus te 
verwijzen. Dat de tekst echter, door het ter sprake brengen van de fallus, naar een andere kant overhelt, ontgaat 

                                            
     1 Die romantiek bestaat erin, in tegenstelling tot wat in de hoofse liefde gebeurt, niet het object van verlangen 
centraal te stellen, maar het vermeende subject-karakter ervan. 

     2 "Ogen had dit Levende [dit is de (bolvormige) wereld] niet nodig, om de goede reden dat er daarbuiten toch 
niets zichtbaars overbleef. Gehoor al evenmin, want er bleef ook niets te horen over. Ook bevond er zich geen lucht 
rond, die een ademhaling noodzakelijk zou maken; verder had het helemaal geen orgaan nodig om voedsel tot zich 
te nemen en om dat voedsel, na vertering, weer te verwijderen. Want niets verliet het, niets kwam er, van waar ook, 
binnen: er was immers zelfs niets! De wereld voedt namelijk zichzelf door zichzelf te verteren." (Timaeos 33c) 
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Plato [wat mijns inziens wat haaks staat op het ironisch bewustzijn dat elders aan de auteur Plato wordt toegedicht] 
en zullen we volgende keer behandelen. 
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Schema bij les VII: L'atopie d'éros - Agathon (11.01.1961) 
 marc de kesel, 28 mei 1997 
 
Het heeft zo zijn reden dat we nog eens halt houden vooraleer we tot de kern van de overdracht komen, zegt Lacan, 
en hij zet nog eens in een notedop de grondlijn van zijn hele denken uiteen. 
 
 1. 
Het verlangen van de mens moet niet (evolutie-theoretisch) vanuit zijn vitale functie worden gedacht, maar vanuit 
zijn dialectische verhouding met datgene waarin het zich als subject - en niet als individu - te realiseren heeft, met 
name de betekenaarsketen. 
 De individuering (de Ik-wording) bestaat er immers niet in individueel te verwerven wat de [filogenetische 
bio-]evolutie aan aanpassingsstructuren heeft opgestapeld. Te veel zaken worden door dit soort theorieën buiten 
beschouwing gelaten - zaken die ons, als analytici, juist aanbelangen [de 'Demande' en het doodsprincipe, zie verderop]; 
daarenboven, als er al van evolutie kan gesproken worden, is ze lang niet zo natuurlijk als men denkt.  
 De individuering bestaat erin dat het subject, niet een bio-evolutionistisch erfgoed moet 'bewaren' [en 
individueren], maar wel een "gearticuleerde [betekenaars]keten [..] die voor het bewustzijn ontoegankelijk blijft" (p. 

188); dit wil zeggen dat het driftwezen 'subject' moet worden van een vraag [een Demande, die de Demande de 
l'Autre is] en niet van een biologische impuls. Als de individuering (de identiteit) dan al zou teruggaan op een spoor, 
dan is dat geen spoor van een biologisch verlangen, maar een spoor dat van meet af aan reeds als 'geïsoleerde trek'1 
is opgenomen in de [metonymische] betekenaarsketen waarbinnen de Demande is gesteld. Het is deze vraag die een 
vereeuwigde, maar onachterhaalbare eis in de [daarom onbewuste] herinnering van het subject legt, een onbewuste 
dat de vorm heeft van een oneindige betekenaarsketen. De 'support' van dit oneindige repetitieve onbewuste is de 
doodsdrift. Die doodsdrift is verantwoordelijk voor de excentrische positie van het verlangen bij het subject - en dus 
voor de paradox van de ethiek [het ethisch handelen gaat driftmatig jenseits het goede dat het op het oog heeft]. Dit 
laatste is een bewijs te meer dat het verlangen niet tot een biologische aanpassingsstructuur van het organisme is te 
herleiden, maar die veeleer principieel verstoort.  
 Die laatste theorie van het verlangen (die behoefte-theorie), houdt op dezelfde manier vast aan haar 
concept van behoefte als de (pre-kepleriaanse) ptolemaesche astronomie vasthield aan haar epicycli: ze geloven er 
niet in (p. 119, cfr. p. 112), maar trachten, uit (imaginair) theoretische noodzaak, die "apparences" te redden.  
 Lacan wil daarentegen een theorie van het verlangen -  of een "rationele ethiek" - uitbouwen die het 
doodsprincipe (het niet samenvallen van het verlangen met de biologische support van het verlangend organisme) 
wel in haar topologie opneemt. Die geeft plaats aan het 'entre deux morts' (zie o.a. SVII  369, SVIII : 15, 60, 102), dit is aan 
het feit dat er bij de mens geen coïncidentie is tussen de biologische en de [symbolische] 'tweede dood', de dood 
waarvan "de mens verwacht dat hij hem inschrijft in de termen van het zijn" (p. 120). 
 Lacan verwijst naar séminaire VII waar hij de vier hoeken [?] heeft belicht waarbinnen het tragische zich 
afspeelt. Hij illustreert dit met Racines tragedies, onder meer met de figuur van Achilles die voortdurend de dood 
voelt én als iets wat zijn persoon van de kaart zal vegen, én als iets wat zijn persoon zal inschrijven op de kaart van 
de eeuwige roem der helden.2 
 In tegenstelling met wat bij is de antieke tragedie het geval is, ontbreekt bij die christelijke tragische ruimte 
elke zweem van 'de wetten van de tweede dood'. Daar is de ruimte jenseits van het symbolische volstrekt leeg [van 
de goden ontdaan (crf. SVII : 302)] en kan er alleen als absurde cruauteit ter sprake worden gebracht. Bij de antieke 
tragedie wordt dit jenseits nog bevolkt met goden, waardoor men er nog enigszins greep op heeft (dankzij wat men 
'de wetten van de tweede dood' kan noem) - al is die greep tegelijk een affirmatie van het gebrek aan greep en van 
het onkenbare, onbewuste karakter van dit Jenseits. Voor Lacan is er in de antieke tragedie daarom sprake van een 
prefiguratie van wat Freud het onbewuste noemt (het il ne savait pas, waarmee hij in séminaire VI (o.a. SVI: 130) de 
bovenste lijn van de Graphe had betiteld3). 

                                            
     1 Lacan loopt hier vooruit op de identificatie-theorie die verderop bijzonder uitvoerig zal uitwerken en die de 
constitutie van de identiteit denkt vanuit een identificatie met een 'unieke trek' in de Ander (wat Freud de 
identificatie met de "einziger Zug" noemt [CR5: 52]). Zie SVIII : 413v, 439v, 457v en het séminaire IX dat daar 
helemaal is aan gewijd. 

     2 Wat de tragedie toont is dat die symbolische 'tweede dood' helemaal geen eeuwig geluk biedt, maar (om het met 
Blanchot te zeggen) 'een dood die niet ophoudt te sterven'. Zij toont de helse, afgrondelijke 'grond' van de dood die 
geacht wordt de mens eeuwige roem te schenken [lacaniaans: die de mens inschrijft in de symbolische orde]. 

     3 Lacan gaat aldaar in op een passage uit Freuds Traumdeutung waarbij een man droomt dat "zijn vader weer in 
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 2. 
Lacan herneemt dan ook uitvoerig een thema uit vorige les: het mysterie 'Socrates'. Die is verantwoordelijk voor het 
installeren van een 'epistèmè' dat uitgaat van het primaat van de logos (signifiant). Lacan illustreert dit met de 
Phaedo, waar Socrates de onsterfelijkheid van de ziel bewijst met een puur formeel-logische redenering [105c-107e; vb 

106b: zoals het onevene het evene niet kan ontvangen, zo kan het levende het sterfelijke niet ontvangen]. Socrates radicale privilegiring 
van de betekenaar doet de angst voor de 'tweede dood' totaal teniet: die dood [bij uitstek het teken van de 
symbolische castratie] wordt bij hem integraal een opstap naar een eeuwig leven. [Socrates onderkent dus op geen enkele 
manier de eindigheid van het discours waartoe hij de realiteit herleidt; hij neemt op geen enkele manier zijn dood op zich als mogelijkheidsvoor-
waarde van het discours waaraan hij het een primaat toekent. Hij bezondigt zich aan de Schwärmerei zichzelf als sujet de l'énonciation 

verwezenlijkt te zien in de énoncé van de virtueel oneindige betekenaarsketen waarin hij zich realiseert.] In die zin benadert Socrates' 
discours dat van de psychose: het verwerpt de castratie (cfr. p. 115), duwt ze in zijn grenzeloze vraagstelling 
metonymisch voor zich uit tot ze resulteert in verlangen naar onsterfelijkheid - een waan die wij nog tot op heden 
koesteren. 
 Toch verraadt Sorcrates ons de plaats van waaruit zijn verlangen (om alles tot discours te herleiden) 
spreekt: zijn fameuze 'atopia' [waar Alcibiades het over heeft: 215a] is - als we ónze topologie daarop toepassen, zegt 
Lacan - die van de plaats als zodanig: het zuivere (van goden ontdane) 'entre deux morts', de plaats waar het 
verlangen enkel zijn plaats (topos) is. Socrates zou de eerste kunnen zijn geweest die zo radicaal de plaats van het 
pure verlangen heeft ingenomen - 'zou', want Lacan laat de vraag open. 
 En precies in die laatste hoedanigheid interesseert hij ons, analytici, - aldus Lacan - omdat dit ons naar de 
vraag leidt wat de structuur [en de structurele plaats] is van ons verlangen (als analyticus) in de overdracht. Wat is 
de rol van de castratie in het verlangen (in de eros) van de analyticus? Wat moet hij per slot van rekening van zíjn 
onbewuste weten, wat moet hij met zíjn fantasma's beginnen? Dit soort vragen kunnen voor Lacan niet rechtstreeks 
maar enkel van opzij ("de biais", p. 127 [Looking Awry, _i_ek]) benaderd worden - door ze b_voorbeeld uit te tekenen 
binnen de coördinaten van de topologie van het verlangen. Socrates zet binnen dit topologische veld de bakens uit 
die het verlangen van de analyticus moet innemen: hij toont de plaats die de analyticus open moet houden voor het 
verlangen van de analysant opdat hij zich als verlangen van de Andere kan realiseren (p. 128). 
 
 3. 
Lacan toont uitvoerig (p.129-132) aan hoe ironisch de lofrede wel is van de tragediedichter Agathon (Socrates' liefje 
van het moment) - en dit tot in de "macaronique" stijl waarin Plato hem laat oreren (Lacan analyseert 'en détail' 
167cd). Van belang is hier dat uitgerekend de tragediedichter de meest openlijk ridiculiserende lofrede op Eros 
houdt (wat hij aan het eind ook zelf suggereert). Trouwens, voor de antieke tragedie is Eros nooit iets méér dan wat 
in haar marge plaatsvindt (ook waar het Atè hier ter sprake komt, is die referentie geïroniseerd).  
 Lacan maakt nog opmerking over het feit dat christelijke tragedie1 niet in staat is de tragische leegte als 
zodanig te ondersteunen (wat de antieke tragedie met haar orakels en haar 'wetten van de tweede dood' wel kon), 
aangezien haar (als goedheid gedefinieerde) god geen onzinnig wrede bevelen kan geven. Om dit te illustreren 
verwijst hij naar Racine, Iphigénie. De tragische ruimte is daar vooral ingevuld door de liefde van (de nieuw 
uitgevonden figuur) Ériphile voor zowel Achilles als haar rivale Ifigenia [Ériphile, als buit uit Lesbos meegevoerd door 
Achilles, wordt op haar overwinnaar verliefd en daarom de rivale van Ifigenia die zelf (valselijk) door haar vader uitgehuwelijkt is aan Achilles 

(om zodoende zijn dochter naar Aulis te lokken)]. Ériphile's figuur zorgt ervoor dat de liefde er een tragische diepgang vindt; 

                                                                                                                                        
leven was en met hem praatte als vroeger, maar [..] hij was toch gestorven en wist het alleen niet" (PD2/3: 505v. ik 
onderlijn, mdk; zie ook: PT1: 23). Lacan analyseert uitvoerig hoe dit 'il ne savait pas' de grond van het onbewuste 
statuut van het subject aangeeft: het subject, dit is het subject van het onbewuste (dus van de symbolische 
betekenaarsorde), is, als subject van de 'uitspraak' altijd al dood in het uitgesproken verhaal waarin het zich 
waarmaakt. De mens kan nooit als sujet de l'énonciation aanwezig zijn in het énoncé dat hem ter sprake brengt. Die 
dood, die afwezigheid heeft principieel geen toegang tot het niveau van het weten (dit is van de énoncé). De man 
kan enkel het subject zijn van wat hij zegt (dit is van de betekenaarsketen waarin hij zich waarmaakt) voor zover hij, 
in wat hij zegt, 'zelf' altijd al dood en afwezig is. Waar het 'il était mort' te situeren is op de lijn van de énoncé 
(onderaan de Graphe), moet het 'il ne savait pas' op de lijn bovenaan, die van de énonciation, worden gesitueerd. 

     1 Die voorlaatste alinea op p. 133 is slecht geredigeerd. E.L.P.-correctie: "[..] vous le verrez plus spécialement à 
mesure que, du fait du contexte chrétien, le vide (qui se produit dans la fatalité foncière antique, dans le fermé, 
l'incompréhensibilité de l'oracle fatal, l'inexprimable, du commandement au niveau de la seconde mort) ne peut 
plus être soutenu puisque nous nous trouvons devant un dieu qui ne saurait donner des ordres insensés ni cruels, 
vous verrez que l'amour vient remplir ce vide." "Cette mutation" van de volgende regel "est une invention du 
transcripteur" (op. cit. p. 54) 
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als loutere liefde zou de Eros een pure komedie zijn (wat in dit stuk het geval is als Achilles verschijnt). 
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Schema bij les VIII: D'épistèmè à muthos (18.01.1961) 
 marc de kesel, 20 juni 1997 
 
 1. 
Lacan komt nog eens terug op het komieke, "macaronique" discours van de tragediedichter Agathon. Die 
karakterisering is niet nieuw (zie bijvoorbeeld bij Wilamowitz-Moellendorff) en moet voor Lacan verbonden 
worden met de [topologische] plaats die de lofrede binnen de hele tekst bekleedt: net vóór Socrates, Agathon 
minnaar. Socrates had zich net vóór Agathons rede al ingedekt (193e-194e) en na diens rede (nota bene van zijn 
'liefje') zou hij die zonder meer van tafel hebben geveegd, ware het niet dat zijn eigen discours in de mythische 
mond van Diotima legde, om zo Agathon te sparen - althans zo luidt de gangbare interpretatie. 
 Lacan gaat daar niet in mee. Agathons ironisch, "luchtig" ("aérien", p.140) discours opereert volgens hem 
gewoon op een ander (retorisch) niveau, en Socrates gaat er, op het pedante af, met zijn vuile voeten door om zo, 
bruusk, de regels van het spel te veranderen: hij stapt over van het genre van de speelse lofrede (dat 'meduserend' op 
hem inwerkt, 198c) naar dat van de 'dialectiek', de 'raisonabele' dialoog. Waardoor, aldus Lacan, Agathons discours, 
binnen de voortgang van het Symposium, niet van tafel is geveegd, maar er zijn [topologische] en exemplarische 
plaats behoudt: die van het komisch discours van een tragicus, naast (en na) het haast tragisch discours van de 
comicus Aristofanes (over de verhouding tussen die beide, [cfr. ook p. 157]). 
 Met het register van de dialectiek, introduceert Socrates meteen [en voor Lacan zit daar een inwendige 
logica achter] het tekort. In plaats van een lofrede op de [in casu: zijn] beminde ('eromenos'), opent Socrates een 
dialoog met de ondervraagde ('erotomenos'1); Griekse woordspeling van Lacan). 
 Lacan citeert (p. 139) een paar zinnen in extenso uit 200c (waarin het tekort en het verlangen in de 
liefesproblematiek worden geïntroduceerd), die meteen het nieuwe van Socrates discours aantonen (nieuw 
tegenover de vorige lofredes op Eros tijdens dat drinkgelag): het is hem om de dialoog en de consensus met de 
'tegenspreker' te doen, om iets dus dat buiten het strikte domein ligt van het verbale en het fascinerend effect dat dit 
op het subject kan hebben (dit laatste facet wordt bij uitstek uitgebuit door de sofisten). Socrates discoursmethode 
veronderstelt daarom een eeuwige, al alle kennis in zich dragende ziel - ultieme mogelijkheidsvoorwaarde voor de 
consensus van de dialoog. 
 Vraag is waarom Socrates, na zijn introductie van het tekort in de liefdesproblematiek, het woord 
doorgeeft aan Diotima. Niet om Agathon te sparen, aldus Lacan, maar omwille van datgene waarover hij het heeft, 
"la chose, [..], to pragma" (p. 140), 
 
 2. 
meer bepaald zelfs, omwille van het onderwerp: de liefde - het vervolg zal dit bevestigen. 
 Socrates introduceert zijn nieuwe benadering van de liefde ('eros'), namelijk vanuit het verlangen 
('epithumia'), vrij abrupt - in één zin namelijk: 'Ligt het in Eros aard minne te zijn tot iets of tot niets' (199d). Dit 
toont meteen zijn methode: alles benaderen op het strikte niveau van de signifiant. De tekst legt er zelf de nadruk op: 
hij zegt dat de genitief er niet op afkomst wijst (op waar de liefde vandaan komt [denk aan Phaedrus' theologisch 
discours], maar moet puur op betekenaarsniveau worden gelezen - zoals 'vader' (zo zegt Plato's tekst) maar 'vader' is 
door het van iemand te zijn.2 'Vader' wordt dus niet in zijn reële dimensie genomen maar enkel in zijn 
betekenaarsdimensie. Het is vanuit (de coherentie van) die betekenaarsdimensie dat Socrates methodisch de liefde 
zal onderzoeken.  
 Dat hij evenwel hier het woord aan Diotima overgeeft, toont voor Lacan dat Socrates' methode ten aanzien 
van het onderwerp (liefde) tekortschiet - een methode die zowel afstand neemt van de sofisten (die het effect van het 
woord zoeken) als van de fysici die het buiten het woord zoeken): voor hem ligt het weten enkel in de transparantie 
van het discours (dit is van de signifiant). Waarbij Lacan verwijst naar de redenering in de Phaedo [105c; cfr. p.124] 

                                            
     1 Voltooid deelwoord van 'erootaoo': (iemand naar iets) vragen. 

     2 Tekst-correctie van ELP (p. 141\29): "... ce que je te demande, ce n'est pas si c'est à l'égard, dit-il, de tel père ou 
de telle mère, mais ce qu'il y a derrière." Lacan verbetert hier de vertaling van Robin, die de dubieusiteit van de 
griekse genitief niet mee verdisconteerd heeft. Om te weten 'van wie' de liefde is (Grieks: τινος ('tinos'), dat én als 
'van wie' én als 'voor wie' te vertalen is) moet je u niet afvragen waar ze vandaan komt, maar voor wie die liefde 
geldt -- net zoals, om te weten wat een vader is, je je niet moet afvragen waar hij vandaan komt, maar van wie hij de 
vader is. De omslag binnen de ambiguïteit van die genitief vormt de essentie van Socrates tussenkomst; waar voor 
Agathon (en anderen) de Eros van het Schone betekent dat het de Schone Eros is die bemint, zegt Socrates dat het 
de Eros is het schone bemint, dit is verlangt (en dus ontbeert); zie ook voorlaatste alinea van p. 145. 
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waar Socrates de onsterfelijkheid van de ziel exclusief afleidt uit een redenering over paar/onpaar (wat Lacan 
herinnert aan zijn paar/onpaar-redenering uit Séminaire II1). Die methode is zonder meer het nieuwe van de Freuds 
psychoanalyse als zodanig: het primaat van de signifiant impliceert dat het subject dat zich daarin waarmaakt, het 
subject van een onbewuste betekenaarsketen wordt - en dus als 'subject als zodanig' [sujet de l'énonciation] enkel 
nog in zijn 'eclips' kan bestaan. En - zo neemt Lacan de draad terug op - dat Socrates hier het woord afstaat aan 
Diotima, betekent dat er iets ernstigs aan de hand is, dat zijn transparant discours, zijn 'epistèmè' het object van de 
liefde niet aankan. 
 Trouwens het discours van Diotima is inderdaad stilistisch radicaal anders dan het transparante discours 
van Socrates (en die neemt er dan ook, in zijn replieken, vaak ironisch afstand van). Het is een discours voorbij de 
'epistèmè', met name dat van de 'muthos'. 
  
 3. 
 
Lacan gaat in op het vertoog van de 'magica', de 'tovenares' (die de 'goèteia' kent: 203a), de pest-bedwingster: 
Diotima. Socrates laat zijn 'blasfemische' vraagstelling (201e) gezeggen door dit vertoog - door die mythe (een 
'hapax' onder de mythen, wat voor Lacan een bewijs is dat een mythe ook de uitvinding van één man kan zijn 
[bijvoorbeeld de Totem und Tabu-mythe, 'uitvinding' van Freud]).  
 Lacan gaat in op 'Poros' en 'Penia', met nadruk op feit dat de 'erotès'-positie hier die van de vrouw is, Penia, 
en dat ze in haar liefde 'geeft wat ze niet heeft' (voor die formule, zie SVIII: 46, 147v, 157, 258, 411, 415). Die formule 
leest Lacan in de karakterisering (door Diotima) van het soort discours dat ze zal houden: een 'logos' zonder 'logos', 
zonder verantwoording: een loutere 'doxa', een discours tussen weten ('epistèmè'; 'fronèsis' in de tekst: 202a) en 
onwetendheid ('amathia') [een discours dat een 'tussending' en een 'onding' is, net zoals de liefde zelf dat volgens 
Diotima is]. Wat impliceert dat de liefde ook in die tussenzone te situeren zal zijn, in die zone van de pure 'doxa', in 
de orde ook van het demonische - in de zin dat het demonische datgene is waardoor de goden (het reële) zich bij de 
mensen laten horen, 'of ze nu waken of slapen' (203a) - een zin (en een datief-constructie) die voor Lacan op de 
goden zelf kan slaan. Diotima's mythe situeert zich in wat wij het animistische zouden noemen - al moet gezegd dat 
heel wat van die boodschappen uit het reële door de ontdekking van het onbewuste tot hun ware, symbolische 
proporties zijn teruggebracht. 
 Volgende keer zullen we zien waarom Diotima gedoemd zal zijn het object van lof 'opaak' te laten. Dat zal 
pas met Alcibiades dronken tussenkomst helder worden.  

                                            
     1 Zie onder meer SII: 212-215 (en ruimere context), waar hij het paar/onpaar-spel bespreekt uit E.A. Poe's The 
Perloined Letter: een jongen wint dat spel altijd van zijn makkers omdat hij zich met ze identificeert en zo hun 
intelligentiegraad kan inschatten. Lacan bespreekt zeer uitvoerig dat dit spel pas mogelijk wordt, wanneer het zijn 
imaginaire identificatie-methode verlaat en puur 'logicistisch' als kansberekening - en dus op het niveau van het 
symbolische -  wordt gespeeld.  
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Schema bij les IX: Sortie de l'utra-monde (25.01.1961) 
 
 Marc De Kesel, 26 juni 1997 
'Socrates' is een schakel in de stap-voor-stap-compositie van het Symposium (en op die manier moet het voor Lacan 
worden gelezen: als "une démonstration géométrique"), en die schakel vat hij als volgt samen: Socrates (1) 
introduceert het tekort en daarom (2) de methode van de betekenaars-coherentie (zijn epistèmè-logos), maar (3) 
draagt op een bepaald moment de zaak over aan de 'mythe'. 
 
 1. 
 
Diotima's discours zal gaandeweg wegglijden van de "oorspronkelijke trek" van wat Socrates met zijn 'tekort'-item 
op het oog had. Meer bepaald zal ze dit tekort exclusief binnen de orde van het goede (de goederen) interpreteren, 
ook al gaat haar interpretatie uitdrukkelijk in de richting van een Jenseits van dat goede, precies omdat ze als 
paradigma voor de liefde de schoonheidsliefde neemt: het is het schone dat de mens leidt op zijn weg naar het (bezit 
['ktèma'] van het) object van zijn liefde. Die schoonheid heeft meteen een weerslag op Diotima's discours zelf: 
Socrates reageert erop als op een sofisten-discours dat de toehoorder [imaginair] in zijn ban houdt (o.a. 208c). 
 Dit schone is, aldus Diotima, niet enkel 'object van verlangen' om te hebben, maar ook om te zijn; het is 
voor de sterfelijke mens een middel om de klippen van de sterfelijkheid te omzeilen en tot de ware, onsterfelijke 
bestemming door te stoten. Binnen haar discours fungeert de schoonheid als een soort constantieprincipe in het 
streven van de sterfelijke natuur naar haar onsterfelijkheid (dit door middel van de voortplanting) (244d). Door de 
schoonheid blijft de voortdurend veranderende natuur 'zichzelf' en streeft ze naar een onvergankelijk 'zichzelf'. 
Wanneer Diotima evenwel die functie van de schoonheid verbindt met het streven naar onsterfelijke roem zoals dat 
bij Alcestis [alsook Achiles (cfr. p. 60v, 68) en Codrus1] het geval is (208d), ziet Lacan daarin (in het licht van wat hij 
daarover in Séminaire VII [SVII 271-281; 342] gezegd heeft) een evocatie van het schone als verhulling van het dood-
sprincipe. Het verlangen naar het schone lijkt dus ook voor Diotima een (tragisch schone) sluier voor het verlangen 
naar de dood. 
 Hier ontwaart Lacan de verglijding in haar discours: van de functie van 'passage' ('transition' naar een au-
delà, naar 'atè' en dood), verglijdt het schone naar de functie van object/doel van het verlangen. Het schone dat 
aanvankelijk de weg naar het zijn toont, wordt zelf het doel van de "pélérinage", terwijl het object (van verlangen) 
dat aanvankelijk het "support" van het schone was, een "transition vers le beau" wordt (p. 155). Die omslag in haar 
discours doet haar een ander register aanslaan, dat van de inwijding in de mysteriën van Eros (209e ev) met de 
contemplatie (aanschouwing, 'epoptie', 210a; cfr. SVII 302) als ultieme fase. 
 Volgens Lacan botst Diotima hier op de metonymische functie van het verlangen. Het object van verlangen 
wordt hier metonymisch steeds verder van de ene naar de andere betekenaar verschoven [: "van een schoon lichaam 
naar twee, van twee naar alle, van de schone lichamen naar de schone instellingen, van de instellingen naar de 
schone leervakken ... om uiteindelijk te zien wat het eigenlijke wezen van de schoonheid is" (211c)]. Een 
metonymische verschuiving van het object van verlangen dat hier inderdaad niet op het vlak van het hebben maar 
op dat van het zijn speelt (maar meteen ook dat problematische vlak van het hebben van de baan schuift), namelijk 
als subject-constituerende identificatie. Men houdt in laatste instantie enkel van zijn ideale 'zelf' (wat de theologi-
sche kritiek op de Griekse Eros vanuit de christelijk 'Agapè' [Nygren] goed gezien heeft). Toch is die klassiek 
platoonse Eros-doctrine niet Plato's visie op de Eros; die komt pas aan de oppervlakte in de Alcibiades-scène die 
onmiddellijk hierop volgt. 
 2. 
 
Om Plato's tekst tegen dit klassieke platonisme te beschermen wijst Lacan erop dat, voor Diotima, (1) Eros geen god 
is, (2) dat hetgeen zij zegt van de orde van de 'doxa' is (net als de liefde 'geeft die doxa iets wat ze niet heeft') en (3) 
dat die doxa evenwel geen onweten ('amathia') is "omdat zij eventueel ('tugchanon'>'tuchè'2) het reële kan raken" (p. 

157). Dat het uitgerekend de 'doxa' is aan wie Socrates (diegene die nergens iets over weet, behalve dan over de 

                                            
     1 "In een strijd met de Doriërs gewikkeld, had deze legendarische koning van Athene vernomen dat een orakel 
aan de Doriërs de overwinning had voorspeld, als ze de Atheense koning niet doodden. Hij legde zijn koninklijke 
gewaden af en ging vermomd naar de vijandelijke linie, waar hij gedood werd. Zo konden zijn zoons de 
overwinning behalen." (voetnoot van X. De Win) 

     2 Dit wordt in Seminarie XI (Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse) een belangrijk thema (SXI 
53-62 en passim). 
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liefde [let wel, Socrates' onwetendheid rijmt ten volle met zijn 'epistèmè-ideaal': niet hij weet iets, het weten zit in de 
transparantie van de logos, dit is van de betekenaar) zich toevertrouwt, toont aan dat een woord over de liefde enkel 
van die zone van het 'il ne savait pas' kan uitgaan (cfr. p. 122) - wat Agathons repliek dat hij, in zijn eigen rede, niet 
wist wat hij zei (201b), in een ander daglicht stelt. 
 Dit 'il ne savait pas' rijmt [enerzijds] met het feit dat de alwetende (want zoon van Metis zijnde) vader van 
de liefde (Poros) van niets wist toen hij Eros verwekte - bij Penia die overigens pure 'erotès' was en letterlijk niets 
'eremenon' had, reden waarom zij, logisch, moet gesitueerd worden vóór de liefde (aangezien er geen sprake is van 
een 'eromenon' die door 'erotès' gesubstitueerd kan worden). Anderzijds rijmt dit 'il ne savait pas' "à l'autre pas" [vul 

ik hier aan met de E.L.P.-correctie) [en geldt het ook eens de metafoor van de de liefde geïnstalleerd is. Die liefde is immers 
pas mogelijk binnen de symbolische orde - een orde essentieel door het obewuste, het 'il ne savait pas', getekend]; 
waarna Lacan een kleine uitweiding maakt naar het vaak door hem geciteerde gedicht van Victor Hugo "Booz 
endormi" (E 506; SIII 247; SIV 377v; SVIII 358)1. De reden waarom Socrates, in zijn discours over Eros, het woord laat 
overnemen door Diotima, ligt in het feit dat het onderwerp slechts vanuit het 'il ne savait pas' te benaderen is. Maar 
het toont tegelijk dat, binnen het Symposium, het laatste over de liefde nog niet is gezegd.  
 
 3. 
 
Aristofanes' reactie op Diotima's (anachronistische) allusie op zijn discours wordt onderbroken door de inval van de 
dronken Alcibiades. Meteen neemt het Symposium, vanuit de "ultra-monde", een duik terug in het reële. 
 Lacan merkt op dat Alcibiades zich daarbij letterlijk positioneert op het punt waarop, theoretisch, ook de 
vertogen zijn aanbeland: in het 'tussen' dat de liefde is [Eros is een 'tussending', 203a]. Alcibiades gaat namelijk 
aanliggen tussen diegene die, inzake Eros, 'weet' maar zegt dat men moet spreken zonder te weten (Socrates) en 
diegene die niet weet maar toch goed heeft gesproken (Agathon).  
 Met Alcibiades neemt het discours over de Eros een duik in het reële en daar brengt het object (van liefde) 
de mens geen harmonie (met zichzelf en zijn medemens). Het object dat daar in het spel is, is dermate singulier dat 
het zelfs buiten elke [imaginair te denken] concurentiële sfeer valt. Het is het object van fantasme dat men 
schaamtevol buiten elke openbaarheid wil houden - gegeven dat Lacan geïllustreerd ziet in Jean Renoirs La Règle 
du Jeu2. Komt dit wel in de openbaarheid - en daarin bestaat het 'skandalon' van Alcibiades' optreden - dan wankelt 
het subject op zijn grondvesten. In die Symposium-tekst draagt dit object de naam 'agalma': "datgene wat de ruige 
sileen Socrates verborgen houdt". 

                                            
     1 Wat Lacan hier in die al bij al vrij lange Hugo-evocatie niet uiteenzet, is het verschil tussen de metafoor die hij 
daar elders mee illustreert en de metafoor van de liefde zoals die in SVIII wordt ontwikkeld. Het gedicht van Victor 
Hugo, dat de bijbelse episode van het huwelijk tussen Ruth en Boaz vertelt (Ruth, 2-4), wendt hij meestal aan 
omwille van het vers "Sa gerbe n'était ni avare ni haineuse" waarin "sa gerbe" als metafoor voor Boas staat en in die 
hoedanigheid de castratie van de (reële) vader moet illustreren opdat de (symbolische) vaderfunctie mogelijk zou 
worden. Boas kan maar (genereus of gierig) zijn voor zover hij verdwenen is onder de signifiant die hem represen-
teert; hij kan dus slechts zijn wie hij is als metaforisch effect van de betekenaar. (Het is die symbolische castratie 
waarin, bijvoorbeeld, de kleine Hans niet slaagt, gevangen als hij zit in zijn imaginair verhouding met de moeder en 
zich dus als de fallus van de moeder moet constitueren. Pas een vadermetafoor kan hem hieruit bevrijden, omdat de 
'vader' de drager is van de gecastreerde fallus die daarom onherroepelijk (want symbolisch) elders ligt en dus niet 
meer (imaginair) bij hem en/of de moeder. [Zie SIV 377-380]) 

     2 E.L.P-correctie: in de typoscripties staat niet "La Règle du Jeu" maar "La Grande Illusion", fout of lapsus van 
Lacan (zij het niet zonder betekenis) maar door Miller onmiddellijk gecorrigeerd. Lacan verwijst hier naar zijn les 
van 10.12.1958, waar hij iets uitvoeriger op die film inging. Het betreft een verzamelaar van draaiorgels (gespeeld 
door Dalio) die, op het moment dat hij, in aanwezigheid van een hele massa mensen rond zich, zijn ultiem 
draaiorgel toont, haast wegkruipt van schaamte en 'gêne'. "A ce moment-là, le personnage est dans [..] la pudeur: il 
rougit, il s'efface, il disparaît, il est très gêné. Ce que le sujet montre ne serait rien d'autre que le point majeur, le plus 
intime de lui-même; ce qui est supporté par cet objet, c'est justement ce qu'il ne peut dévoiler, fût-ce à lui-même, 
c'est ce quelque chose qui est au bord du plus grand secret" (Association Freudienne-versie p. 101). Het is dit "objet 
du désir" dat in SVIII als het agalma/objet petit a wordt gedacht. 
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Schema bij les X: Agalma (01.02.1961) 
 Marc De Kesel, 16 september 1997 
 
Lacan wijdt een gehele les aan de term 'agalma', dat versiering, pronkstuk (van 'agallo': versieren, pronken, 
'pareren')1 betekent, maar volgens Lacan in een specifieke zin [die hij in deze les zal trachten uit te leggen]; een term 
die voor Lacan - tegen alle andere Symposium-interpretaties in - de meest cruciale term in de hele tekst is ("un texte 
auquel nous supposons la plus extrême rigueur"). 
 
 1. 
 
Met Alcibiades worden niet alleen de spelregels (van het retorisch drink-gezelschapsspel) gewijzigd, ook het 
onderwerp (eros) wordt radicaal anders benaderd. Liefde manifesteert zich enkel in de relatie subject - andere, maar 
bovenal moet die andere minstens als dubbel worden gedacht: in de liefde zijn niet twee, maar minstens drie figuren 
in het spel.2 Socrates beklemtoont het in zijn repliek op Alcibiades, wanneer hij hem zegt dat hij het in feite over 
Agathon had (222d). Waar liefde bij Diotima nog een duele relatie betrof (waarbij zij de liefde liet uitlopen op een 
imaginair opgaan in de schoonheid en het soevereine goede), gaat het hier in de liefde om een symbolische verhou-
ding. In die context moet de positie en de functie van het agalma worden geplaatst.  
 Het agalma is het object van liefde, het 'eromenon' zoals Pausanias het noemde. Het is iets wat in de 
'sileen' Socrates verborgen zit. Dit idee denkt de eros niet langer als een [imaginaire] dialectische verhouding met 
het schone [zoals nog het geval was in Diotima's rede], maar als (principieel door geen 'goed' te voltooien en daarom 
symbolisch) verlangen. Lacan leest dit in Alcibiades' verhaal: Socrates legt radicaal alles - alle goederen, al het 
goede - naast zich, hij is met 'geen goed' te verleiden en wat diegene die op hem verliefd is in hem zoekt, is evenmin 
van de orde van het goede. Dit is van de orde van de 'agalmata'. Wie geraakt is door de 'agalmata' van Socrates, 
ondergaat - aldus Alcibiades -  een soort "subversion [du sujet]": hij laat zich door die agalmata van de ander 
gezeggen; voortaan is zijn verlangen door de wil van de Ander ontheemd. (Cf. Che vuoi?). 
 
 2. 
 
Lacan is het eerst voor de term 'agalma' opmerkzaam geworden bij Euripides, Hecabe (v.461) - in de periode waarin 
hij zijn fallus-theorie aan het smeden was (1956/57; 4de séminaire: La relation d'objet). De boom op het eiland Delos 
waaraan Leto zich vasthield wanneer ze Apollo ter wereld bracht3, wordt daar het 'agalma' van haar verdriet ge-
noemd. Die boom verwijst volgens Lacan naar de fallus, zij het dan wel [zoals Lacan volgens bepaalde notities aan-
geeft; zie Stécriture-versie p. 124n9] naar de vrouwelijke fallus. 'Fallus' is hier het psychoanalytisch concept om (de 
libidinale verhouding van de vrouw tot) haar object van verlangen, dit is haar kind, aan te duiden. Dit object is 
fallisch [substituut voor de mannelijke fallus, die op zijn beurt maar geseksueerd wordt omdat hij substituut is van 
[of: betekend wordt door] de fallus van de Ander, in casu de [dode] vader [en dus nooit iets anders dan de 
betekenaar zelf], en dus van de orde van de fetisj. Telkens wanneer de term 'agalma' valt, "c'est la fonction du 
fétiche qui est toujours accentuée" (p. 169) - een fetisj die niet als beeld of icoon te interpreteren valt maar als iets 
"autour de quoi toutes sortes d'effets se concentrent" (ibid.). 
 Lacan overloopt de passages uit de Griekse literatuur waar de term 'agalma' voorkomt, om zo een soort 
kern te vinden waarrond die betekenaar draait, eerder dan om langs etymologische weg de grond van zijn betekenis 
te achterhalen. Naargelang de verschillende auteurs wordt 'agalma' gelieerd aan 'agamai' [1. groot vinden, 

                                            
     1 'Agalma': 1. sieraad, pronkstuk, 2. vreugde, trots (bv. kinderen zijn 'agalmata' van hun ouders), 3. gave van de 
goden, 4. godenbeeld (zo vertaalt X. De Win het: 215b) 

     2 Bevestigd door de twee laatste 'highlights' in de Symposium-traditie, Kierkegaards In vino veritas (zie eerste 
deel van Stadia op de levensweg), en A. Nygren: Eros en Agapè (Erôs et Agapè. La notion chrétienne de l'amour et 
de ses transformations, trad. P. Jundt, Aubier, E. Montaigne, 3 V., 1952) 

     3 Leto werd zwanger gemaakt door Zeus (volgens Homeros, haar broer). Hera, jaloers, liet Leto door de slang 
Python achternazitten en verplichtte de Aarde te beloven nergens aan Leto beschutting te bieden op het moment dat 
ze zou moeten bevallen. Op het kritieke moment echter snelt Poseidon Leto te hulp door uit de zee het (drijvend, 
want niet tot de Aarde behorend) eiland Delos te doen oprijzen. Leto, tijdelijk in een kwartel veranderd, kan daar in 
de schaduw van een palm- of olijfboom, Apollo (en Artemis/Diana) baren. Later zal Apollo het eiland 'vastleggen' 
en de slang Python doden (met dit slangenvel zal hij de stoel bekleden waarop, in zijn heiligdom te Delfi, de Pythia 
zetelt). 
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bewonderen, 2. te groot vinden, benijden], en woorden van de stam 'aga' (wat doorklinkt in 'agathos/Agathon'1) of 
van de stam 'gal' [Stécriture-versie: 'gala'] of 'gel' [schittering, 'éclat'; in 'gelao': 1. stralen, 2. lachen, toelachen (cfr. p. 
181)]. 'Agalma' [vaak vertaald met beeld] heeft - aldus Lacan - steeds de connotatie van iets dat fascineert. In 
Odyssea III  [v. 438] wordt het woord gebruikt om de versiering van een te offeren bok aan te duiden: voor Lacan 
duidt het op "une espèce de piège à dieux" (p. 171), iets dat de goden moet fascineren. In Odyssea VIII  [v. 510) valt de 
term om het 'schitterende' paard te benoemen waardoor de Trojanen gefascineerd zijn wanneer ze, alsnog aarzelend, 
op het punt staan het uit de handen van de Grieken te aanvaarden. In Hecabe (Euripides), vers 560, valt de term in 
verband met de naakte borsten van Polyxene, Hacebe's dochter, die zich de kleren scheurt net vóór ze de offerdood 
moet sterven. Men vertaalt agalma hier in termen van 'beeldschoon' ["découvrant ses seins et son admirable poitrine" (Belles 

Lettres); "met borst en boezem bloot - een beeld zo heerlijk" (Klassieke Gallerij)], terwijl het volgens Lacan niet naar standbeelden 
verwijst, maar naar zoiets als 'ex voto'-objecten. Kortom, voor Lacan klinkt in 'agalma' steeds iets mee van wat de 
psychoanalyse partieel object zou noemen. 
 
 3. 
 
Het partieel object is een van de belangrijkste ontdekkingen van de psychoanalyse, het is de sleutel tot het menselijk 
verlangen. Alleen is het niet dat heel-makend, totaalobject dat de meeste (object-relatie-)theorieën ervan hebben ge-
maakt.2 Die miskennen namelijk de partialiteit van het object, omdat ze de objectrelatie doen uitmonden in een 
soort 'offervaardigheid' of 'zelfopoffering' ("oblativité") vanwege het subject tegenover de ander, bezegeld in de 
genitale fase. Dat men de genitale act als paradigma beschouwt voor de objectrelatie (omdat het subject er zich 
liefdevol aan de ander geeft), wijst er voor Lacan op dat men van die ander, dit is van het object van verlangen op-
nieuw een subject wil maken (om zo te vermijden dat alles draait rond een vervangbaar, willekeurig object). 
Wanneer men aarzelt de liefdespartner als een object te denken omdat hij/zij dan evengoed een willekeurige ander 
kan zijn, dan geldt dit nog in ergere mate wanneer men hem/haar als een subject denkt: een subject is altijd al een 
ander ("un sujet, strictement, en est un autre" [p. 174]); het subject is datgene wat [als drager] 'hangt' aan een beteke-
naarscombinatie, aan een autonoom functionerend 'ça parle'.  
 De vraag is hoe het subject waarmee wij een liefdesband hebben, tegelijk het object van verlangen kan 
zijn. Want het is in laatste instantie alleen dit object dat mij aan mijn geliefde bindt - een object dat fundamenteel 
partieel is. (Het is dit partieel object dat elk metafysisch discours of begrippenapparaat ambigu én daarom zinvol 
maakt. Een discours waarbij onder elke term  [bijvoorbeeld subject en object] niet dat [ongrijpbare] 'object' [a] zit 
en die dus volkomen helder is [de wiskunde], is dan ook als zodanig zinloos.) Wat de wetenschap inhoud geeft, wat 
haar beoefening passioneel maakt, is het object dat ze in zich bergt, haar 'agalma'. Dit 'agalma' situeert zich aan de 
limiet van het verlangen als metonymie van het onbewuste discours, met name op het niveau van het fantasme 
($�a). De erkenning van de [radicale] partialiteit van het object3 maakt dat de psychoanalyse in het domein is 
kunnen doorstoten dat door de filosofie is uitgesloten, met name dat van het verlangen. 
 Dit partieel object (object a, 'agalma') vormt voor Lacan de kern van de identificatie (met verwijzing naar 
Melanie Klein). Dit 'object' drijft ook een wig in de liefdestheorieën: ofwel wordt liefde beschouwd als het opstijgen 
naar het hoogste goede (wat nog aan de basis ligt van de 'oblativiteits'-theorie) [daarin wordt het object niet als 
partieel erkend]; ofwel wordt liefde geconcipieerd als wat rond het (partieel) object van verlangen, rond het 'agalma' 
draait. 

                                            
     1 Bij dat laatste verwijst Lacan naar Plato, Cratylus 412c en 422a alsook - voor de verklaring van het Griekse 
woord voor mens, 'anthropos'- naar 398e-399c. 

     2 Lacan verwijst naar zijn tekst 'La direction de la cure', waar hij onder meer de theorie van Maurice Bouvet op 
de korrel neemt; zie E: 605-609 (cfr. ook SVIII 297, 303; over 'oblativité, zie SVIII: 177, 241). 

     3 Lacan somt enkele van die partiële objecten op ("Cet object, [..] que vous appelliez le sain, le phallus, la merde, 
[..]"; p. 176). Merk op dat hij hier de 'fallus' als partieel object vernoemt, terwijl hij er elders op hamert dat de fallus 
juist geen partieel object is. De genitale zone wordt niet gesexueerd vanuit een specifiek 'orgaan' dat als 'objet a' zou 
functioneren voor een seksuele drift. Volgens Lacan bestaat er niet zoiets als een specifiek seksuele drift, maar moet 
die worden 'gemonteerd' vanuit de (pre-genitale) partiële driften, de orale en de anale drift (beide wél gestructureerd 
rond een 'object a') en steunt enkel op een betekenaarsgrond (waarbij de term voor de betekenaar als zodanig de 
Fallus is) [zie onder meer de lessen XII-XIV van het Séminaire XI: Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse] . 
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Schema bij les XI: Entre Socrate et Alcibiade (08.02.1961) 
 Marc De Kesel, 19 september 1997 
 
Lacan poogt in deze les zijn stelling te staven dat Socrates, als reactie op de ambigue lofrede die hij van Alcibiades 
te horen krijgt, een 'duiding' geeft in de psychoanalytische zin van het woord. 
 
 1. 
De lofrede zal hier niet langer de liefde betreffen, maar de andere (de geliefde). Pas hier, in dit laatste vertoog van 
het Symposium, komt voor Lacan de grond van de liefde aan het licht, met name dat zij metafoor is, dit is: een zich 
[als verlangend subject] substitueren aan het object van verlangen van de ander waartoe men (door die ander) is 
herleid.1 [In die zin is er enkel in Alcibiades' geval van liefde sprake: hij is door Socrates tot object van verlangen herleid en verlangt van 
daaruit naar Socrates (naar een teken dat ook hij naar hem verlangt); op zijn beurt weet ook Socrates zich herleid tot object van verlangen van 
Alcibiades, maar weigert van daaruit naar Alcibiades te verlangen en laat dus de metafoor van de liefde niet plaatsvinden.] 
 De lofrede ('epainos') van Alcibiades functioneert, aldus Lacan, op zich al metaforisch. (Lacan interpreteert 
in die lijn het verschil dat Aristoteles maakt tussen 'epainos' en 'enkomion' (zie ook p. 56; 69; 135): de laatste vorm van 
lof is al te ver weg van het object, terwijl het 'epainos' meer object-gericht is [want - aldus Lacan - het subject moet 
toestaan zich aan het object waartoe hij herleid is, te substitueren].  
 Lacan volgt op de voet de tekst van 215a-d, met opsomming van de drie passages waar Alcibiades het 
woord 'agalma' laat vallen (215b, 216e, 222a). De reden waarom Socrates niet op de avances van Alcibiades ingaat 
(ondanks zijn onverholen verlangen naar hem), ligt volgens Lacan niet in zijn 'zelfbeheersing' (zoals, in de lijn van 
de hele traditie, een paragraaf-titel bij Robin's vertaling aangeeft), maar in het feit dat hij weet wat liefde is. 
 
 2. 
 
Lacan volgt de passage waarin Socrates, als antwoord op Alcibiades' liefdesaanzoek, zegt helemaal niet datgene te 
zijn of te hebben waar Alcibiades hem voor houdt, maar dat hij niets is (219a): "la où tu vois quelque chose, je ne suis 
rien" (p. 185). Socrates weigert de metafoor van de liefde, hij weet dat hij het niet waard is 'eromenos' te zijn. Niets in 
hem is beminnenswaardig: daar waar hij wordt bemind, is niets dan leegte. (Lacan merkt op hoe die leegte al speels 
ter sprake kwam bij het begin van de dialoog, toen Agathon vroeg aan Socrates om naast hem te komen liggen om 
zich zo, door Socrates aan te raken, te kunnen vullen met de "knappe vondst" die deze had gedaan toen hij daarnet 
buiten een tijd lang had staan mediteren [175de].) Socrates, de man van de geavoueerde 'inscientia', weet nergens van 
iets af, behalve van de eros: hij weet dat hij, als object van liefde, niets is, en kan daarom de ('metaforische') stap niet 
zetten van verlangen naar liefde. Dit is, zo merkt Lacan op, het grote verschil met Christus die wel vanuit de liefde 
spreekt. Niet voor niets is zoiets als het naastenliefdegebod bij Socrates volstrekt afwezig. Liefde is slechts mogelijk 
op grond van een onbewuste2 - een gedachte die Lacan illustreert met het bijbelverhaal Ruth in de versie van Victor 
Hugo ['Booz endormi' uit de cyclus 'La légende des siècles], waar Baos "niet wist dat daar een vrouw lag", net zo min als Ruth 
wist wat God van haar wilde. 
 
 3. 
 
Lacan geeft verder commentaar bij de tekst (219a): Socrates maakt zich afwezig op de plaats waar Alcibiades [hem] 
verlangt. Alcibiades' verlangen is geheel in beslag genomen door zijn object ('agalma'), of dat nu een goed dan wel 
een slecht object is. Hier echter weigert Socrates, voor wie enkel het goede (object) telt, terwijl hij beseft dat hij 
helemaal het goede niet is (of heeft) waar Alcibiades' verlangen op uit is. Socrates' devies luidt dat men zich met zijn 
ziel moet bezighouden en zijn volmaaktheid ("son bien") moet nastreven [waar?], wat volgens Lacan niet belet dat er 
een dubbelzinnigheid in Plato's tekst schuilt die juist de compatibiliteit tussen het verlangen en het 'goede' in vraag 
stelt. Alcibiades is daarentegen, in zijn fascinatie voor het object ('agalma'), echt een man van het [pure] verlangen 
[en niet van het weten, het epistèmè] (met de proporties van de schattenzoeker uit het evangelie) én - in tegenstelling 

                                            
     1 In die zin vervangt de lof op de ander inderdaad de liefde zelf en niet de lof op de liefde: "L'éloge de l'autre se 
substitue non pas à l'éloge de l'amour, mais à l'amour lui-même" [p. 180]. 

     2 [Die dimensie van het onbewuste is Socrates onbekend. Zelfs zijn geavoueerde inscientia is gedragen in een 
absoluut geloof in de scientia of (Lacaniaans vertaald) in de algehele transparantie van de betekenaar. Met Socrates 
affirmeert het westers epistèmè voor het eerst zijn 'support' (de betekenaar), maar het is nog niet in staat het subject 
daarin te plaatsen als het effect van de onbewuste dimensie van die betekenaar.] 



 
 

33    

tot Socrates - ook van de liefde: hij heeft zijn positie van 'eromenos' geruild voor die van 'erotès'.1 
 Lacan leest Socrates' reactie op Alcibiades als een 'duiding': de toevallige ["accessoirement", citaat uit de vertaling 

van Robin] woorden aan het adres van Agathon aan het eind van zijn lofrede, worden door Socrates geduid als de 
geheime kern en bedoeling van zijn hele betoog. Voor Socrates is het duidelijk: 'Als2 jij [,Alcibiades,] wil dat ik van 
jou - en alleen van jou - hou, zodat jij - en jij alleen - van Agathon kunt houden [om zo een wig tussen mij en 
Agathon te drijven], dan is daar hier geen sprake van' [222d]. Socrates heeft door dat Alcibiades3 aan Agathon vraagt 
wat hij aan hem [Socrates] heeft gevraagd. Bewijs: Socrates houdt een lofrede op Agathon, waarmee hij 
tegemoetkomt aan de vraag ('demande') die Alcibiades in zijn publieke bekentenis te kennen geeft (een bekentenis 
waarmee hij zijn intieme belevenissen [zijn gevecht met zijn verlangen] op het niveau van l'Autre heeft gebracht). 
Inderdaad brengt Socrates Alcibiades' vraag op dat hogere, symbolische vlak: "Je kunt houden van diegene die ik de 
lof betuig, want door dat te doen, zal ik het beeld van jou als minnaar kunnen doen overgaan - want het is als beeld 
dat je toegang zult krijgen tot de hogere identificaties op de weg van de schoonheid." [p. 190; ik weet wel niet waar dit 

gefingeerd citaat van Socrates ergens een steunpunt heeft in de Plato's tekst]. 
 Socrates denkt hier te 'weten' [hij weet dat Alcibiades, als hij van hem houdt, in feite van niets houdt, en dat hij, in plaats van 

van dit niets, van het goede, het ware en het schone moet houden]. Maar - zo kan Lacan met zijn conceptualisatie analyseren - dat 
'weten' (die waarheid) is het substituut voor iets anders, met name voor het 'agalma', voor dat object waarvan 
Socrates weet dat hij het niet heeft. [Socrates weet dat hij dat object niet heeft, maar miskent evenwel volstrekt de aard van dit object: hij 
houdt dit object voor de waarheid en de schoonheid zelf - of in Lacans terminologie, voor de Andere 'zelf' en ziet niet in dat die Andere 'zelf' een 
nietig, onaannemelijk afvalproduct van die andere is, met name dat al altijd verloren gegane objet a.] 
 In die zin zet Socrates zijn "leurre" (zijn 'waarheid-schoonheid-goedheid', zijn 'epistèmè') in de plaats van 
"le leurre des dieux" (l'objet a). Hij doet het in alle oprechtheid, want in de overtuiging dat hij weet wat liefde is. En 
juist daarom is hij gedoemd zich te vergissen: precies omdat hij denkt dat het domein van het objet a door een weten 
is in te vullen, miskent hij het onbewuste karakter van dit 'object' en van de liefde die van daaruit moet worden 
gedacht. 
 Lacan verwijst hier naar het "optisch model" (waarmee hij het spiegelstadium uitlegt) en zijn 
componenten: het (symbolisch) Ik-ideaal, het (imaginair) Ideaal-ik en het (reëel) partieel object (objet a). Ook daar 
draait alles rond het imaginair gecapteerde objet a [het reële beeld van de vaas omsluit de bloem - of, zoals Lacan 
elders suggereert, de vaas geeft aan de bloemen (de partiële driften] een eenheid: het (imaginaire) lichaam]. De hele 
socratische dialectiek mondt uit in de installatie van een [altijd al door het symbolische bemiddelde] imaginair 
ideaal-ik ("De imaginaire incarnatie van het [symbolische] subject, daarover gaat het in die drievoudige referentie" 
[p. 191]). Alleen miskent die socratische dialectiek de functie van het objet a. Alcibiades, die hier zegt vast te houden 
aan een agalma voorbij elk goed, breekt die socratische miskenning open en is daarom Socrates' demon - demon in 
de definitie die Lacan eraan geeft: "qui envoie aux mortels le message que les dieux ont à lui donner" [ibid] . 
 
 4. 
 
Lacan gaat door op de aard van die 'goden', verwijzend naar Cicero's De Natura Deorum.4 Wat betekent het 
'scandalon' van die antieke goden, die zich voortdurend (erotisch) met de mensen inlaten maar ongenadig alle regels 
overtreden? Kijk maar naar wat er gebeurt als een god of een godin naar een sterveling(e) verlangt: hij/zij is niet te 

                                            
     1 In die zin is hij er niet bang voor puur [passief] object van het verlangen [van mannen] te worden - een 
passiviteit die voor Freud het eigene van de vrouwelijke seksuering uitmaakt. Vandaar dat hij geen tekenen van 
castratie-angst vertoont, noch de voor de mannelijke seksuering typische "afwijzing van de vrouwelijkheid" (die 
voor Freud teruggaat op castratieangst) (p. 188; Lacan verwijst naar Freud, KB4: 262; 264). Die passiviteit staat  
haaks op Socrates houding die over de hele lijn juist de "impassibilité" zelf is. 

     2 Ik volg hier de Stécriture-versie: "Socrate dit à Alcibiade: *Si ce que tu veux en fin de compte c'est, toi, d'être 
aimé de moi et qu'Agathon soit ton objet ... - car autrement il n'y a pas d'autre sens à donner à ce discours si ce n'est 
les sens psychologiques les plus superficiels, le vague éveil d'une jalousie chez l'autre - il n'en est pas question!+" 

     3 Terug Stécriture-versie. Het directe vervolg van het vorige citaat: "C'est qu'effectivement c'est ce dont il s'agit. 
Alcibiade, Socrate l'admet, manifestant son désir à Agathon et demandant en somme à Agathon ce que d'abord 
Alcibiade lui a demandé à lui Socrate." 

     4 Nederlandse vertaling: De goden, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1993. Lacan maakt een 
allusie op I,79 uit dit boek, waar Cicero een van zijn figuren laat zeggen dat er van die knapen (waarvan de filosofen 
zeggen dat we ze moeten beminnen) maar weinig echt mooie exemplaren rondlopen (Ned. vert., p. 41). 
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houden - wat Lacan illustreert met de Amfitrion-mythe, in de versie van Giraudoux.1 Naar ons (post-klassiek) 
gevoel is hetgeen daar over god (Zeus) wordt gezegd, ronduit godslasterlijk, maar niet voor de antieken. Voor hen 
verbergt de deugd zelf in zich dat goddelijke scandalon: in de mate de deugd een streven is naar het beste, toont de 
voor niets nog wijkende antieke god aan dat dit 'beste' voorbij het goede ligt; die god drijft de [socratische] "impas-
sibilité" tot voorbij zichzelf (namelijk tot: "ne plus supporter la qualification passive", [p. 193]).2 De liefde van de 
antieke God reikt rechtstreeks tot het 'agalma' en breekt daarom met alle wetten (of, Lacaniaans technisch, met het 
symbolische). Alcibiades neigt naar dit soort liefde en is daarom als de demon (heraut van de goden/het reële) van 
Socrates te bestempelen. Hij toont, zonder het te beseffen, het punt waar ook Socrates' (verlangens)ascese op uit is.  
 Hij toont iets wat evenmin afwezig is in de liefdestheorie het latere christendom, meer bepaald in de 
cruciale 16de eeuw [het tijdsgewricht waaruit de moderniteit is ontstaan]. In die eeuwen kantelt de ene 
liefdestheorie, die lang heeft stand gehouden en zeer socratisch is, in een andere; met name wordt [wat ik hier noem] 
de eros-theorie vervangen door de agapè-theorie [naar de term van Nygren]. 
 [In de middeleeuwen, bijvoorbeeld bij Johannes Scotus Iriugena (9de eeuw), heerst een socratische liefdestheorie, waarbij het object 
van liefde niet zozeer naar het primaat van het 'eromenon' (in de zin van het objet a) wordt gedacht, maar als de schoonheid en de waarheid zelf 
die de mens die naar ze verlangt, tot volmaaktheid (God) voert. Hier wordt de liefde naar de socratisch-platoonse 'eros' gedacht, met name als 
weg naar de goddelijke, ideale en ideële volmaaktheid.]  

 De daaraan tegengestelde theorie (een tegenstelling die volgens Lacan slechts oppervlakkig is), is die van 
de 'agapè' [Grieks voor niet-erotische liefde]. God is niet langer de Schone die ons, aangetrokken door zijn schoon-
heid, naar het Goede en het Ware doet streven (de middeleeuws christelijke 'erotische' liefdestheorie); voortaan 
beseft de mens (cfr. Luther) nooit dit Goede, Ware en Schone waardig te zullen zijn, wat niet belet dat, desondanks 
(ondanks zijn zondigheid), God van de mens houdt. Die opvatting over liefde als 'agapè' vindt men niet enkel bij het 
protestantisme, maar werkt ook door in de Contra-reformatie, meer bepaald waar zij de grote verleidingskracht van 
het beeld centraal stelt. 
 [Lacan ziet dus in die agapè-theorie een imaginaire manier om zich tot zichzelf (en zijn tekort) en (dus) tot de Ander (tot God) te 
verhouden: de mens affirmeert er het tekort dat hij is in het licht van een Ander waarvan hij verwacht dat die rechtstreeks dit tekort ten goede zal 
keren. De Barok plaatst de mens als tekort in een verbluffende en verleidelijke beeldcultuur op een manier dat hij zich rechtstreeks aangesproken 
en opgenomen weet door de (daarom imaginair gepositioneerde) Ander. In die zin kan Lacan stellen dat die agapè-theorie inderdaad niet echt 
tegengesteld is aan de (platoons-christelijke) 'eros'-theorie, aangezien ook daar de mens zijn tekort opgenomen weet in de Ander, zij het dan 
minder rechtstreeks maar langs een door de schoonheid aangevuurde stapsgewijze mediatie. Die beide theorieën worden pas tegengesproken 
door een stelling die zegt dat het verlangen wordt aangevuurd door een object dat de mens uiteindelijk nergens heen drijft, want naar een altijd al 
verloren object (a).] 
 De traditie [de beide christelijke liefdestheorieën] heeft de kennis altijd 'trinitair' gedacht, als een 
bemiddelende relatie tussen kenner [de Vader - en 'naar zijn beeld', de mens], gekende [de Zoon - de schepping] en 
kennis [de Geest].3 De triniteit volgens dewelke Lacan de zaak denkt, kent naast onbewuste en subject, de factor van 
het 'agalma' [hetgeen de zaak nooit 'rond' zal maken en de Andere waarin de mens zich (zijn kennis, zijn verlangen) 
te realiseren heeft (voor het christendom: God), steeds fundamenteel tekort zal doen schieten, dit wil zeggen van elk 
fundament zal doen verstoken blijven]. 
 Die structuur blijkt uit de "dans tussen Alcibiades en Socrates": hun beider dans grijpt, elk op hun manier, 
naast het 'agalma' [Alcibiades toont het zonder het te beseffen, Socrates wijst erop dat hij het toont, zonder dat ook 
hij beseft wat hij precies aanwijst, aangezien hij het voor de liefde noodzakelijk onbewuste karakter van dit 'agalma' 
miskent]. Maar het komt erop aan dit 'ernaast grijpen', die misleiding, die "leurre" die de liefde is, zo compromisloos 
mogelijk te volgen [en ik heb de indruk dat Lacan daarmee Alcibiades, Socrates' demon, op de voorgrond schuift, 
en dat hij zelfs refereert naar 'ne pas céder sur son désir' uit SVII: 368, 370]. Wat niet impliceert dat de godin die 
aan de oorsprong van het liefdesdiscours staat, Afrodite, een lief diertje is. Lacan verwijst naar een uitspraak van 
Democritus ('Venus/Afrodite wordt elke dag geboren') (?), maar duidt die om met een woordspeling in het modern 

                                            
     1 De Amphitrionmythe een dubbele dubbelgangerskomedie waarbij Zeus de vrouw van Amfitryo verleidt (en 
Hercules verwekt) door de gedaante van haar man aan te nemen (ook de dienaar van Zeus, Mercurius, raakt in dat 
dubbelgangerspel betrokken en neemt de gedaante van Amphitryo's slaaf, Sosia, aannamen. Die mythe vormt de 
basis voor de Komedie Amphitryo van Plautus, dat op zijn beurt de basis vormt voor zovele andere, waarvan een 
van de beroemste die van Molière is.  

     2 Lacan verwijst naar de moeite die de christelijke theologie altijd gehad heeft om God, die liefde is, te denken 
als diegene die moet bemind - en dus verlangd - worden. Immers, als God begerenswaardig is, dan kan hij dit in 
mindere of meerdere mate zijn, maar dan houden we van het begerenswaardige in God, en dus niet langer van God 
zelf.  

     3 Vogens de Stécriture-versie verwijst Lacan hier naar: Augustinus, De Trinitate, boek VIII-XI. 
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Grieks1, als ging het niet om liefde maar om verlangen. Wat de traditie de eeuwige liefde noemt, wat voor 
Democitus elke dag de wereld doet geboren worden, is niet de hemelse goedheid, maar datgene wat enkel de hel 
gesloten (verdrongen) houdt: bij Dante prijkt de eeuwige liefde op de poorten van de hel2. 

                                            
     1 'Kalimera, kalimeros': 'Kalimera', modern Grieks voor 'goeie dag'; 'kalimeros', klassiek Grieks woord, door 
Lacan gevormd uit: 'kalos' (mooi) en 'himeros' (verlangen). 

     2 "Door mij gaat ge door de droeve stad der smarten. / Door mij gaat ge door het lijden zonder einde. / Door mij 
gaat ge in de wereld der verdoemden. / Rechtvaardigheid drong mijn verheven Maker. / Mij gaf het aanschijn 't 
goddelijk Alvermogen. / De hoogste Wijsheid, maar ook de eerste Liefde. / Vóór mij bestond van al wat werd 
geschapen / Alleen wat eeuwig is; ook ik duur eeuwig. / Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt."  (De 
Goddelijke Komedie, [vert. G. Wijdeveld], De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1977, p. 30 (De Hel, zang III, 
1-9) 
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Overzicht-schema bij lessen XII-XIV (01-15.03.1961) 
 Marc De Kesel, 19 oktober 1997 
 
Les XII: Le transfert au présent (01.03.1961) 
 
1. Zeer goede samenvatting (p.201-203), vertrekkend vanuit de graphe, van de object a-theorie, alsook van de 
motieven en de inzet van dit concept  
 - "faire de nous autre chose qu'un sujet soumis au glissement infini du signifiant [...] autre chose que le 

sujet de la parole" (p. 203) 
 - staat ons toe de "individualiteit" anders [vanuit het verlangen] te denken: het unieke [singuliere] van de 

mens ligt niet in zijn 'ondeelbare' lichamelijkheid noch in het subject (van de signifiant) dat hij is, maar in 
zijn object (a) van verlangen. [Lectuur 201-203] 

2. Over de overdracht. Die is niet te beschouwen als de herhaling van een situatie uit het verleden, nu overgedragen 
op de analyticus. Zij moet gedacht worden vanuit een primordiale herhaling die altijd al een structuurelement was 
van het onbewuste (dit is van de betekenaarsketen). Zij moet dus worden gedacht, niet vanuit wat in het verleden 
van de analysant is gebeurd, maar vanuit wat zich in de actuele scène van de kuur afspeelt, meer bepaald vanuit de 
manier waarop de analysant zich verhoudt tot het verlangen van de analyticus. 
3. Zo legt de duiding die Socrates geeft van Alcibiades' (tot op zijn eigen schaamte afdalende [zijn val van Autre 
naar autre (obect a), p. 209]) biecht, de overdracht niet in iets dat uit het verleden in het heden herhaald wordt, maar 
in het actuele verschuiven van Alcibiades' objet a van bij hemzelf (Socrates) naar Agathon (p. 210). [Millers titel 
verwijst daar naar: 'Le transfert au présent'.] 
 Omdat Socrates niet weet wat hij verlangt (want zijnde het verlangen van de Ander) [en hij dit tekort niet 
afdekt door zelf te verlangen - de oplossing van de liefde], is Alcibiades des te steviger in de ban van zijn liefde 
voor hem en is Socrates des te meer gewapend om die liefde als overdrachtsliefde te duiden en bloot te leggen in 
zijn meest fundamentele dimensie, met name die van het verlangens (p. 212). Hier staan twee verlangens tegenover 
elkaar en precies op die manier moet de analytische scène worden geanalyseerd. Die scène speelt zich af op het 
niveau van het imaginaire, waarop de moderne psychoanalyse - niet onterecht maar niet goed uitgewerkt - een 
theorie over de object-relatie ent (bv. de projectie-theorie en dergelijke). [Lacan zal die object-relatie die in de 
imaginaire (liefdes)overdrachtscène speelt, in kaart kunnen brengen.]  
 
Les XIII: Critique du contre-transfert (08.03.1961) 
 
1. 
Tegenoverdracht (overdracht in omgekeerde richting, van de analyticus naar de analysant) is volgens Lacan een 
misleidende term [hij spreekt daarentegen van 'désir de l'analyste'] aangezien in de overdracht altijd het verlangen 
van beide (analysant en analyticus) in het spel is en, meer nog, beider verlangen elk op zich reeds het verlangen van 
de Ander is (een verlangen dat in beide gevallen geconstitueerd wordt door een [imaginaire] méconnaissance [p. 

218]. 
 De vrees voor tegenoverdracht is verantwoordelijk voor het stoïsche ideaal dat onder psychoanalytici wijd 
verspreid is. Lacan stelt daartegenover dat de analyticus hoegenaamd niet buiten of boven zijn passies staat, maar 
dat de analyse hem er meer dan wie ook middenin plaatst. Zijn verlangen is in de kuur honderd ten honderd 
betrokken partij. 
2. 
Van de analyticus wordt juist een heftig verlangen vereist, een verlangen dat zich tot Hades verhoudt [p. 221], tot een 
dode [p.222]. De situatie in de kuur is die van een bridge-spel waaraan analysant en analyticus beide met hun respec-
tievelijke imaginaire ander deelnemen (zie schema hieronder). Alleen is de imaginiaire ander van de analyticus een 
dode (precies om die reden kiest Lacan hier het bridge-spel als paradigma) en bestaat zijn taak erin de analysant te 
helpen in het uitzoeken wat voor kaarten zijn partner (zijn imaginarie ander) in handen heeft (p.223). [Lectuur p. 222-
223] 

 Toch is het zo simpel nog niet en is de analyticus niet dat superieure 
wezen zoals dit schema laat uitschijnen. Het feit dat analytici naar een concept als 
tegenoverdracht moeten grijpen, bewijst dit al. 
 
 
 
3. 

A - i(a2) 
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Lacan bespreekt een aantal artikelen van Kleiniaanse analytici over hun eigen tegenoverdracht-ervaringen (van 
Paula Heimann en Roger Money-Kyrle), waarbij [de projectie van] het object mee in rekening wordt genomen. Juist 
dit object kan Lacan, met zíjn conceptenkader, beter plaatsen. De imaginarie overdrachtsrelatie draait rond een 
partieel object. Dit 'agamla' is aan het werk in de imaginaire ander en zet de verlangensrelatie (en de ruimere 
liefdesaanspraak waarin die fungeert) in gang. En de analyticus wordt door de analysant op de plaats van dit objet a 
gepositioneerd - de plaats waar de analysant zich als verlangen kan fixeren. De analyticus moet van dit object "weet 
hebben" en beseffen dat er daarom essentieel liefde in het spel is. Maar hij moet elke pretentie laten varen te denken 
dat hij "begrijpt" wat dat object (dat de analysant in hem zoekt) precies zou zijn. 
 
Les XIV: Demande et désir aux stades oral et anal (15.03.1961) 
 
1. 
Dat men tot zo'n foutief concept als 'tegenoverdracht' is kunnen komen, (foutief, omdat het gewoon een element van 
de [noodzakelijk wederzijdse] overdracht is), is te wijten aan het feit dat de analyticus pretendeert de vraag van de 
analysant te begrijpen. Dit 'begrip' voor (en van) zijn Vraag sluit de analysant op in het imaginaire van zijn Vraag en 
miskent dat het subject niet louter een identificatie is met de Vraag (de liefdesaanspraak, la Demande) van de Ander 
is, maar ook met wat voorbij die vraag ligt of er nooit aan toekomt: het verlangen (le désir). 
 Om de verhouding tussen het subject en de vraag op het spoor te komen (alsook om een kritiek te maken 
op een [op basis van Freud: PT2: 112-113] foute interpretatie van de zogenaamde superioriteit ["Überlegenheid"] 
die het ik in de ananlyse zou behouden), onderzoekt Lacan opnieuw de 'orale en anale Vraag'. 
 
2. 
Orale Vraag: aangezien het kind zijn behoefte in woorden moet uitdrukken, zal zijn Vraag meteen al - zij het in 
omgekeerde zin - van de Ander komen. Zijn Vraag (voed mij!) is al een antwoord op de Vraag die de moeder aan 
het kind richt (laat u voeden!). Vandaar dat, bij een conflictsituatie, het kind met diezelfde Vraag evengoed niet kan 
antwoorden op de Vraag van de moeder en zich dus niet laten voeden. Juist die discrepantie tussen de beide Vragen, 
verraadt de dimensie van het Verlangen die reeds binnenin de behoefte en de Vraag werkzaam is. Lacan neemt 
daarmee stelling tegen de theorie van Franz Alexander (Amerikaans analyticus van Duitste origine, 1981-1964), die de libido 
situeert als surplus op de bevredigde behoefte: voor Lacan is de behoefte bij voorbaat reeds onbevredigd want 
seksueel, dit is doorkruist door het Verlangen). (De orale vraag is niet tot een honger te herleiden; ze is "seksueel"1, 
ze wil de Ander opeten en is daarom, zoals Freud zegt, door en door kannibalistisch [p.239].) 
 
3. 
Waar bij de oraliteit de behoefte wordt geseksueerd door iets wat haar structuur te buiten gaat (de liefdesaanspraak 
[Demande] die au-delà van de behoefte blijft, de Désir die en-deçà blijft), wordt in de analiteit de behoefte als 
zodanig geseksueerd (dit wil zeggen vanuit de relatie tot de ander geconstitueerd): de anale behoefte van het subject 
vindt slechts bevrediging voor zover zij, als gift, de Demande van de ander bevredigt. De grond voor de 'oblativiteit' 
die men zo vaak met (een foute theorie over) de genitaliteit verbindt, moet in die anale gift worden gesitueerd. Het 
subject zelf, dit is de désir, is op dat moment datgene wat mee weggeschonken wordt in de anale gift [p.242]. Toch 
verdwijnt daarmee die dimensie van het verlangen niet (en dus ook niet datgene wat zich naderhand als de 'grond' 
van dit verlangen zal moeten constitueren, met name het subject): het duikt hier opnieuw op in het 'sadisme' 
waarmee de ander wordt bejegend (conform aan wat men de 'anaal-sadistische' fase noemt). 
 Dit anaal-sadisme moet gedacht worden vanuit het voorafgaandelijk oraal-sadisme: in de orale fase 
constitueert het organisme zich als een allesverslindende "open muil" op het leven. De andere die zich hier aan het 
organisme aandient (en die een imaginair statuut heeft), wordt benaderd "comme une existence offerte à cette 
béance [namelijk die 'open muil']" (p.243). Het lijden dat die situatie veronderstelt, zal in de anale fase (meer bepaald 
in het fantasma dat daar wordt geconstitueerd) de mogelijkheidsvoorwaarde zijn opdat de ander, in de relatie die het 
subject moet constitueren, niet louter een "pôle sexuel" blijft, maar ook "partenaire sexuel" wordt (p.243; ik cursiveer]. 
Dit sadisme ten aanzien van de ander zal maken dat de anale fase, die "un point d'éclips maximum du sexuel" is, 
toch 'seksueel' blijft en de overgang naar het genitale stadium mogelijk maakt. De sadistische bejegening van de 
ander (het feit dat de ander verschijnt "comme subissant l'attente de cette menace suspendue, de cette attaque 

                                            
     1 'Seksuering' en 'seksualiteit' moeten hier specifiek worden begrepen in hun betekenis van 'relatie tot de ander'. 
Vandaar dat Lacan kan stellen dat de anale fase, in zijn limiet, "un point d'éclips maximum du sexuel" is [p. 243], en 
dat dit seksuele zich pas zal herstellen in de genitale fase. Het sadisme (en masochisme) dat de anale fase begeleidt, 
vormen daartoe een voorbereidende stap. 
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virtuelle" [p.243]), bereidt het genitale stadium voor - noodzakelijke voorwaarde opdat de mens zich als verlangen 
kan constitueren. Meer nog, in de anale fase wordt de ander niet alleen aan de bedreiging van het subject uitgele-
verd, maar ook aan die van een derde. Eenmaal voorbij de eclips1 waarin het subject op het punt staat (als 
verlangen) te verdwijnen in de andere (meer bepaald in de anale gift aan die ander), weet het subject niet meer naar 
wie nu precies zijn verlangen uitgaat, naar de ander of naar de derde. Die laatste ambiguïteit binnen de anale 
constitutie van het subject komt tot uiting in het basisfantasme van de dwangneuroticus, met name in diens 
verlangen te verdwijnen in de ander. De dwangneuroticus grijpt immers, in de Vraag die hij (o.a.) tot de analyticus 
richt, terug naar zijn anale constitutie, naar het anale object dat hij is; zoals hij ook teruggrijpt naar de anale Vraag 
die hij als anaal object stelt: "il est de la merde qui ne demande qu'à s'éliminer".2 
 Lacan heeft die analyse van de orale en anale Vraag naar voren gebracht om de analyticus te waarschuwen 
in zijn analytische praktijk niet de weg van het 'begrip' ('comprendre') te volgen; die weg houdt de analysant in de 
afhankelijkheidrelatie die eigen is aan de Vraag (Demande) en verhindert hem zich te confronteren met zijn 
verlangen (désir). Lacan illustreert dit met een voorbeeld uit de kuur: wanneer je als analyticus een dwangneuroticus 
met 'begrip' benadert en dus aan diens Vraag tegemoetkomt, dan zal hij je op de duur zichzelf willen aanbieden als 
fecaal object ("il veut vous faire manger, si je puis dire, son propre être comme une merde"; p. 245, zij het naar de 

stécriture-versie). De analyse moet de analysant echter uit die Vraag-structuur vandaan helpen komen, en die 
imaginaire positie tot een symbolische helpen omsmeden, om op die manier "de plaats van het verlangen te 
herstellen" ("restituer la place du désir"; [p.245]). 
 Ook op het niveau van het symbolische echter (dat zich installeert in het genitale stadium) kan die Vraag-
structuur gehandhaafd blijven. In dat geval zal de analysant zich identificeren met het tekort zelf van de symbolische 
Ander (dit is de [imaginaire] fallus) om zichzelf aan de Ander aan te bieden als opvulling van diens tekort (in wat 
men kan noemen: "une communion phallique" [ibid.]). 
 Een duiding moet aan de analysant het [symbolische] "woord" bieden, maar als iets waarmee het verlangen 
[het subject noch het object van verlangen] nooit kan samenvallen. Het 'woord' is de plaats van het verlangen en als 
zodanig een rijkdom aan signifiants (Poros). Het verlangen zelf is evenwel - zo zei Socrates al - louter armoede 
(aporia), een armoede die zich door de slapende Poros een 'object' heeft laten verwekken. Dit 'object' gaat aan het 
subject van verlangen vooraf; meer nog, het subject gaat terug op een object van verlangen en is er als het ware de 
incarnatie van.3 Voor Lacan gaat Plato's idee dat de ziel eerst op zichzelf ronddoolt voordat ze zich in een lichaam 
incarneert (zie o.a. Phaedo 81d; 108bc), daarop terug en hij duidt heel die platoonse mythe om in die zin: binnen in 
het subject (dat een subject van verlangen is) is een object (van verlangen) aanwezig dat eraan voorafgaat en erin is 
geïncarneerd. Wanneer Socrates Agathon de lof toezwaait, brengt hij - zonder het te beseffen - Alcibiades terug tot 
diens 'ziel' - wat hier wil zeggen tot het object (het agalma) van zijn verlangen [p.247]1. [Lectuur van de laatste 
alinea's p. 246-247: een statement dat Lacans Symposium-lectuur samenvat.] 

                                            
     1 "[...] au niveau du point de remontée à partir d'une certaine eclipse punctiforme de la libido comme telle" 
(p.243). 

     2 Ik citeer hier een zinsnede uit de Stécriture-versie, die in de Miller-versie zonder meer is weggelaten. Miller 
heeft hier duidelijk interpretatief (en al even duidelijk fout interpertatief) in de tekst ingegrepen: in plaats van "il 
[celui qui fonde ce fantasme (obsessionel)] est la mère" (voorlaatste regel p.243), geeft de Stécriture-versie "il est de 
la merde!", wat ontegensprekelijk, zeker in het licht van de context, de enig juiste versie is. Ik geef die versie hier 
(vanaf wat Miller redigeert als "il est la mère"): "il est de la merde! Et en plus il est une demande, il est de la merde 
qui ne demande qu'à s'éliminer" (Stécriture versie p. 181). Hier de tekst redigeren als 'il est la mère' en daarbij de zin 
uit het typoscript weglaten die daarmee niet te rijmen valt, getuigt op zijn zachtst uitgedrukt wel van een erg 'wilde' 
redactie. 

     3 "Si le sujet est dans le rapport singulier à l'objet du désir, c'est qu'il fut d'abord lui-même un objet du désir qui 
s'incarna." (p. 246, zij het naar de Stécriture-versie) 
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KLEINE SAMENVATTENDE NOTA OVER SÉMINAIRE  VIII  
 De Kesel Marc, 18 november 1997 
Lacans Séminaire over de overdracht moet een antwoord bieden aan een impasse waarop een bepaald aspect van 
zijn eigen theorievorming is gestoten, aldus Bruce Fink in The Lacanian Subject (Princeton University Press, 
Princeton (New Jersey), 1995, p. 89-90). Lacan heeft in die periode gemerkt dat zijn conceptualisatie van de 
psychoanalyse aan een correctie toe is. Het doel ervan bestaat erin het 'object' van kommer en/of wens waardoor de 
analysant zo gegrepen is, te ontdoen van zijn imaginaire karakter en het in zijn ware, symbolische aard te duiden. De 
analyticus moet daarbij voor de analysant de weg naar die symbolische erkenning van het object (en van het subject) 
openhouden en hem confronteren met de 'grote Ander' als de 'support' van het subject dat hij is. De analyticus staat 
weliswaar zelf niet op die plaats van de grote Ander - daar had Lacan al sinds zijn eerste seminarie op gewezen 
(Fink verwijst naar SI 196-199) - wat evenwel niet wegneemt dat hij wel degelijk op die plaats wordt gedropt door 
de analysant en dat Lacan tot dan nog geen adequate conceptualisering had voor de plaats van de analyticus. Als 
deze niet de plaats van de Andere mag innemen, welke plaats moet hij dan wel innemen of hoe is op zijn minst die 
plaats te omschrijven? In Séminaire I heette het nog dat de Ander tussen analysant en analyticus stond, zonder dat 
daarmee de exacte plaats van die laatste bepaald werd. Het is hier dat Lacans concept van Das Ding uit het 
Séminaire VII een oplossing kon bieden: de excentrische plaats die de analyticus ten aanzien van het verlangen van 
de analysant - en dus ten aanzien van de grote Ander - innam, was die van das Ding of, in de aan Plato ontleende 
term, het agalma. Het is vanuit dit agalma (dit objet a) dat de analyticus in staat moet zijn de analysant te 
begeleiden in diens zoektocht naar zijn verlangen (in diens 'switch' van Demande naar désir). Tijdens de analyse 
positioneert de analysant de analyticus gaandeweg niet langer op de plaats van zijn vraag zelf (dit is tegelijk als het 
antwoord op zijn Demande) maar op die van zijn verlangen 'zelf', alleen is dit verlangen 'zelf' niet de alwetende 
Ander (wat hij later 'le sujet supposé savoir' zal noemen), maar juist iets dat nooit zichzelf is want iets wat altijd al, 
als een oninhaalbaar object, aan die Ander ontvallen is. 
 Het is deze spanning inzake de plaats van de analyticus in de overdrachtsrelatie die Lacan tot zijn 
Symposium-commentaar gebracht heeft. Enerzijds staat Socrates voor diegene die weet wat verlangen en liefde is en 
daarom de plaats inneemt van de (alwetende) grote Andere 'zelf' (daarop gaat Socrates' epistèmè-ideaal terug), 
terwijl hij anderzijds (zij het dan zonder te 'weten' of te 'begrijpen') terecht het primaat van het object 'duidt' in het 
verlangen van Alcibiades. Juist die 'disproportie', die 'ongelijkheid', die "disparité" tussen Socrates en Alcibiades 
interesseert Lacan: ze verraadt voor hem zonder meer de structuur zelf van de overdracht. 
 Vandaar dat de analyticus zich ervoor moet behoeden te 'begrijpen' (cfr. Lacans beroemde devies: "gardez-
vous de comprendre"). Hij moet weliswaar beseffen op de plaats te staan van het object van verlangen (die de grond 
is van het object van Vraag) van de analysant; dit wil zeggen dat hij moet inzien de drager te zijn van het object (a) 
van verlangen van de analysant, maar hij moet eens en voorgoed de pretentie van zich afzetten te menen dat hij dit 
object moet/kan begrijpen. Elke vorm van 'begrip' zou de onontbeerlijke "disparité" van de overdrachtrelatie 
tenietdoen en de analysant in de afhankelijkheidsrelatie van de Vraag (Demande) houden, zodat hem wordt belet 
zich te confronteren met het (subject van) verlangen (van/naar de Ander) dat hij is. 
 Waar de analyticus wel wil 'begrijpen', wordt hij willens-nillens geconfronteerd met dit (pre-symbolisch en 
pregenitaal) 'object' waarop (het verlangen van) zijn analysant teruggaat, alleen zal dat 'object' zich aan hem 
aandienen als een object van Demande, dit wil zeggen als iets dat in de 'volle Ander' waarvoor de analysant hem 
houdt wil opgenomen worden en verdwijnen. Op het niveau van de oraliteit, dwingt zo'n begrijpende houding de 
analyst de woorden van de analyticus zonder meer 'op te eten', te verslinden. Op het niveau van de analiteit dwingt 
zo'n houding de analysant zich als anaal object aan de analyticus aan te bieden om zo in het antwoord die hij van 
hem op zijn Vraag verwacht restloos op te gaan - zoals bijvoorbeeld het fantasma van de dwangneuroticus aantoont. 
Op het niveau van de genitaliteit dwingt zo'n houding de analysant bij de analyticus een 'weten' over zijn verlangen 
te zoeken waardoor hij met hem een (fallische) eenheid kan vormen. De 'begrijpende' houding van de analyticus 
dreigt dus steeds opnieuw het niveau van de Demande te herstellen, daar waar die precies overwonnen moet 
worden. Alleen is het eigenaardig dat Lacan die houding van het 'begrijpen' niet met (de zo lang besproken) Socrates 
illustreert (die met zijn epistèmè-doctrine het geknipte voorbeeld biedt), maar met een aantal Angelsaksische 
analytici. Volgens Cathérine David-Ménard wijst dit erop dat Lacan de  band wil aanhouden tussen psychanalyse en 
filosofie, met de (epistemologische) bedoeling het wetenschappelijk statuur van de psychoanalyse veilig te stellen 
(zie: C. David-Ménard, "Transfert et savoir", in: Esquisses Psychanalytiques, n�4, automne 1985 [een artikel 
waaraan ik ook voor de rest van mijn samenvatting zeer schatplichtig ben]). 
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Schema bij les XV: Oral, anal, génital (22.03.1961) 
 Marc De Kesel, 13 december 1997 
 
Lacan neemt zich voor de "migration du libido sur les zones érogènes" omstandig toe te lichten. Hij wil namelijk 
ingaan tegen een evolutionistisch-naturalistische interpretatie van de orale, anale en genitale structurering van het 
lichaam.1 Die drie 'fasen' moeten volgens hem rigoureus worden gedacht vanuit de spanningsverhouding tussen 
Demande en désir. 
 
1. 
De Demande moet volgens Lacan worden opgevat als de structuur waarin het lustwezen zich au-delà van zijn 
behoeften positioneert. Het hulpeloze driftwezen, dat voor zijn (onmisbare) lustbevrediging op de ander is aangewe-
zen, gaat algauw niet enkel meer schreeuwen opdat zijn behoeften zouden worden bevredigd, maar ook (en vooral) 
opdat de ander aanwezig zou zijn. Het lustwezen beleeft zijn behoefte niet vanuit die behoefte zelf, maar vanuit een 
liefdesaanspraak (Demande) ten aanzien van de instantie die voor zijn behoeftebevrediging instaat (met name de 
ander). 
 De désir daarentegen moet volgens Lacan worden gesitueerd in de marge van de Demande, meer bepaald 
en deçà daarvan.2 De désir 'vraagt' niet om de aanwezigheid van een ander subject, maar 'verlangt' naar wat voorbij 
die aanwezigheid ligt (naar wat aan die aanwezigheid tekort schiet), naar een object - een object dat ook aan de 
ander ontsnapt en waarnaar dus ook die ander verlangt (het is van dit verlangen dat het lustwezen het 'subject' zal 
worden). 
 De Demande zal ten aanzien van de behoefte van meet af aan een afstand creëren (het lustwezen vraagt om 
een aanwezigheid au-delà van zijn behoeftebevrediging). Het is in die afstand dat het verlangen zich installeert: 
aangezien het lustwezen niet in staat is zich te constitueren als (een antwoord op de) Demande van de ander (want 
ten aanzien van die Demande altijd tekortschiet), zal het zich moeten constitueren tegenover die Demande [$<>D ]3, 
meer bepaald als een subject dat verlangt naar een (partieel) object in die ander [$<>a] - een object dat ook aan (die 
Demande van) de ander ontsnapt en waarnaar ook die ander niet anders kan dan verlangen. 
 Zo kan Lacan stellen dat reeds in de orale vraag een plaats wordt "uitgehold [creusée]" voor het verlangen. 
"Was er niet de Demande met de au-delà-dimensie van liefde die ze voor zich uitwerpt, dan zou er nooit die plaats 
en deçà zijn, die plaats van het verlangen dat zich constitueert rondom een geprivilegieerd object" [p.250]. 
 Lacan antwoordt daarna uitvoerig op een mogelijke objectie aan zijn adres. Moet die migratie van de 
libido over de verschillende erogene zones, zo kan men opwerpen, niet gewoon worden gezien als een natuurlijk, 
organisch proces (zoals sommige teksten van Freud zelf suggereren)? Wordt de natuurlijke band tussen oraliteit en 
seksualiteit niet geïllustreerd door het feit dat een kat soms haar jongen opeet en een vrouwelijke bidsprinkhaan 
steevast haar seksuele partner na de bevruchtingsact oraal vermorzelt?  
 Lacan gaat uitvoerig na "ce qu'il y a de fondé et d'infondé à la fois" in die referentie aan de perversies uit 

                                            
     1 Dit is het grote thema van Séminaire IV: La relation d'object, waar hij uitvoerig ingaat op de nadruk die, onder 
invloed van een artikel van Abraham uit 1924 over de libido-ontwikkeling [SIV: 18; zie ook SIV: 439: E: 604v], op de 
object-relatie is komen te liggen. Het subject moet in de eerste plaats gedacht worden vanuit zijn verhouding tot zijn 
omgeving, meer bepaald tot een (partieel) object - dit is de lijn die Melanie Klein (vanaf 34) en Lacan (vanaf 36) 
zullen volgen. Dit lijn zal vanaf 1950 bijzonder veel aanhang kennen, maar 'idealistisch' geconcipieerd worden: men 
zal de object-relatie die constuerend is voor het subject idealistisch denken, als zou het driftleven georiënteerd zijn 
op een ultiem, ideaal object - met name het genitale object - dat de evolutie afsluit en het subject een stevig Ik 
oplevert dat zijn oraal-sadistische verhouding tot zijn object overwonnen heeft en nu, tegenover zijn genitaal object 
(de seksuele partner) tot een offervaardigheid ("oblativité") in staat is. Voor een goede probleemstelling zie de 
eerste les van Séminaire IV (meer bepaald SIV: 17-22). (De Miller-editie [p.18] laat na de referentie te geven voor het 
artikel van Karl Abraham: "Esquisses d'une histoire du développement de la libido basé sur la psychanalyse des 
troubles mentaux" in: Oeuvres Complètes, t. III, p. 255-313.) 

     2 Lacan heeft hier zijn graphe voor ogen, waar de désir (d) zich situeert onder het punt waar het subject wordt 
gedefinieerd als een gebarreerd subject in relatie tot de Demande ($<>D ). Het lustwezen moet zich constitueren als 
subject van een désir, die altijd en deçà blijft van de signifiant-orde waardoor het wordt gerepresenteerd. (Juist 
omdat het er alleen maar door wordt gerepresenteerd maar zelf nooit het statuut van een signifiant verwerft, blijft het 
er en deçà van.) Als verlangen zal dat subject zich construeren rond een (fantasmatisch) object, het object a ($<>a). 

     3 Zie onder meer in het vijfde séminaire (Les formations de l'inconscients), les van 9 april 1958 [piraatversie p. 
305]. 
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de dierenwereld, en meer bepaald het "oraal kannibalisme" van de wijfjesbidsprinkhaan [p.251]. Eerder dan een 
uiting te zijn van onze 'natuurlijke' libidinaliteit, verraadt die referentie aan de bidsprinkhaan onze fascinatie voor 
datgene wat wij eraan toedichten (of, zoals Lacan het uitdrukt: voor de manier waarop wij haar 'subjectiveren'), met 
name door haar een seksuele jouissance toe te kennen. Hoewel de referentie aan dit voorbeeld ook hier het belang 
van het imaginaire (voor de constitutie van het Ik) kan illustreren (de mannelijke bidsprinkhaan reageert pas 
seksueel op het zien van de Gestalt van zijn vrouwelijke soortgenoot)1, gaat het hier - in die verwijzing naar de 
jouissance - om iets meer: het 'synchrone' samengaan van copulatie-act en oraal verslinden. Daarin herkennen we de 
jouissance (zonder daarbij evenwel te kunnen stellen dat het bij dit insekt zelf om jouissance zou gaan), omdat het 
een lustbevrediging is ten koste van de ander: waarvan het wijfje houdt, is een partieel object dat, eenmaal oraal tot 
haar genomen, de desintegratie van de partner betekent.  
 
2. 
Op het niveau van het orale vormt het lustwezen zich een eerste vorm van 'identiteit' door zich te constitueren als 
object van een oraal verlangen. Op het oraal niveau gaat het identificatieproces dus terug op een verbrokkeld 
lichaam: daarop gaat het meest fundamentele fantasma met betrekking tot 's mensens verhouding tot zijn lichaam 
terug, met name het fantasme van het "corps morcelé". In die zin biedt Carpaccio's St.-Joris ons het meest funda-
mentele orale fantasme [p.254-255]. De eerste bestaansgrond ontleent het lustwezen aan zijn (orale) identificatie met 
een object dat het plukt uit een amalgaam van objecten dat het lichaam van de ander is.  
 De Demande van het lustwezen maakt dat de Ander wordt geconstitueerd als (imaginaire) weerschijn van 
zijn honger. Dit zorgt ervoor dat de Ander niet zomaar honger, maar een (talig) gearticuleerde honger is die (om het 
subject) 'vraagt'. Op die manier kan het lustwezen zich constitueren als object van een vraag, object van een honger 
die het als het ware zelf kiest. Deze allereerste orale laag van de identiteit blijkt uit het oraal-kannibale aspect dat in 
elk "fantasme communiel" schuilgaat [p256] - iets wat Lacan illustreert met El Comulgatorio van Balthasar Gracián. 
 In de anale fase constitueert het lustwezen zich rond zijn fecale object dat, in de zindelijkheidsopvoeding, 
object wordt van de Demande van de ander. Het subject constitueert zich hier als een object dat geacht wordt 
zichzelf radicaal weg te schenken, aangezien het integraal wordt opgevraagd door de ander. Hier is de Demande van 
de ander dermate overheersend dat er voor het verlangen van het lustwezen (dat zich moet ophouden in de marge 
van die Demande) nagenoeg geen plaats meer is. Met het anaal object dat de ander opeist, eist die ander in feite het 
subject als zodanig op, inclusief diens verlangen. Op dit punt gewaagt Lacan dan ook van een "point zéro du désir" 
[p.257] - een punt waarop ook het afhankelijkheidsgevoel van de neuroticus teruggaat: de désir is bij hem of haar 
object van (en dus opgeslokt door) de Demande van de ander. 
 
 3. 
Die désir verschijnt als zodanig pas opnieuw in de genitale fase. Daar verschijnt hij terug als datgene wat niet wordt 
opgevraagd, dit is wat niet tot een object van Demande wordt herleid, maar zich in de marge daarvan aandient.2 
 Dit geeft die désir het 'air' natuurlijk te zijn, alhoewel - zo accentueert Lacan - het hier duidelijk niet om 
een natuurlijk verlangen kan gaan. Een natuurlijk verlangen laat zich immers op geen enkele manier talig uitzeggen, 
terwijl we ons hier reeds op een niveau bevinden waarop de Ander als talige orde is geïnstalleerd. Die Ander geeft 
het kind een teken bij het verschijnen van zijn (infantiel) verlangen (met name bij de masturbatorische preoccupatie 
van het kind voor zijn genitaal) - de ander vraagt het kind: 'Che vuoi?' - en confronteert op die manier het kind met 
diens (eigen) verlangen. 
 Alleen kan het kind dit teken niet langer als teken doen gelden. 'Een teken representeert iets voor iemand 
anders' (aldus Lacans technische teken-definitie), maar hier is dat 'iets' waarnaar teken wordt gedaan - met name het 

                                            
     1 Lacan verwijst zelf naar zijn vroegere uitlatingen daaromtrent. Volgens de Stécriture-editie verwijst hij onder 
meer naar Ecrits, p. 95-96, waar hij het feit vermeldt dat de geslachtsklier van vrouwelijke duif slechts tot 
ontwikkeling komt nadat ze de Gestalt van een soortgenoot heeft gezien (en een Gestalt volstaat, aangezien een 
aanblik van zichzelf in de spiegel hetzelfde effect ressorteert [zie ook Ecrits, p. 189-190]). Ook Lacans verwijzing 
[p.254] naar Roger Caillois, Le mythe et l'homme [en niet, zoals Lacan hier abusievelijk vermeldt, Le mythe et le 
sacré], voert de lezer naar diezelfde pagina 96 uit de Ecrits. 

     2 Verderop zal hij uitleggen hoe meer bepaald de fallus het 'object' is waarrond die désir opnieuw tevoorschijn 
komt (precies omdat dit object door de ander van de Demande niet 'gevraagd' wordt). Zo is, bijvoorbeeld, de fallus 
de betekenaar van het libidinale spel waarmee de kleine Hans zijn genitaal bejegent maar dat door zijn moeder als 
negatief wordt geconnoteerd - dit in tegenstelling tot het genitaal als zodanig, dat door haar wel positief wordt 
gewaardeerd. (Zie verderop.) 
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verlangen - voor het kind onbekend, met als gevolg dat ook diegene voor wie dit teken wordt gemaakt, onbekend 
blijft. Let wel, 'diegene voor wie de ander dit teken maakt' is inderdaad het kind, maar waar dat kind zich voordien 
constitueerde als 'antwoord-signifié-teken' van de Demande van de ander, begrijpt het dit teken nu niet langer en 
verliest het daardoor 'zichzelf'. Vandaar dat die confrontatie met zijn verlangen (dit is met de noodzaak zich als 
subject van een verlangen te constitueren) angst met zich meebrengt - een angst die enkel overwonnen zal kunnen 
worden wanneer het kind zich voortaan op een nieuwe - niet langer imaginaire, maar symbolische - manier gaat 
constitueren.  
 Ter illustratie voor dit moment van (angstige) confrontatie van het kind met zijn verlangen, verwijst Lacan 
naar Freuds studie van De kleine Hans. Daar schrijft Freud hoe de moeder de preoccupatie van Hans voor zijn 
genitaal negatief taxeert en derhalve - aldus Lacan - duidelijk niet tot object van haar Demande maakt. In die zin is 
zijn genitaal uitgerekend datgene wat uit de boot van de Demande valt - een Demande nota bene waardoor en 
waarin het kind zich (in de anale fase) integraal constitueerde. Vandaar dat zijn genitaal, door de negatieve 
opmerkingen van de moeder tot de marge van de Demande gedrongen, bij uitstek de plaats van de désir wordt. Des 
te meer nog wordt zijn genitaal tot het centrale punt waarrond Hans zich als 'verlangen' zal constitueren, omdat het 
in zijn hoedanigheid van puur 'object' (losgemaakt van de verlangensdimensie die er zich in uit) door de moeder wel 
positief wordt geprezen. Op die manier verkrijgt dit genitaal voor het verlangen het statuut van gegeerd object bij 
uitstek: agalma. 
 Op die manier is het pad geëffend opdat het verlangen zich als 'support' voor het subject kan installeren: 
het verlangen zelf (waarvan het lustwezen het subject moet worden) is door de Demande "gedeprecieerd" en kan 
zich derhalve voortaan aan haar onttrekken (dit in tegenstelling tot de toestand tijdens de anale fase waar het 
verlangen door de Demande integraal werd opgeïst), terwijl het 'object' waarrond dit verlangen zich zal moeten 
constitueren, door die Demande sterk wordt "geapprecieerd" - pas op die manier kan het pas goed een object van 
verlangen worden. 
 Eenmaal in de genitale fase, zal het verlangen zich realiseren, niet in de 'zijns'-dimensie die eigen is aan de 
Demande (het lustwezen constitueert zich als wat het antwoord 'is' op de Demande van de ander), maar in het 
register van het 'hebben'. Lacan interpreteert hier dit register van het 'hebben' niet in termen van het hebben (of niet) 
van de fallus (hoewel men volgens Lacan ook daaromheen "la dialectique de l'être et de l'avoir" kan doen draaien), 
maar in termen van het 'te zijn hebben'.  
 Lacan laat de genitale fase hier aanvangen, niet zozeer met het niet hebben van (en dus moeten verlangen 
naar) de fallus, maar met het niet hebben van de [genitale] act1, in de zin dat men die slechts heeft als wissel op de 
toekomst ("Il n'a rien qu'une traite sur l'avenir" [p.259]), als 'ontwerp' [m.i. in de Heideggeriaanse zin van 'Entwurf'], 
als iets dat men fundamenteel 'te zijn heeft'. Dit laatste illustreert Lacan met de structuur van het futurum, dat zich in 
romaanse talen - die het woord 'avoir' vervoegen als suffix bij de infinitief - letterlijk vormt als een 'te zijn hebben': 
'je chanter-ai' is gevormd als 'j'ai à chanter'. 
 De fallus is niet te beschouwen als het (genitale) equivalent voor het orale en anale object, in de zin dat hij 
het object is waarmee het lustwezen het tekort in de Ander (waarmee het zich moet identificeren) imaginair zou 
opvullen. Het anale en orale object werden door het lustwezen gebruikt om zich imaginair te constitueren: door zich 
te identificeren met het orale en anale object van de Demande van de ander, kon het lustwezen het tekort in de ander 
miskennen ('méconnaissance') en zich aldus voor de invulling van het tekort van de ander houden. De fallus 
daarentegen situeert zich van meet af aan in het domein van de ander en dan nog uitgerekend als datgene wat bij die 
(imaginaire) ander ontbreekt. (Juist het fallische karakter van de ander - dit wil zeggen het ontbreken van de 
imaginaire fallus - maakt van de ander 'de grote Ander, de symbolische Ander.) 
 Die fallus is evenwel niet alleen het tekort aan antwoord op de imaginaire identificatie-vraag van het 
lustwezen: de fallus is, fundamenteler, het tekort in het verlangen van de Ander [p.260]. Alleen vindt dit tekort van de 
désir van de Ander zijn wortel ("racine") in het tekort in de (imaginaire) Demande van de ander. Aangezien de mens 
zich echter als subject van verlangen moet constitueren, zal hij zijn liefde niet op het niveau van de Demande 
kunnen beleven, maar zal hij zijn liefdesobject moeten degraderen tot "l'objet de son désir". 

                                            
     1 '[Genitale] act' moet hier mijns inziens worden verstaan als de bevrediging van het verlangen, dit is als een 
opheffing van het zijnstekort dat het subject 'is'. Waar het subject voordien dit onophefbare zijnstekort (dat het 'is') 
kon ontkennen (in de imaginaire méconnaissance), moet het nu naar de opheffing van dit tekort verlangen. 
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Schema bij les XVI: Psyché et le complexe de castration (12.04.1961) 
 Marc De Kesel, 16 december 1997 
 
1. 
 
Lacan heeft tijdens zijn verblijf in Rome een schilderij gezien die zijn theorie over de fallus en de genitaliteit naar 
eigen zeggen perfect illustreert: Jacopo Zucchi, Psyche verrast Amor (Eros). [Het schilderij geeft een passage weer 
uit Apuleius' Gouden Ezel, Amor en Psyche (boek IV.28-VI.24), meer bepaald het moment waarop Psyche1, tegen 
Amors bevel in die haar alleen 's nachts en in volstrekte duisternis bezoekt, toch licht maakt en, in plaats van een 
monster (zoals haar jaloerse zusters hadden beweerd), de 'Liefde' zelf ziet. Overstuur door zijn adembenemende 
schoonheid, verwondt ze zich aan één van zijn pijlen en morst ze wat hete olie uit haar lamp op de slapende Eros. 
Die schiet wakker, merkt Psyche's verraad, en verdwijnt. Pas na talloze avonturen die hemel en aarde in beweging 
zetten, zullen ze elkaar uiteindelijk toch weten te vinden om, in hun voortaan door de goden goedgekeurde liefde, 
Voluptas voort te brengen.] 
 Dat we Psyche gewapend zien met een heus zwaard, wijst niet op castratieve bedoelingen van harentwege, 
zo legt Lacan uitvoerig uit [p.264]: haar zusters hebben haar wijsgemaakt dat haar nachtelijke minnaar in feite een 
verschrikkelijk monster was - reden waarom ze zich wapende voor het geval dit zo zou zijn.  
 Lacan wijst erop dat het verhaal niet over de man-vrouw-relatie gaat maar wel degelijk over de ziel 
('psyche') of, exacter, over de ongelukkige ziel op zoek naar haarzelf [p.266], dus - zo concludeert Lacan - over de 
verhouding tussen ziel en verlangen [p.267]. Dit is het meer fundamentele thema dat achter de gangbare perceptie, als 
zou het om een liefdesdrama gaan, schuilgaat.  
 
2. 
 
In die zin illustreert het schilderij van Zucchi uitstekend het centrale punt waarrond "de hele instinctieve dynamiek" 
[dit is de respectievelijk orale, anale en genitale structurering van het lichaam] draait, met name het feit dat hij 
getekend is "door de effecten [par les effets - en niet 'par les faits', zoals de Miller-redactie aangeeft]  van de beteke-
naar" [p.268]. Het centrale punt dat "nachträglich" het hele lichaam structureert, met name het castratiecomplex, kan - 
aldus Lacan - slechts ten volle worden gearticuleerd wanneer men het beschouwt "comme structuré par la marque 
du signifiant" - iets wat op zijn beurt samenhangt met het verschil (de 'splitting") tussen Demande en désir. Die 
'splitting' (die "paradox") komt als zodanig pas aan het oppervlak in de genitale fase, dit is bij het castratiecomplex. 
Lacan zal uitleggen hoe dit castratie-complex het ontstaanspunt is van de 'psyche', van de 'ziel'. Het verhaal van 
Psyche, geconfronteerd met de castratie van Amor, gaat daarover: pas na die confrontatie, wordt zij echt Psyche. 
Pas wanneer zij de vervulde, bevredigde staat van haar verlangen heeft verloren, wordt ze subject van een (radicaal 
want onbevredigbaar) verlangen, dit is "sujet d'un pathos qui est à proprement parler celui de l'âme" [ibid.]. Pas 
wanneer zij wordt beroofd van wat haar verlangen volkomen bevredigde/uitdoofde [pas bij haar symbolische 
castratie], wordt zij subject van een (radicaal onvervuld) verlangen en daarom subject (niet meer van de betekenis-
signifié die haar op imaginaire wijze in de ander een bestaan gaf, maar) van de betekenaar-signifiant (die nooit 
anders dan onvolkomen verwijst naar de ander aan wie het subject zijn bestaansgrond moet ontlenen). 
 Het is vanuit dit castratiecomplex (de "rots", het "vast gesteente", waarop Freud zijn theorie uitloopt2), dat 
driftlotgevallen theoretisch moeten worden benaderd. [De 'splitting' tussen désir en Demande, die al een decisieve 
rol speelde in de orale en anale fase, moet geïnterpreteerd worden vanuit het castratiecomplex, de plaats waar die 
'splitting' als zodanig naar boven komt en van waaruit nachträglich de vorige structureringen worden herwerkt.] 
 Waar in de orale en anale fase het object van de Demande van het lustwezen (en dus ook datgene wat zich 
in de Ander op de plaats van de désir bevindt) kan worden 'miskend' ('méconnaissance'), wordt die Demande er nu - 
in de genitale fase - onherroepelijk toe gedwongen zich te realiseren in de (met de Demande volstrekt 
incompatibele) désir: dit is de "paradox" van het castratiecomplex [overgang p. 269-270]. Het subject zal zijn eigen 

                                            
     1 Psyche was omwille van haar schoonheid een bedreiging geworden voor Venus. Men hield de beeldschone 
Psyche immers voor Venus zelf en begon haar te aanbidden in plaats van de Godin. Die wilde Psyche uitschakelen 
door haar, dankzij tussenkomst van haar zoon Eros, verliefd te doen worden op het eerste beste lelijk mannelijk 
mormel. Toen Eros echter met Psyche werd geconfronteerd, verzuimde hij zijn plicht en verborg Psyche in een 
geheim oord vol luxe waar hij haar elke nacht kwam bezoeken. 

     2 Zie het einde van De eindige en oneindige analyse (1937): Freud, Nederlandse Editie. Klinische beschou-
wingen 4, Boom, Meppel/Amsterdam, 1992, p. 264. 
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verlangen niet langer in de Demande van/aan de ander kunnen onderbrengen en het op die manier miskennen: het 
zal genoodzaakt zijn zich vanuit het verlangen (en dus vanuit het tekort) van de Ander te constitueren.1 De 
'seksuering' (libinale bezetting) van de seksualiteit als zodanig (dit is de genitaliteit), geschiedt derhalve radicaal 
vanuit de désir van de Ander (en niet, zoals bij 'seksuering' van de orale en de anale zone, vanuit de Demande) 
[p.270].  
 Lacan haalt, bij wijze van tegenvoorbeeld, een artikel aan van René de Monchy2, waarin de auteur de 
genitaliteit en het castratiecomplex doet teruggaan op één van de vele "congenital reaction schemes" [stécriture-versie] 
(instinctmatige reactie-schema's) die hij onderscheidt, in dit geval de bijt-reflex. De castratie-angst waardoor de 
genitale fase wordt gekenmerkt, zou dan teruggaan op een angst voor die bijt-reflex die, langs de fellatio-fantasmes3 
om, het eigen genitaal zou kunnen treffen. Lacan keert zich hier nogmaals tegen de (toenmalige) tendens om alles 
toe te schrijven aan primaire driften die als het ware ingeboren zouden zijn [p.271] en gedacht worden als 
(voorgeprogrammeerde) 'instincten'. [In het spoor van Freud concipieert Lacan de structuur van de driftmatige 
reactie enkel vanuit de lotgevallen die het driftorganisme heeft meegemaakt en niet vanuit voorafgegeven 
'ingeboren' schema's.] 
 Lacan verwijst ook naar Ernest Jones, voor wie het castratiecomplex bij het kind gecentreerd is rond de 
angst niet zozeer zijn genitaal, als wel zijn verlangen te verliezen [op die manier meent Jones een oplossing te 
hebben gevonden voor Freuds problematisch monoseksualisme ['primaat van de fallus']): de term voor dit verlies 
van het verlangen luidt bij Jones 'aphanisis'. Lacans antwoord daarop is dat dit 'verdwijnen' voor het subject 
allesbehalve een object van vrees en angst zou betekenen, als wel juist de enig mogelijke manier om zich in dat 
castratie-complex staande te houden: het feit dat het subject als zodanig kan verdwijnen 'onder' de betekenaarsketen 
en enkel kan verdwijnen in wat het representeert, is voor dat subject de enige uitweg uit het driftconflict waardoor 
hij dreigde te worden meegesleurd. Het subject en zijn verlangen kunnen slechts symbolisch bestaan; eerder dan zijn 
verlangen zelf, zal voor het subject het symbool ervan van tel zijn - en dit symbool is de fallus.  
 Dit symbool-karakter, dit statuut van signifiant, primeert in de seksuering van het genitaal. Lacan verwijst 
naar zijn studie van de kleine Hans (vierde séminaire: la relation d'objet), waar hij uitvoerig heeft aangetoond hoe 
de seksuering van Hans' genitaal (en zijn hele subject-wording als zodanig) gepaard gaat met een symbolische 
castratie4, dit wil zeggen met de transformatie ervan tot signifiant. 
 De plaats van de fallus (Φ) is daar waar de Ander een tekort aan betekenaar vertoont. Vandaar het 
privilege-statuut van die betekenaar; vandaar ook dat hij bij uitstek als betekenaar kan functioneren om (de plaats 
van) het subject aan te duiden (als datgene namelijk wat enkel door de betekenaars kan worden gerepresenteerd, 
maar zelf nooit het statuut van signifiant kan krijgen).  
 
 3. 

                                            
     1 Het kind kon voordien het verlangen van de andere steeds miskennen en zich constitueren als (antwoord op) de 
Demande van de ander. Nu zal het zich genoodzaakt zien zich naar het model van het verlangen van de Ander te 
constitueren, omdat het zal worden geconfronteerd met het tekort in de ander: precies op het moment waarop het 
zijn genitaal ontdekt, wordt uitgerekend dit door de Demande van de ander geweigerd (denk aan de negatieve 
appreciatie waarmee de moeder van de kleine Hans diens eerste masturbatorische neigingen bejegent) en zal het 
kind dat genitaal moeten bezetten (betekenen) vanuit datgene waarnaar de ander 'verlangt' (want het zelf niet als 
antwoord op haar Demande kan geven of zijn), met name dus het tekort in/van de Ander - op het niveau van de 
betekenaar aangeduid met de term fallus (Φ). 

     2 "Oral Components fo the Castration Complex", in: Bulletin of the International Psychoanalytic Association, nr. 
103, vol. XXXIII (lezing gehouden op het 17de congres van de I.P.A, Amsterdam 1952. 

     3 Ik volg hier de Stécriture-versie die (in tegenstelling tot Miller) Lacans verwijzing naar de fellatio niet heeft 
weggelaten - hetgeen de passage er alleen maar duidelijker op maakt: "Le reflex de morsure [...] c'est là qu'est à 
chercher l'origine de ce qui dans la phase ultérieure génitale' ira à se manifester par le transfert du fantasme de 
fellatio, comme cette possibilité de priver, de blesser, de mutiler le partenaire du désir sexuel sous la forme de son 
organe." 

     4  Hans' fascinatie voor zijn eigen genitaal uit zich onder meer in een fascinatie voor het feit dat het door de 
loodgieter kan worden 'afgeschroefd'. Freud citeert uit het dagboek van Hans' vader: "Later vertelt hij [Hans]: *Papa, 
ik heb iets bedacht: Ik zit in de badkuip [voetnoot van de vader: 'Hans wordt door zijn moeder gebaad'], dan komt de 
loodgieter en schroeft hem los [voetnoot van de vader: 'Om hem mee te nemen en te repareren']. Dan pakt hij een 
grote boor en stoot me in mijn buik.+ (Freud, Nederlandse Editie. Ziektegeschiedenissen 1, Boom, 
Meppel/Amsterdam, 1979, p. 80). 
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Hij suggereert tot slot een verband tussen de plaats die hij aan de fallus toekent en zijn 'optisch schema' (dat op dat 
ogenblik op het punt staat in een tekst, Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, gepubliceerd te zullen worden 
[opgenomen in Ecrits, p. 647-684]) - een verband dat hij pas volgende les zal uitleggen. Dit zal nader moeten 
toelichten hoe de Ander, als 'plaats van het woord' en element waardoor wij überhaupt kunnen bestaan, tegelijk door 
ons tot inert object (a) van verlangen kan worden gedegradeerd. In dit verband alludeert hij op zijn lessen over een 
gevalstudie van Ella Sharpe (SVI: 14.01 - 11.02.1959) en leest hij een citaat voor uit de Compte rendu van dit seminarie1. 
 Hierna introduceert Lacan de fallus in zijn reflectie over de overdracht (of neemt hij daar minstens een 
aanloop toe). De analyticus staat op de plaats van de Ander: vanuit die plaats zal het verlangen moeten komen 
waarnaar de analysant op zoek is - let wel het verlangen, en niet [het antwoord op] zijn Demande). De analysant is 
dus (net zoals Alcibiades ten aanzien van Socrates) uit op het 'verlangen van de analyticus' - daar is het Lacan in de 
loop van dit seminariejaar om te doen. De hele vraag van de overdracht is vooral deze: hoe moet de analyticus zich 
vanuit zijn eigen verlangen richten tot de analysant. [Het probleem is dus niet zozeer de kans dat zich een 
zogenaamde 'tegenoverdracht' voordoet, het probleem is het "verlangen van de analyticus" als zodanig]. 
 De analysant zou er allesbehalve mee gediend zijn wanneer de analyticus hem een "teken" gaf van zijn 
verlangen (naar Lacans strikte definitie van "signe": "représenter quelque chose pour quelqu'un" [p.275]). Dan zou hij 
het verlangen in de duele greep van de Demande houden en zou hij er, als analyticus, van uitgaan dat hij weet 
waaraan de analysant een tekort zou hebben. Uitgerekend dat weet echter ook die analyticus niet, en hij kan maar als 
verlangen tegenover de analysant staan in de mate hij dat niet weet, in de mate waarin datgene wat hij 'heeft' (en wat 
hem verlangenswaardig maakt) een "nescience en tant que nescience" impliceert.2 Ook van die "nescience" kan hij 
geen teken geven, tenzij een teken dat alle tekens breekt, want het tekort van de signifiant zelf te kennen geeft, dit 
wil zeggen te kennen geeft dat de garantie die de analysant in de Ander vindt (in de désir de l'Autre die hij [als 
désir] is) nergens op berust. Zo'n teken kan de analysant dus alleen in de grootste angst achterlaten. En toch is dit de 
enige weg die hem naar het onbewuste (en het verlangen) kan leiden, naar deze "science sans conscience", die niet 
voor niets door Rabelais gekarakteriseerd wordt als een "ruïne voor de ziel" [p.275].3 

                                            
     1 Bulletin de psychologie, n� 172, t. XIII: n�6, p. 329-335 (Lacan citeert inderdaad de slotalinea, p. 334). 
Centraal in die gevalstudie staat een droom die zijn geheim pas prijsgeeft, aldus Lacans analyse, wanneer men inziet 
dat de analysant zich tegelijk wel en niet positioneert als de fallus van de ander (in casu de analytica). Dit 'wel of 
niet' is respectievelijk te interpreteren als een symbolische en imaginaire positionering van het subject ten aanzien 
van de fallus van (en derhalve ook ten aanzien van het tekort in) de Ander. 
 [In de droom van Ella Sharpe's analysant doet de man onder meer, in het bijzijn van zijn vrouw, aan liefde 
met een andere vrouw, maar wil toch liever niet dat die vrouw zijn penis in haar binnenbrengt. Voor Ella Sharpe 
wijst die droom op een fantasmatische, agressieve almacht die de analysant aan zijn eigen fallus toedicht. Lacans 
interpretatie gaat daar lijnrecht tegenin. Hij brengt het -rechtsreekser dan Sharpe het doet - in verband met een ander 
symptoom van de analysant: een dwangmatig kuchen vóór hij ergens binnengaat, bijvoorbeeld voor hij het kabinet 
van de psychoanalytica binnengaat. In dit laatste geval wil hij, naar eigen zeggen, op die manier de analytica 
waarschuwen dat hij er aankomt, zodat het 'koppel' dat daar aanwezig is, opnieuw 'normaal' zou doen als hij 
binnenkomt. Dit is voor Lacan een equivalent voor een ander fantasma, waarbij de analysant het geblaf van een 
hond nadoet op het ogenblik waarop hij vreest dat iemand de kamer zal binnenkomen waar hij zich illegitiem 
bevindt. In al zijn symptomen en fantasma's weifelt de analysant tussen de positie helemaal (imaginair) op te gaan in 
- en dus te verdwijnen als - de fallus van de ander ofwel de fallus op zich te nemen als symbolische betekenaar die 
hem in die afwezigheid zou representeren. Precies door afstand te doen van die imaginaire fallus(-positie), zou hij in 
staat zijn toegang te krijgen tot de "possession de la pluralité des objets qui caractérise le monde humain" [p.274]. Hij 
is pas in staat iemand te zijn, door niet langer de fallus (die altijd de fallus van de ander is) te zijn maar enkel nog te 
hebben (en dus evengoed - en principiëler zelfs - niet te kunnen hebben).] 

     2 De analyticus wordt door de analysant benaderd als diegene die, inzake zijn (en het) verlangen (in het 
algemeen) iets 'heeft', ook op het vlak van het weten: maar wat hij op dat vlak (dit is op het vlak van de betekenaar) 
'heeft', is louter betekenaar, met name de fallus. Exacter: die fallus is veeleer louter 'symbool' voor het gebrek aan 
betekenaar, voor het onherstelbaar tekort in de betekenaarsketen als zodanig. De plaats waarop de analyticus in de 
kuur postvat, die plaats waar de analysant van hem de fallus (het nooit sluitend sluitstuk van zijn [verlangen of vraag 
om te] weten) verwacht, is de plaats waar dit weten (die hele symbolische orde) geen enkele garantie kan bieden en 
hardnekkige "nescience" is. 

     3 "Maar - [zo schrijft de vader van Gargantua aan zijn zoon] aangezien, volgens de wijze Salomo, de wijsheid 
een kwalijk gezinde ziel nimmer binnenvaart en weten zonder geweten slechts tot verderf van de ziel strekt [et 
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science sans conscience n'est que ruine de l'âme], betaamt het je God te dienen [...]" (Gargantua en Pantagruel, 
tweede boek, VIII: Ned. vert. door Sandfort, Icob, Alphen a.d. Rijn, p. 216). 
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 Lacan, Séminaire VIII. Le transfert 
 Supplement-commentaar bij Les XVI, p. 274 
 Marc De Kesel,14 januari 1998 

Lacan over de droom van Ella Sharpe====s1 analysant 
 
Inhoud 
Zie Compte-rendu de J.B. Pontalis (agrée par Lacan) du Séminaire >Le désir et son interprétention= (in: Bulletin de 
Psychologie, tome XIII, 1959-1960, n° 6, p. 329-335 [verder afgekort als: CRSVI] 
Voor het artikel van Ella Scharpe zelf, zie het vijfde hoofdstuk uit haar Dream Analysis (1937), The Hogarth Press 
& the Institute of Psycho-analysis, London, 1975. Dit hoofdstuk is - >bilingue= - opgenomen als appendix in de 
>piraat=-uitgave van het Séminaire VI (Le désir et son interprétention) door de Association Freudienne (p. 545-571) 
[verder afgekort als SVI]. Voor Lacans commentaar, zie in hetzelfde séminaire de lessen tussen 14.01 en 
11.02.1959 (p.149-253). 
 
Context 
De droom wordt verteld in een sessie, waarin eerst een aantal andere zaken ter sprake zijn gebracht, en wel in die 
volgorde: 
 Een onlangs opgekomen symptoom: een ongewild kuchen (>cough=), dat de analysant onmiddellijk asso-
cieert met hetgeen Aone would do if one were going into a room where two lovers were together@ [SVI: 552, 166] - 
iets wat hij als kind deed, toen hij zijn grote broer met diens Agirl-friend@ niet wou al te onverwacht wou verrassen. 
� Dit voert hem tot de associatie dat hijzelf ooit, wanneer hij ergens niet in een kamer mocht zijn, blafte als 

een hond in de waan dat men dan zou denken dat er alleen maar een hond - en dus niemand - in de kamer 
aanwezig was. 

� Als de analytica vraagt: AEen hond?@, associeert hij dat onmiddellijk met het voorval waarbij een hond zich 
tegen zijn been aanvleidde of, exacter, masturbeerde - hetgeen hij liet begaan ondanks zijn vrees dat op dat 
moment iemand de kamer kon binnenkomen (op dat moment kucht de analysant). 

� Onmiddellijk daarna vertelt de analysant zijn Atremendous dream@ (zie Compte rendu). 
 
Duiding van Ella Sharpe 
� Almachtswens van het subject [cfr. o.a. SVI: 169; 201v; 206; 212; 560], onderdrukt uit angst voor 

agressieve vergelding 
� Die gaat terug op een onderdrukte, verdrongen doodswens tegenover de vader - een vroeg gestorven vader 

die hij slechts tot zijn drie jaar heeft gekend en waarvan hij zich niets anders herinnert dan dat hij 
gestorven is - op dit ene woord van hem op zijn sterfbed na (zoals hij dat van zijn familie vernomen heeft: 
>Robert zal mij vervangen= [SVI: 163; 202; 549]. Dit laatste maakt dat elke gedachte aan zijn vader voor 
Robert een associatie met de dood betekent. 

 
Lacans duiding 
� Dat de analysant kucht, is op zichzelf reeds een boodschap, maar dat hij onmiddellijk zelf de vraag stelt 

naar dat kuchen, doet Lacan spreken van een Amessage au second degré@ [SVI: 167; 191; cfr. CRSVI: 
331]. Reden te meer, aldus Lacan, om dit symptoom rechtstreeks te duiden vanuit de vraag zelf2 van de 

                                            
     1 Ella Freeman SHARPE (1875-1947) was lerares [SVI: 165; 198] Engelse literatuur tot ze in 1917 (omdat veel 
van haar studenten oorlogsslachtoffer werden) een depressie meemaakte die haar tot de psychoanalyse bracht (bij 
James Glover). Ze volgde een leeranalyse in Berlijn bij Hanns Sachs. Merkwaardig is dat ze, parallel aan haar 
analytisch werk, ook studies over Hamlet is blijven schrijven. Het is waarschijnlijk dat Lacan, langs Ella Sharpe om 
 (meer bepaald haar essay AThe imatience of Hamlet@ [in Collected Papers on Psycho-analysis, Hogarth Press, 
1978, en in Franse vertaling opgenomen in: Ernest Jones, Hamlet et Oedipe, Gallimard 1967]) op idee is gekomen 
de Hamlet-tekts te analyseren - een tekst dat hem onmiddellijk na zijn lessen over Sharpe (weliswaar niet zonder een 
>sport d=hiver=-vakantie ertussen) zo lang zal bezighouden in datzelfde (zesde) séminaire. Meer bepaald is het zijn 
conclusie dat Ella Sharpe=s analysant zich positioneert als iemend die telgelijk de fallus >is en niet is= - naar de 
formule >to be or not to be=, die hem naar Hamlet wijst (zie SVI: 271). 
     2 Exacter nog, vanuit de signifiante structuur van de vraag: de analysant kan zijn verlangen waarnaar hij op zoek 
is (en dat het eigenlijke, onbewuste object van zijn vraag [zijn Demande] is), slechts op het spoor komen door na te 
trekken waar hij ergens in die signifiant-keten heeft postgevat en meer bepaald waar zich, in die signifiant-keten, het 
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analysant aan de analytica. De vraag >Wat betekent dat kuchen van mij?= verraadt meteen al een band de 
Ander, meer bepaald het feit dat, vóór er nog van een subject sprake was, de Ander mij al vroeg >Che 
vuoi?= en dat heel mijn subjectzijn erin bestaat daarop het (onmogelijke) antwoord te geven. Het subject 
zoekt (tevergeefs) in zichzelf naar de signifiant die op die vraag van de Ander (waardoor die Ander zich 
als verlangen opstelt) antwoord moet kunnen geven (SVI:176; 180; CRSVI: 331). Op die manier zoekt het 
zich als signifiant van de Ander te constitueren, dit wil zeggen als datgene wat het verlangen van de Ander 
(waarvan het het subject moet zijn) nooit ten volle zal kunnen opvullen.  

  [De (dwang)neurose van de analysant bestaat er juist in zo=n positionering als signifiant van de 
Ander te ontkennen (te >verneinen=) en die signifiant die hem tot subject van verlangen (van de 
Ander) maakt, nog steeds imaginair te benaderen. In die zin weifelt hij steeds tussen het hebben 
en het zijn van de fallus van de Ander. Alsof hij tegelijk de fallus van de Ander wil zijn (om zich 
op die manier als imaginaire opvulling van het tekort van de Ander te constitueren en zo zijn 
castratie te kunnen blijven miskennen [méconnaissance]), en toch op het punt staat - maar nooit 
méér dan dat - voor zichzelf toe te geven dat hij die fallus slechts heeft, dit wil zeggen slechts een 
Ersatz-invulling (signifiant) voor het tekort van de Ander is, en dus enkel bestaat dankzij het feit 
dat hij getekend is door datgene wat nooit het verlangen van de Ander - een verlangen waarvan 
hij het >hypokeimenon=, het >subjectum= moet zijn - zal invullen.] 

� Het dwangmatig kuchen van de analysant gaat gepaard met een vraag naar de betekenis daarvan (en is dus, 
aldus Lacans duiding, een vraag naar >de betekenaar van de Ander in hem=). De analysant geeft zelf meteen 
een antwoord: het is alsof hij wil verhinderen dat de >twee vrijers= in de kamer door zijn binnenkomen 
zouden worden verrast. Onmiddellijk illustreert hij dit met een herinneringsbeeld aan het feit dat hij ooit, 
toen hij ongeoorloofd in een kamer vertoefde, het geluid maakte van een blaffende hond. Op die manier, 
zo meende hij toen, zou men denken dat er niemand1 in de kamer aanwezig was (want alleen maar een 
hond). Een beeld dat hij direct associeert met de situatie waarbij een hond zich tegen zijn been 
masturbeerde: dat iemand op dat moment de kamer kon binnenkomen, bezorgde hem een ondraaglijk 
angstgevoel: hij zou  wegkwijnen van schaamte als dit effectief het geval zou zijn, zo vreesde hij.  

� Het feit dat de man blaft als een hond, wanneer hij er niet op wil worden betrapt ongeoorloofd in een 
kamer te vertoeven, duidt Lacan uitdrukkelijk als een fantasma. Waar het kuchen nog een vraag is naar de 
Asignifiant de l=Autre en lui@, is het blaffen een fantasma 2: het subject is hier niet langer op zoek naar iets 
(naar een signifiant), maar ontsnapt - zij het dankzij de signifiant - aan de signifiant-orde en >verdwijnt= als 
subject (van de signifiant): het keert terug tot de dieren. In dit fantasma toont de analysant Adat hij niet daar 
is waar hij is@ [SVI: 179].  

� Maar dit fantasma verraadt juist daardoor als geen ander zijn verlangen, met name dat hij verlangt daar te 
zijn waar hij niet is. Hij wil achter die deur zijn, daarbinnen, waar niemand is tenzij die masturberende 
hond. Hij identificeert zich (imaginair) met die hond als met een Amodel@; die hond is zijn Aidéal du moi@ 
[CRSVI: 331]3, onder die reserve wel te verstaan dat de (symbolische) Ander er niet is.  

� Zijn symptomatische kuchen bij het binnengaan van een kamer, dat hij zelf duidt als waarschuwingsteken 
voor de Atwee vrijers@ binnen, betreft weliswaar een Afantasie sexuelle à propos de l=analyste@, zoals Sharpe 
meent, maar moet in de puur imaginaire sfeer geïnterpreteerd worden (iets waarvoor Sharpe volgens Lacan 
blind blijft4). Zowel de Atwee vrijers@ binnen vormen een imaginair koppel (waaruit hij afwezig is, maar 

                                                                                                                                        
subject van het >verlangen= positioneert ten aanzien van het Ik van de >vraag=. Het is Lacan er dus om te doen na te 
gaan waar het subject zich positioneert in de de Atopologie intersubjective@ (SVI: 213).  

     1 Lacan vergelijkt het met de manier waarop Odysseus, wanneer de door hem bedrogen cyclopen naar zijn naam 
vragen,  zich >niemand= noemt (zie CRSVI: 331; SVI: 168).  

     2 ACe qui importe ici, c=est que le sujet - comme avec sa toux - se fait autre mais ne se demande pas cette fois quel 
est ce signifiant de l=Autre en lui; il se protège à l=aide du signfiant: il se chasse du domaine de la parole, il se fait 
animal.@ [ CRSVI: 331]. Zie de definitie die Lacan van het fantasme geeft in SVI: 185: AVous retrouverez ce que je 
vous ai donné être la formule du fantasme à souvoir que le sujet paraît élidé, ce n=est pas lui, pour autant qu=il y a là 
un autre, un autre imaginaire, a@ . [In het kuchen Akondigt het subject zich aan als andere, als een door de signifiant 
gemarkeerd, gebarreerd subject@; in het fantasme doet hij dat uitgerekend niet (CRSVI: 332).] 

     3 Waar ik geneigd ben hier eerder van moi idéal (ideaal-ik) te spreken. In de SVI komt bij mijn weten de 
verwijzing naar Ik-ideaal of ideaal-ik in die context niet voor.  

     4 Vandaar dat zij niet merkt hoe er wel degelijk een overdrachtsrelatie is bij de analysant; alleen is die louter 
imaginair (zie SVI: 206v; 547; zie ook: 224). 
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juist door die bevestigde afwezigheid zit hij er tegelijk ook voor iets tussen), als het koppel dat zich door 
de kamerwand gescheiden weet: hond en man, analytica en analysant bekleden (voor deze laatste) uitwis-
selbare posities (SVI: 192). Het betreft een seksueel fantasma waarin hij in laatste instantie zelf de 
hoofdfiguur is, meer bepaald het in de masturberende hond fantasmatisch verdwijnende subject (SVI: 
187). Het fantasma dat zijn kuchen begeleidt, betekent dan ook: Azolang ik nog niet bij mijn analytica ben 
binnengegaan, kan ik mij haar inbeelden als iemand die zich masturberend aan mij vertoont, maar ik kuch 
om haar te waarschuwen een normale houding aan te nemen van zodra ik daar ben@ [CRSVI: 331]. 

  [Waar de analysant op de plaats komt van (het tekort van) de Ander, wil hij eerst en vooral 
verdwijnen, hetgeen hij op een  imaginaire wijze realiseert door, dankzij de signifiant >blaffen=, te 
verdwijnen in een ander (de hond) - een imaginaire constructie die wordt gedragen door het 
fantasma verdwenen te zijn in een masturberende hond. Op het punt >de plaats van de Ander= te 
moeten innemen, blaft hij als een hond - en doet dus alsof hij er niet is. Zo kan hij de 
méconnaissance volhouden alsof ook de (gecastreerde) Ander er niet is en er dus geen orde van 
onherroepelijke alteriteit is waaraan hij meedogenloos is overgeleverd. In die masturberende 
hond verdwijnt de analysant fantasmatisch in de imaginaire andere, maar juist zijn vrees dat 
iemand de kamer binnenkomt waarin hij van die hondse masturbatiescène geniet, wijst erop hoe 
haaks de symbolische Ander nog staat op de imaginaire ander.] 

� Ella Sharpe had het volgens Lacan bij het rechte eind in het fantasma van de analysant een verlangen te 
herkennen naar masturbatie. Maar zij weet volgens hem niet de link te leggen met dat ander element uit het 
droommateriaal, met name dat hij Ahaar moet masturberen@1, met andere woorden dat hij verlangt haar, de 
analytica, te masturberen. Exacter nog, aldus Lacans analyse: hij wil zowel haar als zich masturberen en 
worstelt precies met het onderscheid daartussen, omdat hij nog imaginair gevangen zin >in= de Ander [SVI: 
207, 2192]: vandaar zijn reflectie over het al dan niet intransitief zijn van het werkwoord >to masturbatie=.  

� Dit element rijmt voor Lacan bijzonder goed met een ander element uit de droom, een fantasma omtrent 
het vrouwelijk genitaal dat (in plaats van zijn penis) zijn vinger omklemt en dat de associatie oproept van 
een kap (>a hood=; >un chaperon=) met een grote, vreemde plooi [CRSVI: 330]. Voor Lacan betreft dit 
fantasma hier niet voor dat van de fallische vrouw [SVI: 198], maar een omkering van de vrouwelijke 
vagina in een fallische betekenaar, zij het dat die fallus op die manier tegelijk Aweggegoogeld@ wordt.3 Die 
imaginaire fallus staat hier voor datgene wat het verlangen van het subject in de Ander gevangen houdt: de 
fallus (als plaats van het subject waar het met zijn constitutieve gespletenheid, zijn castratie,  wordt 
geconfronteerd) is tegelijk erkend én ontkend - ontkend aangezien hij niet echt van de ander is losgemaakt 
maar letterlijk >in= de Ander verborgen zit. Daar op die >nietige= plaats positioneert de analysant zich, 
zonder dat hij evenwel ophoudt die nietigheid te ontkennen; hij >goochelt= ze enkel weg. Hij goochelt zo 
ook het tekort in de Ander, de fallus - en daarmee zichzelf als subject - weg; wat hier alleen maar een 
manier is om zich imaginair in de Ander te kunnen  blijven koesteren.  

� Wat wordt weggegoocheld is de fallus als betekenaar van de (symbolische) castratie, dit is als datgene wat 
het subject verplicht om zich als subject van het verlangen van de Ander te constitueren. In plaats daarvan 
hanteert het subject de fallus-betekenaar om zich imaginair te constitueren als diegene die de fallus van de 
ander is - en dus in die hoedanigheid als subject van verlangen in de Demande van de Ander kan 
>verdwijnen=. Op die manier ontloopt/ontkent het subject zijn symbolische castratie. 

� In die zin is de fallus die de analysant absoluut niet wil verliezen, niet bij hemzelf te zoeken, zoals Ella 
Sharpe ervan uitgaat, maar bij zijn vrouw (dit is bij de imaginaire Ander waartegenover hij zich in een 
verhouding van Demande heeft gepositioneerd (SVI: 226). De analysant droomde dat de vrouw waarmee 
hij vrijde (nota bene in het bijzijn van een derde, in casu zijn vrouw), zijn penis wilde grijpen (Ato get my 
penis@; SVI: 220; 234). Ella Sharpe gaat er daarom van uit dat de fallus daar bij de man aanwezig is en dat 
de man in kwestie uiting geeft aan zijn potentiewens. Lacan duidt in diezelfde scène de fallus juist als 
datgene wat bij de man in kwestie afwezig  is4, maar bij de Ander is, in casu bij zijn vrouw. Exacter: die 

                                            
     1 Met name in de Atremendous@ droom zelf, waar hij denkt dat hij de vrouw waarmee hij vrijt, dan maar moet 
masturberen als hij haar belet dat zij zijn penis in haar brengt [CRSVI: 330]. 

     2 A[...] la mastrubation de l=autre et la mastrubation du sujet c=est tout un [...].@ 

     3 Le fantasma fait de la gaine féminine retournée le signifiant phallique. En fait le sujet ne met pas le pénis dans 
le fourreau, mais le doigt; il réinvagine ce qui est là dévaginé, tout se passe comme si se produisait là presque un 
geste d=escamoteur.@ (CRSVI.: 333) 

     4 In die zin kan Lacan stellen A[que] cette pseudo-mastrubation du sujet n=était pas autre chose qu=une sorte de 
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vrouw is zijn fallus1 (SVI: 227). Vandaar dat, in de droomscène,  de aanwezigheid van zijn vrouw geen 
belemmering vormt om met een andere vrouw te vrijen; het beantwoordt veeleer aan een brute 
(imaginaire) noodzaak. 

� Wat de man niet verdraagt, is de castratie-statuut, dit wil zeggen de castratie van de Ander, in casu de 
castratie van de vrouw. Het kan niet en het mag niet dat zij >is zonder hem te hebben=, want in dit geval zou 
hij zijn imaginaire identificatie met (en als) fallus van de Ander niet langer kunnen handhaven. (SVI: 250). 
Dat, in de droomscène, zijn eigen vrouw weliswaar aanwezig is, maar voor de rest geen enkele rol speelt 
(er wordt zelfs niet gezegd dat ze toekijkt), duidt Lacan als een manier om de fallus in veiligheid te 
brengen (ibid.). 

� In die zin zit de fallus waarmee de analysant worstelt, niet bij de dode vader, zoals Ella Sharpe meent, 
maar bij haarzelf. Vandaar dat het niet onverschillig dat de analyticus hier een vrouw is. De analysant, die 
als advocaat onoverkomelijke angsten moet doorstaan telkens als hij moet pleiten, durft ook hier (in de 
pyschoanalytische kuur) tegenover haar niet te pleiten: pleiten is het tekort in de Ander raken en dus zijn 
imaginaire beeld van de volle Ander laten varen. (SVI: 250) 

� De fallus is bij Ella Sharpes analysant bij uitstek een (imaginaire) middel om zijn verlangen te evacueren 
naar de Ander en op die manier zijn verlangen te beleven als wat de Ander (imaginar) volledig en intact 
laat. Alles draait rond bij hem rond de fallus als aphanisis, of exacter nog (zo verbeterd Lacan zichzelf), 
als aphanisos, als iets wat (het verlangen) doet verdwijnen (versta: verscholen houden om het voor 
castratie te behoeden) (SVI: 252). 

                                                                                                                                        
vérification de l=absence du phallus@ (SVI: 234). 

     1 Daarop doelde Lacan reeds wanneer hij het begin van zijn Ella Sharpe-lessen er de nadruk op legde dat de 
analysant in kwestie zegde Aeen reis met zijn vrouw rond de wereld@ te maken, en niet >een reis rond de wereld met 
zijn vrouw=. Die ene syntactische verandering in de zin wijst er reeds op dat de vrouw de positie van de fallus heeft 
ingenomen: zij moet als imaginaire bewaarplaats voor zijn fallus (zijn tekort) dienen, opdat hij op die manier zijn 
castratie kan blijven ontkennen. Of, in schaaktermen uitgedrukt (metafoor om het signifiant-spel aan te duiden 
waarin het subject zich moet constitueren) : Ale sujet ne veut pas perdre sa dame@ (CRSVI: 333; cfr. SVI: 226v). Cfr. 
ook SVI: 248: Ac=est du côté de la dame qu=est la toute-puissance@. 
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Schema bij les XVII: Le symbole ΦΦΦΦ (19.04.1961) 
 Marc De Kesel, 28 december 1997 
 
Lacan zet zijn (ook naar eigen zeggen) "moeilijk vertoog" voort. Hij moet het hebben over het onbewuste, in het 
besef dat dit onbewuste zijn eigen discours erover zowel aantast als constitueert: "[...] ik kan er niets over zeggen dat 
niet zijn volle gewicht moet halen bij wat ik er niet over zeg" [p. 277]. Dit betekent niet, aldus Lacan, dat we de 
intentie mogen opgeven er alles over te moeten en willen zeggen, maar dat het nu eenmaal zo is dat we er niet alles 
over kunnen zeggen en dat zelfs de formule waarin wij ons inzicht omtrent dit onbewuste gieten, ons naar het 
imaginaire [en dus naar de méconnaissance] drijft. Ook hier valt het menselijk subject ten prooi aan het symbool, 
met name dat "onnoembaar symbool" [onnoembaar omdat het strikt genomen zelf geen signifiant is maar de aandui-
ding van die plaats in de Ander waar de signifiant ontbreekt]: de fallus, het symbool Φ. 
 
1. 
 
Lacan neemt zich voor uit te leggen waarom dat symbool Φ onmisbaar is om de rol van het castratiecomplex in de 
overdracht te begrijpen. In de diverse richtingen van de psychoanalyse, die alle een prominente plaats geven aan de 
fallus1, wil Lacan orde brengen, meer bepaald door onderscheid te maken tussen imaginaire en symbolische functie 
van de fallus. 
 Zucchi's schilderij toont ons - zeker als men het, als maniëristisch schilderij, interpreteert in het licht van 
die andere maniërist, Arcimboldo - de imaginaire functie van de fallus [-n]: een "présence absente", "une absence 
présentifiée" [p.279]. Psyche wordt er in het beeld van Eros geconfronteerd met een afwezigheid, een tekort en vraagt 
zich af: "De lui, qu'en est-il?" [ibid.]. Die afwezigheid gaat terug op een afwezigheid die zelfs in de orde van 
signifiant aanhoudt, een afwezigheid die symbolisch niet kan worden gepresentifieerd (en waarvoor dus geen 
signifiant voorhanden is): het symbool Φ duidt de plaats aan van een tekort aan signifiant. Eenmaal geconfronteerd 
met dit tekort, rest het subject niets anders meer dan het subject van een verlangen te worden. Het schilderij toont in 
die zin de 'geboorte' van (Psyche als) het subject (zie hierboven, les XVI.2). 
 
2. 
 
'An sich' heeft de orde van de signifiant - dit is een symbolisch universum - niet noodzakelijk een tekort, in die zin 
dat ze de mens de gelegenheid biedt de totaliteit van zijn 'wereld' [in fenomenologische zin] erin uit te drukken (hoe 
beperkt en bekrompen die 'wereld' overigens ook mag zijn). Het tekort binnen de signifiant-orde komt evenwel aan 
het licht wanneer zij als iets 'für sich' gaat gelden, dit is wanneer het lustwezen wordt gedwongen zich daarin te 
realiseren. Zo geeft het jonge kind, op het moment waarop het in de orde van de signifiants binnentreedt, een sper-
vuur van vragen ten beste. Dit wijst op een soort 'recul' van zijnentwege ten aanzien van de signifiant - een onmacht 
die signifiant als zodanig aan te pakken [p.282]. Het subject mag er zodoende nog blijk van geven te ageren vanuit de 
plaats waar de betekenaarsorde tekortschiet, het belet niet dat al zijn vragen bij voorbaat reeds falen, in de zin dat 
het subject zich volledig in die signifiants die het zo hardnekkig bevraagt, zal inschrijven. Zelfs de vraag 'wat ben 
ik?' fungeert op zich reeds als sluier die het onuitspreekbaar (niet tot signifiant te maken) tekort afdekt waarin het 
subject zich positioneert.2 In die zin is de psychoanalyse geenszins die uitloper van de romantische ontdekking van 

                                            
     1 Lacan stelt uitdrukkelijk dat niet hij de fallus een primaatsrol heeft gegeven, maar dat de diverse psychoanalyti-
sche theorieën dat doen. (Wat niet belet dat Lacan het primaat dat Freud aan de fallus toeschrijft in de genitale 
seksuering van het lichaam volmondig onderschrijft, zij het niet zonder er een nieuw - in casu symbolisch - statuut 
aan te geven.) Lacan verwijst hier onder meer naar sommige (onder meer Kleiniaanse) theorieën die de fallus doen 
teruggaan op "la force d'agressivité primitive en tant qu'il est le plus mauvais objet rencontré au terme dans le sein 
de la mère [dit laatste is een typisch Kleiniaanse formulering] [p.278]"; daarmee heeft hij ongetwijfeld de in de vorige 
les vernoemde Ella Sharpe op het oog. 

     2 De vragen die het kind stelt, moeten dus niet worden gesitueerd op het (filosofische) niveau 'wat/wie ben ik?' 
maar op het niveau van de Ander, meer bepaald op het niveau van het onvermogen van het kind een antwoord te 
geven op de vraag die het vanuit die Ander in de nek geworpen krijgt: 'Che vuoi?' [p.284]. Dit spervuur aan vragen 
van het kind is exponent van het feit dat het in de Ander het antwoord op zijn Demande niet vindt en dus, in die 
Ander, moet verlangen naar dit antwoord; dat met andere woorden dit gezochte antwoord een 'object van verlangen' 
wordt. Op de plaats van het tekort van die Ander, situeert zich de fallus (Φ). In die zin is de fallus de signifiant van 
het verlangen als zodanig, en heeft de 'reële presentie' van de fallus (die meestal gedekt en gesluierd wordt 
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het kind (waarbij de vraag 'wat ben ik?' een positief ingevuld antwoord zou krijgen: 'ik ben een kind'). Voor dit 
romantische ideeëngoed omtrent het kind verwijst Lacan, net zoals in séminaire VII (SVII 33) naar Colderidge. 
 Lacan behandelt diezelfde infantiele vraag 'wat ben ik?' aan de hand van zijn graphe, meer bepaald aan de 
hand van het onderste gedeelte (de lijn van de énoncé). Uitgaande van de 'lijn van de intentie of de behoefte' 
[verticale lijn] kan men stellen dat het lustwezen 'zichzelf' vindt [dit wil tegelijk zeggen: (een) 'zichzelf' constitueert] 
door - simultaan - samen te vallen met de signifiants die het rond zich hoort (en die de graphe op de horizontale lijn 
situeert). Dit simultaan samenvallen gebeurt niettemin nachträglich, in die zin dat het lustwezen met die signifiants 
pas samenvalt (en deze signifiants dus pas - metaforisch - een betekenis ressorteren [een betekenis nota bene die het 
kind een bestaan zal geven1]), wanneer het een 'punt' zet tussen (en dus achter) een reeks signifiants: het kind 
onderbreekt - en sluit op die manier - de reeks woorden 'kind/ben/een/ik' die het van de Ander te horen krijgt door 
ze te scanderen als: 'ik ben een kind' [p.283]. Pas door zich in een verhouding tussen signifiants (en als signifiant 
fungerende objecten) in te schrijven, incarneer het lustwezen in een ik, exacter, in een ideaal-ik [p.284]. 
 Maar dat desondanks de vraag 'wat ben ik?' standhoudt en voor het subject zinvol blijft, duidt erop dat het 
antwoord waarin het (ideaal-)ik zich constitueert, een referentiepunt behoudt buiten 'zichzelf' - een punt waar het Ik 
voor zichzelf nog steeds een vraag - en in die zin zelfs een ethische opgave - blijft. Daar constitueert het subject zich 
als Ik-ideaal, als wat Freud het Über-Ich heeft genoemd. Dit alles maakt dat het antwoord waarin het subject zich 
constitueert (met name: 'ik ben een kind') een (onvermijdelijke) manier is om "la véritable réponse" te ontwijken. 
Dit antwoord vanwege de Ander (dat in elk antwoord waarin het subject zich constitueert, wordt ontweken), is te 
formuleren als: "laat je zijn" [ibid.].  
 Het subject constitueert zichzelf als antwoord op de vraag van de Ander (meer bepaald op diens 'Che 
vuoi?') door zich namelijk als subject te constitueren van de signifiants waarmee die vraag van de Ander is gesteld. 
Maar in elk door het subject geconstitueerd antwoord klinkt ook nog het antwoord van de Ander zelf door, en dit 
antwoord viseert iets dat voorbij de signifiant ligt en wijst erop dat het subject zich moet laten zijn (in plaats van 
louter als representant van dat zijn te bestaan). Het viseert met name het object van fantasme dat, voorbij het 
lustprincipe, op het niveau van de jouissance te situeren is. Het is op dit punt dat het tekort van de signifiant 'zelf' op 
de proppen komt, met name de fallus (Φ). 
 Meer bepaald komt de fallus op de proppen waar de signifiant-verglijding waarin het subject zich beweegt, 
stokt, halthoudt en die signifiant-keten opnieuw centreert rond zijn object (a). 
 Lacan legt nog eens uitvoerig uit hoe het lust- en realiteitsprincipe zich beide exclusief binnen het domein 
van de betekenaar opereren [p.285]. Wat Freud de 'realiteitstest' (Realitätsprüfung, "épreuve de réalité") noemt, gaat 
niet na of de voorstellingen/betekenaars waaraan de lustbezetting zich vasthecht, overeenkomen met de realiteit, 
maar met reeds eerder onbewuste voorstellingen. De ultieme referentie van die (interieur autonoom opererende) 
voorstellingen/signifiants waarin het subject zich waarmaakt, ligt niet in de realiteit buiten de betekenaar, maar in 
het altijd al verloren gegane object waarrond de signifiant-keten zich, als rond een intieme exterioriteit, draaiend 
houdt (met name het 'extime' [SVII 167], het reële, das Ding, objet petit a). In tegenstelling tot de signifiants (en de 
objecten) waarin het subject zich realiseert, is dit altijd verloren object (het object waarrond onze fantasma's 
draaien) niet uitwisselbaar. 
 Lacan herhaalt zijn stelling uit het zevende séminaire over het utilitarisme [SVII 21, 46, 190, 220, 230, 256, 269]. 
Dit moreel systeem is de laatste variant van een ethiek die zich exclusief binnen het lustprincipe definieert. Het gaat 
uit van de fictionaliteit van de objecten waarin en waarmee wij het goede waarmaken en bepaalt het goede volledig 
vanuit de 'inwendige' wetten van dit systeem: goed is die fictie die de meeste mensen het nuttigst (of, Freudiaans 
uitgedrukt, het meest lustvol) is. 
 Het object waar het volgens (en ook in) de psychoanalyse om draait, bevindt zich evenwel buiten die fictie 
(betekenaar) en we komen dit pas op het spoor "au point le plus radicale où se pose la question du sujet quant à son 
rapport au signifiant" [p.286], met name op het punt waar wij als subject "een teken [treffen] dat ons het recht geeft 
[en, zo interpreteert ik, die ons ertoe verplicht] met tekens te opereren" [p.286]. Dit teken dat aangeeft dat wij ons in 
de betekenaarsorde moeten inschrijven, is het teken als zodanig van het object van ons verlangen en van het verlan-
gen als zodanig waarmee we samenvallen, het is de "reële presentie" van (het object van) ons verlangen, en in die 
zin een betekenaar die steeds verborgen wil gehouden worden (want het tekort van de betekenaar aangeeft), met 
name de fallus.2 De "reële presentie" van het verlangen en de betekenaar waarmee we samenvallen, doet immers 

                                                                                                                                        
gehouden) het effect de betekenaarsketen in zijn verglijding te stokken [p.287]. (Zie verderop.) 

     1 "Je ne suis rien d'autre que moi qui parle" [p.283]. 

     2 Men zal merken dat Lacan hier, op die bladzijde 286, nog geen strikt conceptueel onderscheid maakt tussen 
signifiant en signe: zo geeft hij in de zin op regel 14-17 (Car le rapport de la communication ... , d'en faire un signe) 
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niet alleen de betekenaarsketen waarin we ons realiseren stokken, zij opent voor ons ook "je ne sais quel ombre du 
néant" [p.287, naar stécriture-versie]. Wanneer het verlangen zich niet meer zou verliezen in een onophoudelijke 
betekenaarsverglijding en in slechts één signifiant als zodanig aanwezig ('reëel present') zou zijn, dan zou dat 'pure' 
verlangen ontsnappen aan de betekenaarsorde en het subject openen op het 'niets' [of op het genieten, de 
jouissance]. [Wat zoveel wil zeggen als dat het verlangen 'zelf' niet 'reëel' bestaat, want een onbestaanbare signifiant 
(Φ) is.] 
 
 De fallus is dus de betekenaar van de betekenaar alsook de betekenaar van het verlangen 'zelf' en in die zin 

de plaats waar de betekenaarsorde (samen met het verlangen dat zich in haar realiseert) met het tekort dat 
haar constitueert, wordt geconfronteerd - een confrontatie die haar opent op "le néant" dat het reële is. 

 
Lacan illustreert dit met het verhaal van Psyche, die haar 'verlangen' pas realiseert op het moment waarop ze merkt 
hoe het (object ervan) (altijd al) weg is. De signifiant van dit verlangen als zodanig (en dus ook van het altijd al 
verloren object van verlangen) is de fallus (Φ). In die zin tekent het schilderij ook het moment waarop Psyche zich 
(genitaal) seksueert. Haar meisjeslichaam fungeert in dit opzicht als het fallische beeld bij uitstek, namelijk als een 
imaginair beeld dat gemarkeerd is door een tekort. Lacan legt er de nadruk op dat datgene wat symbolisch wordt 
gecastreerd [voorwaarde voor de seksuering] niet het reële, maar het imaginaire lichaam is. De plaats waar het 
imaginaire (narcistische) zelfbeeld door die castratie is getekend, zal vanuit de signifiant van het pure verlangen 
worden betekend. Pas van daaruit zal men "se voir soi-même comme privé ou non privé de cette appendice" [p.287]. 
 
3. 
 
De symbolische castratie betreft het imaginaire lichaam en de symptomatische effecten van het castratiecomplex 
spelen zich dan ook op niveau van het imaginaire af. 
 Om dit te illustreren verwijst Lacan naar zijn analyse van Freuds gevalstudie 'Dora'.1 Freud heeft zich bij 
Dora, aldus Lacan, vergist in het bepalen van het object van haar verlangen. Dit object is niet zozeer Meneer K. (of, 
binnen de analytische scène, Freud zelf), als wel Mevrouw K., de maîtresse van haar (impotente) vader. Niet dat 
meneer K. of Freud bij haar niet fungeren als het object (a) van haar fantasma - en dus van haar verlangen; alleen is 
Dora er niet in geslaagd zich als verlangend wezen rond dit fantasmatisch object te centreren, maar doet zij dit rond 
de betekenaar daarvoor, de fallus - een betekenaar die ze niet symbolisch maar imaginair assumeert. 
 
 Het uitgangspunt van Dora's hysterie is het feit dat de wijze waarop ze zich als object van de Demande van 

de ander (in casu haar vader) heeft gepositioneerd, in het gedrang komt wanneer ze geconfronteerd wordt 
met de désir van haar vader. (Die confrontatie gaat terug op het moment waarop het oedipuscomplex Dora 
tot genitale seksuering heeft gedwongen). In plaats van zich (symbolisch-castratief) als object-signifiant 
van (de désir van) de Ander te positioneren, zal ze imaginair in de vraag blijven steken wat ze dan wel is, 
nu ze geen object van de Demande van de Ander meer is. Ze zal zich de vraag stellen naar het tekort in de 
Ander (dit is naar de fallus Φ), dat blijkbaar niet meer door haar kan worden ingevuld, maar definitief naar 
een andere invulling verwijst. Die ligt voor Dora evenwel niet bij de vader zelf, want die is impotent (een 
gegeven dat de hysterie vaak ook puur fantasmatisch installeert); dus moet die bij het object van diens 
verlangen te vinden zijn, in casu Mevrouw K., haar vaders maîtresse. 

 Dora viseert in Mevrouw K. datgene wat zich au-delà bevindt van hetgeen zij betekent voor haar vader. 
Meer nog, ze verlangt op die manier naar het verlangen van Mevrouw K.: in haar vraag waarvan Me-
vrouw K. zou kunnen houden bij haar impotente vader, stelt ze de vraag naar haar eigen verlangen, maar 
tegelijk belet die verschuiving van haar verlangen haar om zich als dat (van de imaginaire fallus 
gecastreerde [fallische]) verlangen te constitueren. Zodoende identificeert ze zich, in Mevrouw K., met de 
"absolute Ander", dit is met datgene wat het tekort in de Ander opvult (de imaginaire fallus) en dreigt ze 

                                                                                                                                        
zonder meer de technische definitie voor signifiant ['ce qui représente le sujet pour un autre signifiant'] en rijmt dit 
in die betekenis met de hele context, maar gebruikt hij wel de term 'signe' in plaats van 'signifiant'. Lacan is meer 
bepaald in die periode de hierboven vermelde definitie van de signifiant nog aan het smeden, om ze aan het eind van 
volgende les [p.307] als formule in zijn theorie te introduceren (of, in de strakke formulering waarin ze gekend is, pas 
in het volgende Séminaire IX: L'identification, aan het eind van de les van 6 december 1961, zoals Eric Porge 
beweert in zijn Se compter trois [Érès, Toulouse, 1989, p. 69]). 

     1 Zie ook onder meer E: 217-226; SI: 207-209; SIV: 136-147; SIII: 104-106; SV: les van 9 en 16 april 1958. 
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terecht te komen in een nefaste (want puur imaginaire) duele relatie met haar - wat haar op termijn tot 
slachtoffer zou maken van de agressie die inherent is aan die imaginaire subject-constitutie. 

 Dit laatste vormt de (onbewuste) reden waarom ze zich de amoureuze attenties van Meneer K. laat welge-
vallen. Net zoals, voor Dora, haar vader in en door haar, houdt van wat au-delà van haar is (Mevrouw K.), 
zo ook moet zij voor Meneer K. dat au-delà zijn waar hij, in en door zijn eigen vrouw, van houdt1. Zo 
biedt Meneer K. voor Dora een tegengewicht tegen haar voortdurende dreiging volledig door de 
imaginaire verhouding met Mevrouw K. te worden opgeslokt. Zo kan zij het verlangen, als hetwelk zij zich 
dient te constitueren, én uit de weg gaan én behouden door het te evacueren naar Mevrouw K. In Mevrouw 
K. verlangt ze ernaar te verlangen2, maar positioneert ze zich tegelijk als de imaginaire fallus, dit is 
datgene wat het tekort van dit verlangen invult en het dus mogelijk maakt dit verlangen als Demande te 
beleven. Door medeplichtig te zijn aan de verboden 'liaison' tussen haar impotente vader en zijn maîtresse, 
positioneert ze zich als imaginaire fallus van de Ander (haar vader zowel als Mevrouw K.). Maar door te 
verlangen naar het verlangen van Mevrouw K. houdt ze tegelijk de mogelijkheid open zichzelf als 
verlangen te constitueren. De amoureuze attenties van Meneer K. vormen de factor die het wankele even-
wicht tussen beide posities garandeert.  

 Vandaar dat Dora's hele constructie in elkaar stort op het moment waarop Meneer K. denkt zijn 
liefdesverklaringen ten aanzien van haar kracht te kunnen bijzetten door te bekennen dat zijn vrouw niets 
meer voor hem betekent. Van dat ogenblik af kan Dora zich niet langer het au-delà van de liefde voor zijn 
vrouw wanen en verliest zo ook haar relatie met hem haar zin, met als gevolg dat ook het hele verdere 
(imaginaire) kaartenhuisje ineenstort (en zij dus via wat omwegen op Freuds sofa terecht zal komen). Plots 
wordt ze met het feit geconfronteerd dat ze voor haar vader niets anders dan een signifiant is: zij voelt zich 
misbruikt als een ruilobject dat hij uitspeelt om dit ander ruilobject, zijn maîtresse, voor zich te kunnen 
winnen. Pas hier staat Dora voor de opdracht haar castratie te assumeren, dit is zich te betekenen met een 
fallus die van alle imaginaire banden met de Ander is ontdaan en louter nog ruilobject, betekenaar is; 
uitgerekend omdat zij onvoldoende heeft verdrongen (dankzij het betekenaarsspel) dat zij slechts als 
betekenaar kan bestaan, weet ze zich nu geconfronteerd met dit betekenaarsbestaan en met die betekenaar 
als zodanig, dit is met Φ. 

 
Dora's hysterie bestaat er dus in het "teken" waarin de ander zijn verlangen uit (zowel haar vader als Meneer K.), 
imaginair te benaderen en tot zich te nemen - als was zij de zaakgelastigde van die ander: "tout ce dont il s'agit pour 
Dora, comme pour toute hystérique, c'est d'être la procureuse de ce signe sous la forme imaginaire" [p.289; cfr. SIV: 138 

waar Lacan hetzelfde beeld van 'procureuse' gebruikt]. Door zich te constitueren vanuit het teken van verlangen van de Ander 
(in casu het verlangen van de man: meneer K. of haar vader), ruilt ze als het ware haar eigen verlangen in tegen dit 
teken en verschuift ze op die manier dat velangen van haar naar de Ander, zij het nu niet naar de mannelijke maar 
naar de vrouwelijke Ander, in casu mevrouw K. Terwijl ze aan haar imaginaire constitutie binnen de Demande blijft 
vasthouden3, is zij toch zeer gefascineerd door het verlangen van Mevrouw K.: ze 'verlangt' naar haar verlangen (zij 
het op een manier waarbij ze zich nog niet te volle als subject van een verlangen heeft geconstitueerd). Het is haar 
een raadsel waarvan mevrouw K. zou kunnen houden bij haar (uitgerekend impotente) vader; het is haar een raadsel 
hoe zij kan houden van een fallus die er niet is, die gecastreerd - en dus louter symbolisch - is. Maar juist omdat ze 
wil weten wat dit geheime verlangen (en het geheime object van verlangen) van Mevrouw K. wel is, ondersteunt ze 
met alles wat ze kan de band tussen de beide geheime minnaars en speelt ze voor imaginaire fallus van de vader 
door zich voor diens minnares uit te sloven en haar boven alles te vereren.4  Zij adoreert mevrouw K., precies 

                                            
     1 Zie bijvoorbeeld Séminaire IV: La relation d'object [Miller-versie, p. 143]: "Dora peut bien admettre que son 
père aime en elle, ce qui est au-delà, Mme K., mais pour que M.K. soit tolérable dans sa position, il faut qu'il occupe 
la fonction exactement inverse et équilibrante. A savoir, que Dora soit aimée par lui au-delà de sa femme, mais en 
tant que sa femme est pour lui quelque chose. Ce quelque chose, c'est la même chose que ce rien qu'il doit y avoir 
au-delà, c'est-à-dire Dora en l'occasion." 

     2 En verlangt zij in die zin naar Φ, de symbolische fallus, de 'invulling' van het tekort die zelf nooit anders dan 
tekortschiet, want enkel symbolisch is. 

     3 "Dora [...] subsiste comme sujet en tant qu'elle demande l'amour, sans doute comme toute bonne hystérique, 
mais elle soutient le désir de l'autre en tant que tel." (Séminaire V: Les formations de l'inconscient, les van 14.05.58; 
piraatuitgave p. 365) 

     4 Zij beleeft het object van haar verlangen niet symbolisch, dit wil zeggen als het object van haar fantasma, maar 
imaginair: ze blijft het voor mogelijk houden dat dit object het tekort in de Ander opvult. Op het punt waarop zij 
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omwille van haar onvervuld verlangen; zij verlangt naar haar verlangen als zodanig, maar is nog niet in staat dit 
verlangen ook als zodanig (dus als radicaal tekort) op zich te nemen (dit is te verdringen). Zij beleeft dit verlangen 
nog imaginair in (adoratie voor) het verlangen van de Ander, een Ander waarvan ze nog niet ten volle heeft geassu-
meerd dat hij (in casu zij) ten enen male niet absoluut is. Vandaar dat zij die Ander om haar liefdesperikelen zal 
bewonderen, niet zonder de (onbewuste) pretentie haar op die manier te zullen kunnen "repareren", te "reanimeren", 
"opnieuw volledig te maken" [p.289]. Vandaar dat de hysterie zo goed kan meedraaien in de "idéologie réparatrice"1 
die - ten onrechte - zo vaak die van heel wat psychoanalyses is. 
 
Lacan verwijst ook (onderaan p. 289) naar een andere imaginaire 'oplossing' om de symbolische castratie te ontwijken, 
die van de dwangneuroticus. 
 
 Ook zijn symptomen ('rituele' dwanghandelingen en vaak sado-masochistische dwanggedachten die hem 

pijnlijk veel schuldgevoelens opleveren) gaan terug op een poging zich binnen de (symbolische) orde van 
de désir te realiseren zonder evenwel echt aan de Demande-positionering te verzaken. Vasthoudend aan de 
Demande-structuur, positioneert hij zich als diegene die de fallus van de Ander is (dit wil zeggen als de 
imaginaire invulling van het tekort van de Ander). Wanneer hij er dan mee wordt geconfronteerd dat die 
Ander geen Demande- maar een désir-wezen is en dat er dus, naast hem, nog anderen zijn waarnaar die 
Ander verlangt, zal hij zich door die anderen imaginair uitgedaagd weten (in plaats van zich ermee te iden-
tificeren, zoals bij de hysterie het geval is). Hij zal die ander als een rivaal beschouwen die er ook 
aanspraak op maakt de fallus van de Ander te zijn en de enige houding tegenover hem - dit is tegenover de 
figuur waarin hij met het verlangen2 wordt geconfronteerd - is dan ook agressie. Vandaar de agressieve 
sadistische fantasieën van de dwangneuroticus: hij wil de ander vernietigen, omdat hij hem belet de fallus 
van de Ander te kunnen zijn - omdat hij hem dus verhinderd zich binnen de duele Demande-structuur te 
realiseren. 

 Wat de dwangneuroticus wil vernietigen is dus het verlangen als zodanig en hij wil dit doen door het 
object ervan te treffen, met name de fallus: wat hij wil treffen is het feit zelf dat het subject zich in 
betekenaars moet realiseren - betekenaars die op zijn vraag (Demande) nooit anders antwoorden dan door 
naar weer andere betekenaars te verwijzen. Wat hij miskend wil houden (méconnaissance), is het feit dat 
hij zich moet realiseren, niet vanuit iets dat hij is (met name vanuit het object van de orale of anale 
Demande van de Ander), maar vanuit iets dat hij heeft (en nooit 'echt' zal hebben want het nooit zal zijn), 
met name iets dat verwijst (en ooit anders dan verwijst) naar datgene waarnaar de Ander alleen kan 
verlangen: dit (reëel) onbestaanbare object van verlangen dat alleen symbolisch kan bestaan (dit wil 
zeggen in zijn representatie, in zijn betekenaar) en dat nog het best met de term fallus kan worden aange-
duid - aangezien de hier aangehaalde structuur uitgerekend die is waarbinnen de seksuering van de 
genitaliteit geschiedt (en die genitale seksuering is zonder meer noodzakelijke voorwaarde om een 
'volwaardig' menselijk subject te worden). 

 Toch is de wil om de Ander (en dus het verlangen) te vernietigen slechts één kant van de dwangneuro-
tische medaille. De keerzijde wordt duidelijk wanneer men bedenkt dat die vernietigingspoging exclusief 
door middel van betekenaars wordt uitgevoerd: het is niet zozeer reëel als wel in fantasieën en 
oncontroleerbare gedachten dat de dwangneuroticus de Ander wil vernietigen (denk maar aan het vaak 
verregaand blasfemisch en scatologisch karakter van zijn dwangfantasieën). Door de Ander nu uitgerekend 
met signifiants te lijf te gaan, houdt de dwangneuroticus (die, net als om het even welk subject, geen leven 
buiten die Ander beschoren is) de Ander bij uitstek staande - de Ander die überhaupt nooit anders dan als 

                                                                                                                                        
zich 'normaal' op de plaats van het object a zou moeten positioneren en zodoende 'genotvol' verdwijnen in het object 
van haar fantsma, houdt ze als het ware de imaginaire fallus achter te hand, waarvan ze blijft hopen dat hij het tekort 
in de imaginaire Ander (dit is de Ander van de Demande) opheft want vervult. Daarnaar verwijst Lacans matheem: 
  a 
          ───  � A   
 (-n) 
 

     1 Ik volg hier de stécriture-versie. Miller volgt de (m.i. minder te verdedigen) variant: "étiologie réparatrice" 
[p.289]. 

     2 Het verlangen van de Ander - meteen ook het enige verlangen waarin hij zichzelf (als verlangen) zal kunnen 
realiseren. 
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(en binnen) signifiants bestaat. Met elke betekenaar tracht hij de Ander (en dus het feit dat hij zichzelf als 
verlangen binnen de betekenaarsorde te constitueren heeft) te vernietigen en herleidt hij hem tot het meest 
verwerpelijke dat hij kent, maar in diezelfde beweging behoudt hij (ongewild en onbewust) de 
metonymische keten van betekenaar waaruit de Ander bestaat (en waarbinnen ook hijzelf bestaat) en 
herstelt hij dus de grond-support zelf van het verlangen: de metonymische betekenaarsketen.1 De onophou-
delijke schuldgevoelens die de dwangneurotische sadismen (masochistisch) begeleiden, ondersteunen 
uiteraard die beweging waarbij de Ander, ondanks alle geuite agressie ertegen, terzelfdertijd wordt 
bevestigd.  

 De dwangneurose is dus een imaginaire constructie waarbij het verlangen op afstand wordt gehouden - in 
de dubbele zin van het woord: het wordt agressief van het subject weg gehouden én het wordt door 
datzelfde subject tegelijk in een (imaginaire) greep gehouden. De dwangneuroticus is dus wel degelijk 
stevig in de Ander (de symbolische orde) geïnstalleerd, alleen positioneert hij zich daarin nog op een 
imaginaire wijze: hij heeft die symbolische orde - en dus zijn symbolische castratie, nog niet 'geas-
sumeerd', hij is - om het met een term in de Lacans terminologie van de jaren vijftig te zeggen - nog niet tot 
een 'parole pleine' kunnen komen waarbij hij het op zich neemt dat datgene wat hem 'maakt', een bepaalde, 
eindige reeks signifiants is.2 

 
Na het aangeven van de formule voor het hysterisch fantasma, kondigt Lacan, onderaan pagina 289, een formule aan 
voor de dwangneurotische tegenhanger daarvan. Hij kondigt het inderdaad alleen maar aan en schetst hier voorlopig 
enkel een paar vlugge lijnen. 
 Het verschijnen van het verlangen en het (onherroepelijk) tekort is voor het subject als zodanig 
ondraaglijk. Die vragen beide om verdringing (aangezien de Demande-structuur in haar méconnaissance van het 
tekort [en van de désir]  faalt, omdat de imaginaire ander een niet langer te miskennen tekort gaat vertonen waarvan 
het subject onmogelijk zichzelf nog de invulling kan wanen). Ondraaglijk is, aldus Lacan, tegelijk ook de support 
van dit verlangen, de betekenaar als zodanig - of, zo je wil, het tekort 'zelf' dat de betekenaar is: die betekenaar 'zelf' 
(dit altijd terugwijkend object [Φ] van verlangen waarin het verlangen zijn support kent) kan moeilijk "dans sa 
forme dévoilée" gehandhaafd blijven. De dwangneuroticus zal zich daarom agressief keren tegen die "reële 
presentie" van het gebrek (het tekort) aan adequaat object voor het verlangen. Hij zal zich met andere woorden 
agressief keren tegen de betekenaar zelf, tegen de [symbolische] fallus, Φ, en tegen het verlangen als zodanig [p. 

290]. Hij zal die "reële presentie" van de Φ "maniable" maken, door hem te beledigen, neer te halen, agressief van 

                                            
     1 Dit metonymische karakter van de dwangneurotische blasfemie springt volgens Lacan nog het best in het oog 
bij de gekende infantiele woede-uitbarsting van de Rattenman [samen met de Wolvenman één van de twee 'grote' 
dwangneurotici uit Freuds praktijk]: "Toen hij [de Rattenman] nog zeer klein was [...] moet hij iets ergs hebben 
uitgehaald, waarvoor zijn vader hem afranselde. De dreumes kreeg toen een vreselijke woedeaanval en schold nog 
onder het pak slaag zijn vader uit. Omdat hij nog geen scheldwoorden kende, had hij hem benoemd naar alle dingen 
die hij maar kon bedenken en gezegd: 'Jij lamp, jij handdoek, jij bord' enz." (Freud, Nederlandse Editie, 
Ziektegeschiedenissen 5, Boom, Meppel/Amsterdam, 1989, p. 57). Lacan verwijst daar onder meer naar in 
Séminaire V: Les formations de l'inconscient, les van 18.06.1958 (piraatuitgave, p. 438). Even verderop (p. 439) 
formuleert hij kernachtig de paradox van de dwangneurose: "Ce rapport [met name van de dwangneuroticus] avec 
l'autre est fondé sur une articulation qui en quelque sorte se forme elle-même sur la destruction de l'autre, mais qui 
du fait qu'elle est articulation, et articulation signifiante, le fait subsister." (Zie ook hetzelfde Séminaire, les van 25 
juni, waar hij de paradoxale geste van dwangneurose ten aanzien van de désir de l'Autre concipieert als een Vernei-
nung [op. cit., p. 452-453], zoals hij trouwens in de volgende les van séminaire VIII zal doen [zie p.299]). 

     2 Hij is nog niet tot een metaforische positionering in de symbolische orde gekomen, maar is blijven steken in de 
metonymie. Hij is er nog niet aan toe te beslissen "to be or not to be" die of gene signifiant te zijn (en dus een 
welbepaalde signifiant als de [metaforische] betekenis voor zichzelf te assumeren); hij blijft zich daarentegen in de 
metonymische aaneenschakeling van de signifiants ophouden en twijfelt nog tussen 'signifiant of niet', dit is tussen 
een symbolische constitutie en het enige alternatief dat hem rest - maar dat hij dankzij zijn imaginaire constructie 
kan miskennen (méconnaissance) - met name: niets. Of om het met Lacans woordspeling op Shakespeares vers uit 
Hamlet te zeggen: hij twijfelt nog niet (symbolisch) "to be or not to be" die of deze betekenaar; hij twijfelt 
(imaginair) "to be or not" en houdt zich staande door díe signifiant metonymisch te herhalen: "to be or not ... to be 
or not ... to be or not ... " (Lacan, ibid., p. 439). Het is overigens uitgerekend die voortdurende confrontatie met dit 
'niets' - en dus met de betekenaar als zodanig - die de dwangneuroticus (samen met die andere 'neurose', de hysterie) 
ertoe brengt ons een inzicht in het onbewuste aan te reiken waarvan 'normalen' nooit blijk zouden geven. 
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zijn voetstuk te werpen en nietig te verklaren.  
 Lacan verwijst ter illustratie naar "un auteur" die een uitvoerige studie van een vrouwelijke dwangneurose 
op zijn naam heeft staan.1 In die studie is het blasfemisch karakter van de dwangneurotische fantasieën 
overduidelijk: de analysante in kwestie stelt zich onder meer bij het zien van een gekruisigde Christus dwangmatig 
diens genitaliën voor.2 In plaats van dit - zoals Bouvet - als een uiting van de penisnijd van de analysante te duiden, 
als wilde zij zich kost wat kost de fallus van de man (in casu de fallus van de analyticus) toeëigenen, zal Lacan haar 
gevecht met de fallus (verderop) interpreteren als een strijd met zichzelf, dit is met de positie die ze moet innemen 
ten aanzien van de Ander (dit is met de betekenaars waarin ze zich moet waarmaken), meer bepaald haar strijd 
tussen een imaginaire en een symbolische positionering binnen die betekenaars. Lacans accent zal dan ook, veel 
meer dan bij Bouvet, op het blasfemische karakter van haar religieuze fallus-fantasieën: in die fantasieën gaat het 
om het (reëel, imaginair of symbolisch) statuut van die fantasieën en wie erin functioneert. 
 Hij verwijst daarbij - zij het heel vluchtig - naar een gelijkaardige dwangfantasie van die andere 
(beroemde) dwangneuroticus, de Rattenman, die in een bepaalde periode van zijn jeugd midden in de nacht, op het 
uur dat spoken kunnen verschijnen, met open deur masturbatorische gestes ten beste gaf, als wilde hij uitdrukkelijk 
dat de geestesverschijning van zijn gestorven vader hem in die positie kon aantreffen.3 Ook dit is voor Lacan een 
voorbeeld van "insulte à la présence réelle", belediging aan het adres van de "reële aanwezigheid" van de 
(symbolische, gecastreerde) Ander, aan het adres van de fallus dus (Φ, de symbolische orde als zodanig), als wou hij 
daardoor de castratie van de Ander blijven ontkennen (en dus vasthouden aan de méconnaissance van de imaginaire 
Demande-positie).  
 De dwangneurotische agressie richt zich dus tegen die "reële presentie" van de fallus, tegen die 
"phallophanie"4. Wat hij wil treffen is de Ander als zodanig, dit is de Ander als gecastreerd, de Ander als 
betekenaar (want het is dit betekenaarsaspect dat een onherroepelijk tekort impliceert en derhalve zijn imaginaire 
Demande-subject-constitutie failliet verklaart) of, zo je wil, de fallus in de Ander. Precies door de fallus (de pure 
betekenaar) in de Ander te treffen, treft men diens castratie en diens radicaal (symbolisch) tekort en kan men zich op 

                                            
     1 Lacan verwijst hier naar de Franse psychoanalyticus Maurice Bouvet (1911-1960), meer bepaald naar diens 
artikel Incidences thérapeutiques de la prise de conscience de l'envie du pénis dans la névrose obsessionnelle 
féminine (1949) [opgenomen in Oeuvres psychanalytiques I. La relation d'objet, Payot, Paris, 1972 (1967), p. 49-
75]. Lacan heeft dit artikel (samen met nog een aantal andere van dezelfde auteur) besproken in zijn vijfde 
Séminaire: Les formations de l'inconscient (onder meer de lessen van 11, 18 en 25 juni 1958). (Het is opvallend hoe 
hij ook daar, net als hier, de auteur, die al bij al een bekende generatiegenoot van hem is, niet bij name noemt; zijn 
vernietigend oordeel over hem [zie Ecrits p. 608] belet hem dat blijkbaar.) De besproken dwangneurotica is een 
vrouw van vijftig, moeder van twee zonen, die geplaagd wordt door allerlei, veelal religieuze dwanggedachten: 
scatologische en blasfemische frases, het zien van mannelijke genitaliën waar een hostie wordt getoond, de 
dwanggedachte syfilis te hebben opgelopen (een dwanggedachte die haar ertoe heeft aangezet haar zonen van een 
huwelijk af te houden), tijdens haar puberteit de dwanggedachte haar vader te wurgen en spijkers in het ouderlijke 
bed te gooien om de moeder te treffen, en dergelijke meer (zie Bouvet, op. cit., p. 50-51). 

     2 "N'apportait-elle pas la fantaisie suivante: *J'ai rêvé que j'écrasais la tête du Christ à coups de pied, et cette tête 
ressemblait à la votre [zo vertelt de analysante aan haar analyticus]+ - et en association, l'obsession suivante: - *Je 
passe chaque matin pour me rendre à mon travail devant un magasin des Pompes Funèbres, où sont exposés quatre 
Christs. En les regardant, j'ai la sensation de marcher sur leur verge. J'éprouve une sorte de plaisir aigu et de 
l'angoisse". (Bouvet, op. cit., p. 58) 

     3 "Hij [de Rattenman] zorgde er destijds voor dat hij in de zeer late avonduren studeerde. Tussen 12 en 1 uur 's 
nachts pauzeerde hij, opende de op het trappenhuis uitkomende deur alsof zijn vader erachter stond, en bekeek dan, 
nadat hij was teruggelopen, in de vestibulespiegel zijn ontblote penis. Dit dwaze gedoe wordt begrijpelijk indien 
men veronderstelt dat hij zich gedroeg alsof hij op het spookuur het bezoek van zijn vader verwachtte. Toen deze 
nog leefde, was hij een nogal luie student geweest, wat zijn vader vaak gegriefd had. Nu moest deze, wanneer hij 
terugkeerde als geest en hem studerend aantrof, plezier aan hem beleven. Aan het andere deel van zijn gedrag kon 
zijn vader echter onmogelijk plezier beleven; daarmee tartte hij hem dus en bracht zo in een onbegrepen 
dwanghandeling de beide aspecten van de relatie tot zijn vader naast elkaar tot uitdrukking [...]." (Freud, op. cit., p. 
56-57) 

     4 Lacan heeft het vroeger reeds over de 'fallofanie' gehad, meer bepaald in het Séminaire VI: Le désir et son 
interprétation, met name in het kader van zijn Hamletcommentaar: ook Hamlets (onder meer dwangneurotische [zie 
SVI: 315, 323]) twijfel moet worden geduid als een poging de symbolische assumptie (verdringing) van die fallus 
(Φ) te ontwijken. Zie de lessen van 29 april en 13 mei 1959 (Association freudienne-versie p. 386, 390, 405). 
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die manier (imaginair) blijven positioneren als de invulling van diens tekort (diens -n). Op die manier poogt de 
dwangneuroticus het "parasitisme van de betekenaar in het subject" tegen te gaan [ibid.] en denkt hij zijn désir 
gevrijwaard te hebben van de castratie, zij het dan wel dat dit dan ten koste van de Ander gaat - een Ander die 
echter uitgerekend voor de subject-constitutie als désir zonder meer onontbeerlijk is (waarmee hier nogmaals de 
impasse is geformuleerd die de dwangneurose typeert). 
 Dat de dwangneuroticus gedragen wordt door het 'verlangen' om het verlangen te vernietigen1 en dus de 
Ander te vernietigen, betekent - aldus Lacan - vooral dat hij het teken van verlangen van die Ander weigert - dat hij 
met andere woorden het object van diens verlangen weigert (aangezien dit inderdaad nooit méér is dan een teken of, 
exacter, een betekenaar die nooit anders dan inruilbaar voor weer een ander object of betekenaar zal zijn) [p.291]. 
 Lacan geeft nog een laatste veeg uit de pan aan het adres van (de niet bij naam genoemde) Bouvet: door 
zijn analysante zijn duiding op te dringen als zou zij haar penisnijd positief moeten assumeren, houdt Bouvet haar in 
een imaginare verhouding ten aanzien van het tekort dat haar verlangen constitueert (de fallus) en verhindert hij haar 
juist haar symbolische castratie te assumeren.2 Het enige wat Bouvet dan ook bereikt, is dat zijn analysante zich wat 
minder schuldig gaat voelen onder de (ondanks de kuur) aanhoudende druk van haar dwangfantasieën. Dat die 
fantasieën haar blijven bestoken, wijst erop dat ze de symbolische orde (en dito castratie) - en dus de orde van het 
verlangen - alleen maar op afstand gehouden heeft en dat de imaginaire constructie die haar dwangneurose is, 
gewoon gehandhaafd is gebleven. Met ander woorden, de psychoanalyticus heeft voor Lacan in dit geval duidelijk 
gefaald. 
 Pas indien de analyticus het symbolische statuut van het verlangde object (en van de zogenaamde 
penisnijd) van de analysante had onderkend, had de analyse kans op slagen gehad. Dan had in de overdracht de 
functie van symbolische fallus (Φ) operationeel kunnen worden. Die fallus is voor Lacan zonder meer de betekenaar 
van de overdracht. 
 Hoe de analyticus zich zelf tegenover die 'betekenaar' moet verhouden, verschuift Lacan naar een volgende 
keer. 

                                            
     1 Dit in tegenstelling tot de hysterie die 'verlangt' te verlangen (cfr. wat hierboven over Dora gezegd is).  

     2 Zie ook: Séminaire V, les van 25 juni (oc. cit., p. 456-457). 
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Schema bij les XVIII: La présence réelle (26.04.1961) 
 Marc De Kesel, 6 januari 1998 
 
Lacan heeft nagekeken of hetgeen hij hier over de overdracht beweert, klopt met wat hij daarover in het vierde en 
het zesde séminaire heeft gezegd en hij blijkt meer dan tevreden te zijn; hij geeft zichzelf zowaar een pluim. 
 Bij wijze van introductie, illustreert hij de "symbolische functie van de fallus" (essentiële notie, wil men de 
overdracht in de psychoanalytische kuur goed begrijpen) door een passage voor te lezen uit Swifts Gullivers travels 
(Ned. vert. door S. Davids, Manteau, 1974, p. 211-212), waar in de meest letterlijke zin van het woord alle macht 
bij de signifiant ligt en op die manier een tekort in de symbolische orde laat zien - in dit geval in de politieke 
symbolische orde. Dit roept bij Lacan de associatie op met een tragische 'media-gebeurtenis' die die nacht bekend is 
geraakt1 - wat hem er op zijn beurt weer aan doet twijfelen of hij vorig jaar (in het zevende séminaire) de tragische 
dimensie van wat zich vandaag de dag afspeelt, niet uit het oog heeft verloren. Zijn laconiek besluit is dat die in de 
"farce" blijven steken [p.295], om de tragiek van een klassieke tragedie te evenaren. 
 
 1. 
 
Hij neemt zich voor de (vorige keer aangekondigde) formule van het dwangneurotisch fantasme uit te leggen: /,A � 
n (a, a', a", a…) [Het tekort in de Ander, /,A, wordt (in het dwangeurotisch fantamsa) beleefd vanuit - � - steeds 
weer nieuwe objecten van verlangen - (a, a', a", a…) - die alle worden benaderd als imaginaire invullingen van het 
tekort in de Ander, n.]  
 Die formule vraagt eerst en vooral om een goede afbakening van de functies die aan Φ en n worden 
toegeschreven. Het is in zekere zin wel juist Φ als de symbolische, en n als de imaginaire fallus te omschrijven, 
maar de reden waarom wij ons - aldus Lacan - op een dergelijke symbolisatie verlaten, reikt veel verder. We moeten 
goed inzien waarvoor die symbolen staan. Zo staan ze ons bijvoorbeeld toe een kritiek te maken van het idee dat 
Georges Favez2 er over de overdracht op nahoudt: voor hem zou de analyticus de plaats innemen van de fetisj van 
de analysant.  
 
 [Men zegt te weinig - zo interpreteer ik hier - wanneer men stelt dat de analyticus als fetisj van de analysant 

fungeert; men moet vooral het statuut van die objectfuntie natrekken (een objectfunctie die Lacan hier niet 
als fetisj maar als fallus zou omschrijven); men moet met andere woorden nagaan in hoeverre dit reëel, 
imaginair dan wel symbolisch is. Meer nog: men moet de topologische plaats van het subject in die (reële, 
imaginaire of symbolische) objectrelatie bepalen. In dat laatste ligt de reden waarom Lacan zich uitgere-
kend tot formules wendt: die staan hem toe de structuren uit te tekenen volgens dewelke het subject zich in 
een bepaalde (Demande- en/of désir-) constellatie positioneert.] 

 
Maar vooral viseert Lacan hier opnieuw (en ook nu weer niet bij naam genoemd3) Maurice Bouvet, meer bepaald 
diens overdrachttheorie. Die stelt dat het conflict dat de analysant met zijn object - en dus met zijn analyticus - uit te 
vechten heeft, neerkomt op een soort "réglage de distance" ertegenover4. 
 

                                            
     1 Verwijzing naar de mislukte 'coup' die Salan, opperbevelhebber van de Franse troepen tijdens de Algerijnse 
onafhankelijkheidsstrijd (1958), in april 1961 pleegde om alsnog Algerije opnieuw bij het moederland te doen 
aansluiten. De (tegen de Franse regering van De Gaulle gerichte] 'coup' liep op een sisser - en op de zelfmoord van 
Salan - uit. Een voetnoot in de stécriture-versie vermeldt een lesnotitie die gewaagt van "zelfmoord van Salan" en 
van een bericht uit de Figaro van 26.04.61: "Le drame algérien. L'insurrection s'effondre sur la tragédie". 

     2 Frans psychoanalyticus [1902-1981], tijdgenoot van Lacan. Zijn vrouw heeft meer naam gemaakt binnen de 
psychoanalytische beweging, meer bepaald als mede-oprichtster (met onder meer Lagache en Lacan) van de Societé 
française de psychanalyse (in de scission van 1953). Na de spitsing van 1964 is zij Lagache gevolgd bij de 
oprichting van de Association psychanalytique de France. (Zij had Lagache trouwens reeds in 1955 opgevolgd op 
de leerstoel voor 'algemene psychologie' aan de Parijse universiteit.) 

     3 Merk hoe de redacteur die verzwijgingsstrategie van Lacan nog versterkt door zelfs diens verwijzing naar zijn 
overlijden weg te laten: in de stécriture-versie lezen we: "Quand nous lisons d'autre part, dans l'oeuvre [nl. dat van 
Bouvet] maintenant close d'un auteur ..." 

     4 Zie Les variations de la technique (Distance et variations), in Maurice Bouvet, Oeuvres psychanalylitique I 
(Payot, 1972 [1962]), p. 290. 
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 [Bouvet gaat ervan uit dat het subject zich constitueert in zijn verhouding tot zijn libidinale object - een 
verhouding waarbij het er voor het subject op aankomt de juiste afstand ('distance optima'1) ertegenover te 
vinden en te handhaven. In de pregenitale fase komt die object-relatie nog niet boven haar inherente 
contradicties en spanningen uit. Enerzijds kan het libidinaal organisme zich slechts staande houden door 
zich te "projecteren" in de ander en op die manier de ander tot zijn gelijke te maken - reden waarom het die 
ander tegelijk met de grootste angst benadert: ook die andere/gelijke is er immers enkel op uit alles wat 
zich als object aan hem aandient, op te eten en (oraal- of anaal-sadistisch) te vernietigen. Anderzijds kan 
het pregenitale wezen nog onmogelijk onafhankelijk opereren, aangezien het Ik van dit organisme zijn 
agressieve, conflictueuze driften nog niet heeft weten te 'introjecteren'. Hier, in die pregenitale fase, kan de 
"distance optima" tussen het organisme en diens object nog niet worden gegarandeerd. Dit is, aldus 
Bouvet, pas het geval in de genitale fase. Daar heerst een "gevarieerde, genuanceerde" verhouding met het 
object dat een afstand ertegenover mogelijk maakt en daarom wel garant kan staan voor driftbevrediging 
("satisfaction instinctuelle").2 Daar is het subject niet langer volledig gedragen door zijn "projection"; het 
blijkt daarentegen in staat tot een relatieve "oblativiteit", tot een "compréhension" en een "adaptation à la 
situation de l'autre": "la réalité *objective+ est ici réellement perçue". 

 De analytische kuur moet zich volgens Bouvet zowel theoretisch als praktisch centreren rond die 'distance 
à l'objet'. De fasen van de libido-ontwikkeling volgend, zal de analysant progressief steeds zijn afstand 
tegenover dit object kleiner voelen worden. De interventies van de analyticus zijn er om hem erbij te 
helpen de weerstand daartegen te boven te komen. Die beweging waarbij de afstand ten aanzien van zijn 
object tot een nulgraad wordt herleid, kent zijn hoogtepunt in de overdrachtsrelatie. Eenmaal de analysant 
(of, exacter, diens Ik) die agressieve en andere conflictueuze driften 'geïntrojecteerd' heeft, moet hij 
opnieuw in staat zijn een afstand ten aanzien van het object in te nemen en aan te houden. Met andere 
woorden, de analysant herneemt in zijn analyse zijn oedipaal-conflictueuze overgang tussen de pregenitale 
en de genitale fase en installeert zodoende opnieuw een oedipaal Ik. (o.c., p. 267)] 

 
Bouvets idee dat de analyticus in de kuur de plaats inneemt van het object van de analysant (en dus zijn hele 
objectrelatie regressief opnieuw moet doormaken, zij het vanuit een actuele overdrachtsrelatie met de analyticus) - 
het idee dus dat de analysant, in de overdrachtsrelatie, zijn object moet introjecteren of "incorporeren" - interpreteert 
Lacan als een imaginaire aangelegenheid. Wanneer Bouvet - in zijn verhouding tot de vrouwelijke dwangneurotica 
die hij in zijn eerste (reeds vorige les geciteerde) studie had aangehaald - de vrouw in kwestie kost wat kost ertoe wil 
brengen in al haar symptomen haar penisnijd te erkennen en zodoende haar een kans te bieden haar verhouding met 
dit object opnieuw 'af te stellen' ("réglage de la distance"), ziet hij over het hoofd dat hij zichzelf als oplossing voor 
haar Demande (en in die zin dus als fallus) aanbiedt en zodoende de vrouw in een imaginaire verhouding met hem 
vasthoudt. Juist door haar zelf een antwoord op haar vraag voor te schotelen, juist door te stellen dat het antwoord 
op haar vraag van hem kan komen, laat hij toe dat de analysant hem imaginair op de plaats installeert van haar tekort 
- en dus (aangezien we in een imaginaire relatie zitten) van de invulling van haar tekort - net zoals zij (omwille van 
dezelfde imaginariteit) ook zichzelf positioneert als de invulling van zíjn tekort. Wat hier, door Bouvets duiding, 
geen plaats krijgt is het verlangen van de analysante, een verlangen dat alleen in een symbolische fallus - en in het 
symbolische tout court - een 'support' kan vinden. 
 Bouvet mag dan al gelijk hebben gehad om extrapolerend vanuit een "particuliere" situatie te vertrekken 
(Lacan beaamt dat dit voor de psychoanalyse de enige methode is), alleen heeft hij daar, aldus Lacan, verkeerde 
conclusies uit getrokken. 
 
Lacan verklaart het tweede deel van zijn formule voor het dwangneurotisch fantasma: n (a, a', a", a…). Het is als 
het ware gesmeed naar het dwangneurotisch symptoom waarbij het subject (in zijn "intellectuele" fantasma's), 
voortdurend (en voortdurend andere) objecten gaat erotiseren. Al die verschillende objecten (a, a', a", a…) krijgen 
als het ware een zelfde noemer: ze fungeren alle - als in een metonymische reeks - als imaginaire invulling van het 
tekort van de Ander; ze staan alle voor de imaginaire fallus: n. Exacter: ze dienen alle als poging de grote Ander 

                                            
     1 Gebruikelijke term bij Bouvet. Zie bijvoorbeeld o.c. p. 195; 268. 

     2 Zie Bouvet, o.c., p. 268. De overgang van het pregenitale (waar het Ik nog een soort "Moi auxiliaire" nodig 
heeft in het orale en anale object) naar het genitale stadium (waar het 'Moi' onafhankelijk van het object 
functioneert), verloopt voor Bouvet blijkbaar 'natuurlijk': hij vat de genitalisatie op als een "maturation" (zie La 
clinique psychanalytique: la relation d'objet, in: o.c., p. 178; de geciteerde termen uit de volgende zin komen alle 
uit p. 179). 
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(die van de désir) te reduceren tot een kleine ander (die van de Demande), om op die manier de méconnaissance 
van de symbolische castratie te kunnen handhaven. Dit mechanisme brengt de metonymische keten van betekenaars 
die de grote Ander is, op een imaginaire noemer, om hem om die manier te kunnen degraderen tot kleine ander. 
Lacan illustreert dit eens te meer met de Rattenman: het meervoud 'ratten' in diens titel verwijst voor Lacan naar dit 
én metonymisch én imaginair functioneren van de betekenaar 'rat' [p.298]. 
 In tegenstelling tot het hysterisch fantasma is de fallus (n) hier niet verborgen of verdrongen gehouden 
maar bewust en zichtbaar geaffirmeerd, zij het dan wel door er een uitdrukkelijk negatieve connotatie aan te geven. 
In plaats van een normale verdringing van het object van verlangen, zou men hier, aldus Lacan, van een Verneinung 
kunnen spreken [p.299], in de strikte betekenis die Freud eraan toekent: iets in het onbewuste houden (in casu het 
object van verlangen) door bewust te zeggen dat het er niet is. De dwangneuroticus brengt onophoudelijk het object 
van verlangen (de Ander als betekenaar, de symbolische fallus) ter sprake, alleen doet hij dit door steeds weer 
opnieuw te stellen dat die ander niets is. In zijn fantasien kleineert hij de grote Ander en tracht hij hem tot niets te 
herleiden; alleen is, ín die signifiante kleinering, telkens opnieuw de signifiant (en dus de grote Ander) herbe-
vestigd.1 In die zin is die dwangneurotische Verneinung een bewijs voor de symbolische 'support' van het subject en 
weerlegt zij de imaginaire - bijvoorbeeld Sartriaanse - opvatting over het subject als zou dit teruggaan op de (duele) 
(herkennings)scène waarin het subject dat je bent erin bestaat dat 'je de ander jou ziet zien' [p.299]. Voor Lacan kan 
het subject daarentegen én in de (h)erkenning door de ander zichzelf (h)erkennen, én zijn eigen subject-zijn daarbij 
toch verdringen, want verneinen: ziedaar voor hem een bewijs dat het subject moet gesitueerd worden op een 'derde' 
plaats (derde ten aanzien van zichzelf en de ander), met name de symbolische Ander [en dat die "andere 
Schauplatz" waar het subject zijn support heeft (in casu het onbewuste) als orde van betekenaars moet worden 
opgevat]. 
 Het dwangneurotisch subject bevindt zich op de plaats van het tekort van de Ander, dit is op de plaats waar 
het in zijn verhouding tot zijn object (waardoor het wordt geconstitueerd) in de positie van de loutere betekenaar - 
dit is van de fallus van de grote (gecastreerde) Ander - wordt gedrongen. Het dwangneurotisch moment bestaat erin 
dat het subject, op het ogenblik waarop het zich (niet langer als [imaginair] object van de Ander maar) als louter 
fallus (Φ) van de Ander moet installeren, dit miskent: daar "vindt automatisch de méconnaissance plaats" [p.299]. 
Daar wordt het fallus-statuut ("la fonction de fallicisme") van het subject imaginair toegedekt (uitgerekend door 
signifiants die dit voortdurend - zij het verneinend - ter spake brengen). Daarop gaat een typisch dwangneurotisch 
symptoom terug, met name het stokken van de gedachtengang (het niet op gedachten kunnen komen). Veeleer dan 
op een schuldgevoel dat de dwangneuroticus zou beletten zijn gedachten te uiten, duidt dit op een vrees dat de 
gedachte die hij wil uiten niet echt die van hem alleen is en dus al aangetast is door de Ander die hij ermee wil 
treffen. Hier voelt men haast tastbaar zijn aarzeling zich (als tekort aan betekenaar) in de Ander (dit is in de beteke-
naarsorde) te bekennen en toe te geven dat hij daarin reeds is genstalleerd. 
 
 2.  
 
Precies omdat de dwangneuroticus zich [mede dankzij zijn listige Verneinung] zo imaginair weet in te kapselen, is 
het bijzonder moeilijk hem met zijn verlangen te confronteren of, zoals Lacan het hier (naar analogie met wat hij 
over de "mur du langage" zegt2) "au pied du mur de son désir" te brengen.  
 Lacan illustreert dit met een (dwang)neurotisch symptoom dat men met de (aan Jones ontleende) term 
'aphanisis' aanduidt en dat naar een preoccupatie verwijst van het subject voor het onvermogen zijn erectie aan te 
houden. Het probleem ligt niet in dit onvermogen als zodanig. Integendeel, zo legt Lacan omstandig uit [in een niet 
altijd goed te volgen passage], de dwangneuroticus toont zich daarin niet meer dan normaal. In tegenstelling tot 
diegenen die de nadruk op de "mise au point" van de seksleven als zodanig leggen (en dit zijn in regel niet de 

                                            
     1 In die zin is, volgens Lacan, de stap van de dwangneurose naar de psychose niet zo gauw gezet als Bouvet 
denkt; de betekenaar is hier immers verre van 'verworpen', hij is alleen 'verneint' en derhalve reeds stevig geïnstal-
leerd. Zie onder meer Lacan, Séminaire V, les van 25 juni en 2 juli 1958 (piraatversie: p. 452; 465). Voor Bouvets 
stelling, zie onder meer: Bouvet, o.c. p. 195. 

     2 De "mur du langage" is het talig universum waarin het imaginaire Ik zich waarmaakt: het geheel van uitingen 
die voor het spiegelbeeld van de objectieve werkelijkheid worden houden maar waarin wij als subject zijn 
vervreemd (zie onder meer Lacans Discours de Rome: Ecrits, p. 282; 291; 307) (Heidegger zou hier van "das 
Gerede" spreken). Het doel van de psychoanalyse bestaat erin dit Ik ('le Moi') met die 'muur als zodanig te 
confronteren, het aan de 'voet van de muur' te brengen opdat het daar zou geconfronteerd worden met het feit dat 
zijn 'support' het 'subject' ('le Je') is - en dit wil meteen zeggen: het subject van (het verlangen van) de Ander. 
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psychoanalytici, op uitzondering van bijvoorbeeld William Reich na), moeten "wij" [Lacan en zijn toehoorders] 
onze aandacht "elders" ("ailleurs", p.301) richten. Het is de dwangneuroticus niet om het seksleven als zodanig te 
doen, maar om de "discors entre son fantasme [...] et l'acte où il l'aspire à l'incarner" [ibid.]. Het 'verdwijnen' waar-
voor de dwangneuroticus vreest (in die symptomatische vrees zijn erectie niet aan te kunnen houden), betreft niet 
die erectie als zodanig, zelfs niet zijn 'verlangen' op zich, maar de "fallusfunctie" of het "fallicisme" van dit verlan-
gen. 
 Hij vreest het verdwijnen en het verlies van de fallus, wat hier wil zeggen van de imaginaire falluspositie 
die hij ten aanzien van de Ander inneemt en waardoor hij zijn méconnaissance omtrent zijn (castratief) 
verlangensstatuut kan aanhouden. Zijn vrees betreft dus de symbolische fallus, de 'grote' fallusfunctie Φ, die hem 
inschrijft in (en zodoende ook doet 'verdwijnen' in) de van elke zelfheid gecastreerde representatie-orde (dit is de 
grote Ander). Voor zijn seksleven betekent dit dat hij weerstand biedt tegen het feit dat het instrument waarmee hij 
zijn verlangen wil bevredigen, (constitutief) getekend is door een tekort in de Ander waarvan hij zich niet zelf de 
opvulling kan wanen. Het natuurlijke afnemen van de erectieve zwelling duidt hij libidinaal vanuit die 
(castratie)angst voor dit tekort; hij voelt dit (onbewust) aan als iets dat hem belet de fallus van de Ander te zijn. 
Vandaar zijn fantasieën over zijn nooit afnemende erectie - een fantasie dat het subject het risico doet lopen in 
dezelfde dodelijke impasse terecht te komen als de kikker in de fabel van La Fontaine [boek I,3], die zo groot wilde 
zijn als de os en zich daarom letterlijk tot barstens toe deed opzwellen [p.302]. Maar vandaar ook dat dit fantasma 
hem afhoudt van wat hij juist zo innig verlangt: 'vrij te zijn', dit is vrij te zijn van de band met (het tekort van) de 
Ander - een band die hij nu alsnog, dankzij zijn imaginaire dwangsysteem, aanhoudt maar in feite op geen enkele 
wijze nog wil voelen en zo mogelijk volledig achter zich wil laten. Juist de wil echter die band volledig los te laten 
houdt het subject in een imaginaire afhankelijkheid tegenover die Ander en belet het zich als (en vanuit) het 
verlangen (van de Ander) te constitueren; het verhindert het subject zijn symbolische castratie te assumeren - de 
enig mogelijke support voor zijn vrijheid. Het houdt hem ervan af zich op die plaats te positioneren waar hij 'alleen' 
staat ten aanzien van die Ander (een Ander waarin hij zich nota bene heeft in te schrijven), waar hij met andere 
woorden op de plaats van het tekort in de Ander (de plaats van de Φ) staat en in die zin dus 'tegenover' hem staat 
(ook al is hem geen plaats buiten die Ander gegund). Het is uitgerekend tot het innemen en assumeren van die plaats 
dat de psychoanalyticus, met zijn duiding, de analysant moet begeleiden [p.301-302]. 
 
 3. 
 
Dit is de plaats van waar het subject geconfronteerd wordt met "de functie Φ", of - zoals hij het vorige les [p.285v] 
uitdrukte - met de "reële presentie" van de fallus [de "fallofanie"]. Het is die "reële presentie" van het symbolische 
die de dwangneuroticus tot imaginaire proporties wil herleiden om op die wijze zijn symbolische castratie te kunnen 
blijven ontkennen [méconnaissance]; vandaar zijn "insulte à la présence réelle" [p.302]. 
 Lacan legt uitdrukkelijk de link met het katholiek-christelijke dogma van de "praesentia realis" (de reëel-
lichamelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde eucharistische hostie). Daarbij volgt hij alleen maar 
het materiaal dat heel wat dwangneurotici aanreiken: op de plaats van de hostie, op de plaats in de christelijke 
symbolische orde waar God (de Ander) 'als zodanig' present wordt, fantaseren zij de fallus - de imaginaire fallus wel 
te verstaan die God moet kleineren, precies om het tekort van die God (dit is het niet-bestaan die God [het niet 
bestaan van de Ander]) te kunnen blijven ontkennen. 
 Eens te meer grijpt Lacan terug naar het reeds vroeger aangehaalde (eerste) artikel van [de ook hier weer 
niet bij naam genoemde] Maurice Bouvet over een geval van vrouwelijke dwangneurose1 en leest daaruit, bij wijze 
van inleiding op zijn illustratie, een passage voor uit het begin van Bouvets artikel waar de algemene stelling wordt 
uiteengezet. 
 
 Bouvet wil in zijn artikel aantonen hoe het bewustworden van de penisnijd een positieve invloed heeft op 

de overdrachtsrelatie van de vrouwelijke dwangneurotica en een milderende werking uitoefent op haar 
strenge, infantiel-vrouwelijke boven-ik [op. cit., p. 49]. Net als de mannelijke dwangneuroticus, aldus Bouvet, 
heeft ook de vrouw er nood aan zich in de analytische kuur regressief opnieuw te identificeren met de man 
[dit wil zeggen zich te genitaliseren] om op die manier opnieuw uit die eerste, pregenitale objectrelatie te 
geraken die haar als kind in een angstige impasse bracht. Die pregenitale objectrelatie (aldus Bouvet, die 
daarin volledig het denkspoor van Melanie Klein volgt) inderdaad onhoudbaar voor het kind, aangezien dit 

                                            
     1 Opgenomen in M. Bouvet, Oeuvres psychanalytiques I. La relation d'objet, Payot, Paris, 1972 (1967), p. 49-
75. Merk op dat Lacan in de les van 4 juni 1958 dezelfde passage uit Bouvets artikel voorleest en becommentarieert 
(Séminaire V: Les formations de l'inconscient, piraatversie, p. 414-416). 
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object niet alleen iets was dat oraal moest worden verslonden, maar eveneens iets waardoor op zijn beurt 
ook het kind, dat zich in dit object had 'geprojecteerd', moest worden verslonden en (anaal-sadistisch) 
vernietigd. Om uit die onmogelijke pregenitale objectrelatie weg te komen, zal het mannelijke kind zich 
(fallisch) met zijn seksegenoot identificeren om zo zijn infantiel liefdesobject (de moeder) tot genitaal 
liefdesobject (de seksuele partner) om te smeden. Het meisje identificeert zich eveneens met de man - zij 
het dan dat ze dit op een agressieve actieve manier doet1: in haar penisnijd wil ze de man castreren en de 
fallus voor zichzelf houden. Pas wanneer ze die penisnijd doorworsteld en geassumeerd heeft, zal zij in 
staat zijn haar loskomen uit haar binding met het infantiel liefdesobject (de moeder) om te zetten in een 
leefbare heteroseksualiteit. In de psychoanalytische kuur zal de dwangneurotica opnieuw zo'n vrouwelijke 
(penisnijdige en castratie-beogende) identificatie met de man (dus zo'n genitaliseringsproces) doormaken, 
zij het nu met de figuur van de mannelijke analyticus. 

 Bouvets stelling is dat de dwangneurotica regressief opnieuw het castratie-complex - in casu de penisnijd - 
door moet en dat zij die genitalisering (dit assumeren van haar penisnijd) moet realiseren langs een 
overdrachtsrelatie met haar mannelijke analyticus om. Van een 'fallofoor' figuur die zij agressief bejegent, 
zal de analyticus in de ogen van de dwangneurotica dan ook evolueren naar de figuur van een "welwillende 
moeder".2 

 
Lacan is hier niet geïnteresseerd in Bouvets theorie op zich (tenzij om ze, zij het zeer vluchtig, van kritiek te 
dienen), maar in wat zij aan materiaal aanreikt voor een "fenomenologie" van de dwangneurose [p.303], bijvoorbeeld 
de dwangfantasie mannelijke genitaliën te zien op de plaats van de hostie. Lacan merkt Bouvets precisering op die 
zegt dat het niet om "fénomènes hallucinatoires" [p.303; op. cit., p. 50-51] gaat - hetgeen Lacan onmiddellijk duidt als 
een illustratief bewijs dat het om signifiants gaat: het gaat om signifiants die de "reële presentie" van de signifiant 
'zelf' (dit is van het tekort aan signifiant in de Ander waarin het subject zich met signifiants te realiseren heeft). De 
genitaliën-fantasie betreft met andere woorden een imaginair gehanteerde fallus-signifiant (n) die de (symbolische) 
fallusfunctie (Φ) moet afdekken om de méconnaissance van het subject intact te houden. De agressieve toon die dit 
mechanisme opzet, wijst op de poging die fallusfunctie te kleineren en binnen de proporties van het imaginaire te 
houden.  
 Lacan haalt, uit een niet nader genoemde bron, nog een ander markant voorbeeld aan van een dwangneuro-
tische fantasie die blasfemisch omspringt met het katholieke symbool van de praesentia realis: een vrijscène waarbij 
de hostie de rol van siercondoom krijgt toebedeeld [p.304]. 
 Wat daar in het spel is, achterhaal je niet als je de zaak vanuit een "distance à l'objet" benadert waarvan de 
norm in een "objectiviteit" zou liggen. Die 'norm', 'die objectiviteit', die "reële presentie" waar het het libidinaal 
subject om te doen is, situeert zich niet in onze imaginaire verhouding ertegenover (die we voor 'objectief' houden), 
maar moet in zijn symbolische statuut onderkend worden. Omdat de mens een spreekwezen is, vindt hij die 'reële 
presentie' op het symbolische niveau van zijn spreken, en moet hij inzien dat zijn verlangen zich daar situeert. 
 Maar wat is dan die "reële presentie", die presentie van het object van verlangen - een object dat voor het 
subject van dat verlangen nooit anders dan een betekenaar is, een betekenaar die 'als zodanig' een tekort aan 
betekenaar is: "Φ (grand phi)"? Het is datgene wat zich opdringt in het interval tussen de betekenaars en wat, vanuit 
dit interval, de betekenaarsketen in zijn consistentie bedreigt. Niet voor niets, bijvoorbeeld, kan de Rattennman het 
niet laten om het interval tussen bliksem en donderslag met een dwangmatig tellen op te vullen3: precies tussen de 
(in casu beide) signifiants vreest de dwangneuroticus de "reële presentie". 
 Dit is eveneens de functie van de fobische betekenaar bij de kleine Hans: hij houdt Hans ervan af het gat te 
naderen dat tussen de signifiants onderling gaapt. Waar Hans bang voor is, is niet een of ander "vitaal [of, als men 

                                            
     1 "Qu'un obsédé masculin reçoive le phallus sur un mode passif qui satisfasse son érotisme cloacal, ou qu'une 
fille se l'annexe sur le mode agressif actif, le résultat final de cette opération est toujours une diminuation de la 
rigueur du surmoi féminin infantile, l'imago maternelle souvent phallique perdant son caractère coercitif et 
dominateur." [o.c., p. 75] 

     2 " Si la personnalité de l'analyste masculin est d'abord appréhendée comme celle d'un homme avec toutes les 
interdictions, les peurs et l'aggressivité que cela comporte, peu après que le désir de possession phallique, et 
corrélativement de castration de l'analyste, est mis à jour, et que de ce fait, les effets de détente précités ont été 
obtenus, cette personnalité de l'analyste masculin est assimilée à celle d'une mère bienveillante" [op. cit., p. 50]. 

     3 "Een andere keer, toen zij [de Rattennman en zijn geliefde] samen een onweersbui meemaakten, trad bij hem de 
dwang op dat hij tussen bliksemflits en donderslag tot 40 of 50 geteld moest hebben, iets wat hij totaal niet 
begreep." (Freud, Nederlandse editie. Ziektegeschiedenissen 5, Boom, Meppel, 1989, p.44; Freud cursiveert) 
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een tekstvariant volgt: genitaal] gevaar en zelfs geen narcistisch gevaar" [p.305], maar het tekort zelf dat door elke 
betekenaar 'tekortschietend' betekend wordt en 'als zodanig' louter niets is; het verlangen dat zich op de 'grond' - op 
de 'support' - van de signifiant moet waarmaken, wordt in de confrontatie met dit tekort 'zelf' (dat de betekenaar is), 
dan ook tegelijk geconfronteerd met de mogelijkheid in de 'afgrond' van dit niets te verdwijnen [p.306]. 
 Op die plaats en in die rol is de fallus (Φ) deelgenoot [en in zekere zin zelfs centrum] van het "perverse 
mechanisme als zodanig" volgens hetwelk het driftmatige leven van het subject werkt. De fallus is de term voor die 
[perverse] functie die erin bestaat om op het punt waar het aan een betekenaar ontbreekt, toch als betekenaar te 
functioneren. Hij functioneert als een "signifiant exclu du signifiant" en kan daarom alleen "kunstmatig, als 
smokkelwaar en gedegradeerd" aan het licht komen1: reden waarom we hem alleen als "imaginaire n" te 'zien' of (in 
de kuur) te 'ervaren' krijgen. Het enige wat ons toestaat om van een Φ te gewagen, is het "perverse mechanisme" als 
zodanig [dat, om zijn structuur in kaart te brengen, zo'n concept/betekenaar vereist]. Dit schema - en zijn fallus - 
gaat niet terug op de 'biologische' penis en zelfs niet zonder meer op een teken voor het verlangen van het subject 
(waardoor men ook de Gestalt van een meisje als fallus kan benoemen ["Girl=fallus"]). Dit schema van de perversie 
gaat terug op de signifiant, dit is op de 'perverterende' (verdraaiende, omkerende) werking die de signifiant uitoefent 
op de verhouding tussen het subject (of zijn verlangen) en het 'teken' voor zichzelf of zijn verlangen. De fallus is 
datgene wat maakt dat het subject zich niet langer kan constitueren door zichzelf tot teken te maken voor iemand 
anders (wat het subject van de Demande deed), maar zich moet constitueren als een betekenaar die het subject 
alleen nog voor een andere betekenaar representeert [met ander woorden: niet meer voor een (imaginair) 'volledig' 
gewaande Ander, maar voor een (symbolisch) gecastreerde Ander]. 
 
 Het feit dat het subject zich in de betekenaar moet waarmaken, gooit de tekenstructuur waarin hij zich tot 

dan realiseerde, door elkaar: het subject kan zich niet langer realiseren aan de hand van tekens die het 
representeren voor iemand anders, maar moet zich voortaan realiseren aan de hand van betekenaars die het 
representeren voor andere betekenaars. Het moet zich voortaan realiseren in een verwijzingsstructuur die 
niet meer bij een Andere 'zelf' aankomt, maar in een verwijzingsstructuur die nergens meer aankomt en 
door een tekort is getekend dat onophefbaar is. De Andere waarin het subject zich voortaan moet 
waarmaken, is gecastreerd en het subject kan zichzelf enkel nog vanuit die castratie betekenen, dit is als 
onvervulbaar verlangen staande houden. Het zal meer bepaald zijn genitaal louter vanuit die castratie en 
louter als (instrument voor) verlangen (en niet als Demande) moeten betekenen. Het is met de genitale fase 
dat die structuur haar omkering (haar 'pervertering') krijgt: waar de Demande-constitutie nog om een oraal 
en anaal object draaiden die van het kind zelf kwamen (en het dus in staat stelden zich te constitueren 
vanuit een teken die ze aan het adres van iemand anders maakten), komt de désir-constitutie integraal en 
radicaal van de Ander en schakelt zij het kind in in de reeks 'objecten'-signifiants waarmee die Ander zich 
realiseert.  

 Bij de genitale fase is het genitaal van het kind niet langer - zoals elk lichaamsdeel en bij uitstek het fecale 
object waarrond het zich constitueerde - een teken voor de Ander waarmee het kind op het (liefdes)teken 
van die Ander antwoordt en zich als invulling van het tekort van de Ander positioneert, waardoor het op 
die manier in staat is het tekort van de Ander te miskennen [méconnaissance]. Het genitaal is datgene wat 
door de Demande van die Ander uitgerekend niet wordt 'gevraagd' en daardoor verwijst naar wat die ander 
niet 'vraagt' (en dus bij het kind te vinden is) maar waarnaar hij 'verlangt' (en dus elders te zoeken is dan in 
de [imaginaire] wereld die zich tussen kind en Ander afspeelt). Pas vanuit dit 'elders', pas vanuit datgene 
waarnaar die Ander 'verlangt' [in plaats van 'vraagt'], zal het kind zijn genitaal kunnen betekenen [libidinaal 
bezetten] als het 'teken' van zijn verlangen. Alleen zal door die hele structuur dit 'teken' geen 'teken' meer 
zijn - niet langer iets waardoor iemand iets voor iets anders wil betekenen - maar een betekenaar: iets dat 
het subject representeert voor datgene waarnaar de Ander verlangt en dat onherroepelijk en 
onachterhaalbaar 'elders' ligt en dus nooit anders dan een betekenaar is. 

 
Lacan illustreert dit met het feit dat een erectieve fallus, bij wie hem aanschouwt, eveneens een erectie kan 
opwekken. Een erectieve fallus is een teken dat iemand doet aan iemand anders, maar het feit dat iemand - in die 
"instance homosexuelle" - zelf een erectie krijgt, maakt dat hij zelf tot dat teken wordt gereduceerd2, dat hij met 

                                            
     1 "Est-ce donc qu'il [de fallus] n'y peut rentrer que par artifice, contrebande ou dégradation?" [p.306] 

     2 "[...] c'est que le signifiant n'est pas simplement faire signe à quelqu'un, mais dans le même moment du ressort 
signifiant, de l'instance signifiante, faire signe de quelqu'un - faire que quelqu'un pour qui le signe désigne quelque 
chose, ce signe l'assimile, que le quelqu'un devienne lui aussi ce signifiant." [p.307] 
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andere woorden verdwijnt onder dit spel van 'tekens' dat los van de 'teken-gevende' subjecten functioneert en 
daarom als een spel van 'betekenaars' te beschouwen is - betekenaars waarvan zij, als subjecten, niet de 'uitzenders' 
maar het effect zijn. Uitgerekend onder de huid van die omkering gaat de "reële presentie" schuil. 
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Schema bij les XIX: Le non de Sygne (03.05.1961) 
 Marc De Kesel, 19 februari 1998 
 
Lacan herhaalt de inzet van zijn Séminaire over de overdracht. Eerder dan vanuit de analysant en alle 
weerstandssymptomen [of zogenaamde tegenoverdracht-verschijnselen] die deze in de loop van de kuur ontwikkelt, 
moet de overdracht worden gedacht vanuit de analyticus, meer bepaald vanuit de plaats die hij bekleedt in het 
verlangen van de analysant1 en vanuit de positie die ook hij als verlangend wezen zelf op die plaats inneemt. Die 
plaats is datgene waarop de analysant een appel doet en is in laatste instantie diens 'zijn' als zodanig [in de mate hij 
immers de vraag 'wie ben ik?' stelt en dit 'zijn' een (reëel) objet a betreft dat hij nergens elders dan - zij het vergeefs - 
bij de Ander zal moeten zoeken, in casu ernaar verlangen]. De analyticus kan zich hierbij niet opwerpen als een op 
een stevige doctrine steunende expert, die het 'geheim' waarnaar de analysant vraagt, weet op te helderen. Toch 
wordt hij door die analysant onvermijdelijk benaderd als iemand die dit geheim wel kan ophelderen en weet wat het 
inhoudt - hoe singulier dat geheim van de analysant overigens ook mag zijn. Dit is de reden waarom Lacan dit 
seminariejaar de "socratische ervaring" tot uitgangspunt heeft genomen (Socrates wordt benaderd als de drager van 
het [niet-universaliseerbaar] singuliere agalma van Alcibiades). 
 
1. 
 
Het enige wat de analysant over dit geheim weet, is dat het het kostbaarste is van alle geheimen die hij kent (en dus, 
paradoxaal het kostbaarste van alles wat hij niet kent). Los van het feit of dat nu al dan niet het geval is, is die 
"vooronderstelling" ["supposition", p.312] hoe dan ook de onze, ongeacht of we nu analysant dan wel analyticus zijn. 
Wij veronderstellen onvermijdelijk dat de onwetendheid van de psychoanalyticus niet fundamenteel en onherroe-
pelijk is, maar enkel te wijten aan het feit dat hij of wij [bijvoorbeeld] de verkeerde problemen aanpakken. Die 
hardnekkige veronderstelling wordt nog gevoed door het onderhand ingeburgerde [en overigens terechte] besef dat 
het verlangen zich sowieso nooit volledig prijsgeeft.2 Men ziet [dankzij onder meer de psychoanalyse] momenteel 
het verlangen niet meer als die dimensie waarin de mens zijn menselijkheid te buiten zou gaan, maar als iets 
waardoor hij 'essentieel' is gemarkeerd. [Alleen betekent dit voor de psychoanalyse niet dat dit verlangen daarom 
minder 'pervers' en 'zondig' zou zijn.] Die verlangens zijn zo wezenlijk voor de mens dat er op een of andere manier 
altijd aan moet worden tegemoetgekomen, desnoods zonder er lust aan te beleven - wat meteen als definitie voor het 
symptoom kan gelden [p.313].  
 Dit betekent evenwel niet dat de psychoanalyticus de "vreemde maat" ("étrange mesure", ibid)3 zou 
bezitten die aan die 'vreemde' verlangens een richtlijn kan bieden en dat hij daarom de gangbare "méconnaissance" 
van die verlangens zou hebben overwonnen of de totale zelfkennis (voorbij het fundamenteel vervreemdende 'Che 
vuoi?') zou hebben verworven. Evenmin betekent dit dat hij ook op het vlak van zijn persoonlijkheid op een 
"habitus" van authenticiteit zou kunnen bogen [p.314]. Over dit soort ethisch ideaal dat men van de analyticus zou 
moeten eisen, heeft de psychoanalyse - aldus Lacan - eens en voorgoed "een kruis gemaakt" [p.314]. Lacan 
bekritiseert in een adem ook de idealiserende opvatting die het doel van de analyse situeert in het "caractère génital" 
die de analysant zich zou moeten eigen maken nadat hij al zijn "pregitale impasses" te boven is gekomen.4 

                                            
     1 In de overdrachtsrelatie wordt de analyticus door de analysant gepositioneerd op de plaats van diens agalma, 
van diens object (a) van verlangen, een object-positie die nooit kan samenvallen met de plaats waarop de vraag 
(Demande) van de analysant hem wil krijgen.  

     2 Lacan alludeert hier op de traditionele opvatting of 'filosofie' ("expérience séculaire de la philosophie") in 
verband met het verlangen. Die plaatste wat Lacan 'verlangen' noemt, onder de noemer van de aberratie, de 
perversie, de zonde (bijvoorbeeld de "concupiscientia", zie o.a. Ecrits, p. 620) of de bestialiteit (Cfr. SVII: 13; 363). 

     3 Dit "natuurlijke idee" van een "juste mesure de conduite" is in onze moderniteit een onmogelijkheid geworden 
[p.313], precies omdat ons denken zich niet langer "natuurlijk" (in de natura, in wat Aristoteles de physis zou 
noemen) gelegitimeerd weet. 

     4 Verwijzing naar de object-relatie-theorie van (onder meer) Maurice Bouvet. Voortbouwend op het concept 
'genitale liefde' van Michael Balint (Budapest 1896 - London 1970), werkt Bouvet een object-relatie-theorie uit die, 
parallel aan de libido-ontwikkeling, een instinctmatige evolutie van de object-relatie concipieert. Die laatste kent 
volgens Bouvet haar eindpunt in een 'genitale objectbinding', die meteen de voorwaarde en voedingsbodem is voor 
een 'sterk Ik'. Neurotische en andere aandoeningen gaan dan weer terug op een regressie naar 'pre-genitale 
objectbindingen', die samengaan met een 'zwak Ik'.  
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 De taak van de analyticus bestaat er voor Lacan niet in de analysant te begeleiden op zijn zoektocht naar 
dat ware 'object' waarin hij zijn natuurlijk ontwikkelingsproces kan voltooien. Als er dan al, in de analyse, van een 
richting gevende "maat" sprake kan zijn, dan betreft dit het gegeven dat elk verlangen 'het verlangen van de Ander 
is' en zich daarom (verre van bij zijn geëigend object aan te komen) radicaal moet vervreemden - een vervreemding 
die niet te denken is vanuit een [imaginaire] strijd van mens tot mens, maar moet worden opgevat als 's mensens 
radicale verankering in de taal [p.314].  
 Voor de taak van (het verlangen van) de analyticus in de kuur impliceert dit het volgende.1 De "maat" die 
de analyticus zich kan stellen, is het gegeven dat het verlangen van de analysant 'het verlangen van/naar de Ander' is. 
De analysant is het verlangen naar de Ander, dit is naar iets anders ("quelque altérité"), een object dat hij bij de 
Ander - in casu de analyticus - meent te vinden. De analyticus moet die 'object'-positie (die het verlangen van de 
analysant in hem situeert) 'subjectiveren' ["il faut que nous nous prêtions là à la fonction du subjectif", p.315], dit wil 
zeggen: hij moet dit object representeren, niet als object, maar als pure representant, als louter signifiant van het 
verlangen van de Ander (in casu van de analyticus). Op het punt waar de analysant het object (en dus de vervulling) 
van zijn verlangen verwacht, moet de analyticus louter signifiant zijn (en dus zelf louter verlangen), zodat de 
analysant vanuit dit punt zijn verlangen teruggespeeld krijgt als het verlangen van de Ander (en niet een object 
teruggespeeld krijgt, dit wil zeggen een invulling van het verlangen2). 
 De taak van de analyticus bestaat er dus in op de plaats van het object van het verlangen van de Ander (in 
casu de analysant) te staan, maar dit enkel en alleen om die plaats open en leeg te houden. Aangezien dit object 
alleen als signifiant 'bestaat', moet de analyticus zich dáár positioneren waar de signifiant ontbreekt, dit is op de 
plaats waar de signifiant naar voren treedt als een puur formele, inhoudsloze en van elke levende inhoud 
gecastreerde functie - als functie Φ. 
 Lacan formuleert de paradox die de taak van de analyticus kenmerkt als volgt: "uitgerekend op de plaats 
waar wij [nl. de analytici] verondersteld worden te weten [où nous sommes supposés savoir3], worden wij 
opgevorderd niets méér, niets anders te zijn dan de reële presentie, en dit precies omdat die onbewust is" [p.315] - 
waarbij "reële presentie" staat voor het naar voren treden van de (onmogelijke) signifiant 'zelf' [onmogelijk, precies 
omdat de signifiant geen 'zelf' heeft] van het verlangen, Φ. Pas daar, in die confrontatie met die 'reële presentie', 
wordt de analysant geconfronteerd met zijn verlangen, want met zijn verlangen als het verlangen van de Ander - een 
verlangen waarvan oorsprong en einddoel voorgoed verloren zijn gegaan in de oneindige verglijding van de 
betekenaar. 
 Waar de analysant aan ons het object van zijn verlangen vraagt (en derhalve diens 'zijn'), zal hij ons in 
laatste instantie slechts treffen "en tant que ça": met name als wat, onzegbaar, een puur 'tekort aan zijn' is. In de 
overdracht staan wij als analyticus op de plaats waar de analysant als subject 'verdwijnt', niet in het object dat zijn 
verlangen bevredigt (en dus zou vernietigen want uitblussen), maar in het (ongebluste) verlangen van de Ander. Wij 
staan dus op de plaats waar het subject zijn staat van 'gebarreerd' subject [$], zijn symbolische castratie te assumeren 
heeft. Op dit punt verdwijnt het subject in (en tussen) de signifiants van zijn Demande, waar hij zich tot voordien 
nog constitueerde als de signifié van de signifiants van zijn Demande. Die signifié, die "sens", vindt het gespleten 
subject nu (dit wil zeggen nu het zich moet waarmaken in een onbewuste betekenaarsketen) nog enkel terug in het 
fantasma (dat het symbolisch equivalent is voor de imaginaire signifié-constitutie op het niveau van de Demande).4 

                                            
     1 Ik volg hier in mijn interpretatie van die 'onleesbare' zinnen die de overgang vormen van p. 314 naar 315, de 
interpretatieve reconstructie die Jean Allouch in Stécriture 7 van die passage voorstelt, meer bepaald in zijn artikel 
"Discussion d'un problème de transcription" (op. cit., p.VIII-XII). 

     2 Dit object is immers een fantasmatisch object dat door het subject alleen onbewust kan worden 'geassumeerd' 
door als zodanig (dit is als subject van de betekenaar) te 'verdwijnen' (wat Lacan concipieert met de term 
aphanisis); waar het subject dit object van verlangen bewust zou assumeren, wordt het verlangen meteen 
opgelost/verdrongen/miskend in een Demande). 

     3 Die positie van het 'supposé savoir' waarin de analyticus door de overdrachtsrelatie wordt gepositioneerd, zal 
Lacan enkele maanden later tot een concept smeden: in de overdracht fungeert de analyticus als het "sujet supposé 
savoir" (zie Séminaire IX: L'indentification: het einde van de les van 15 november 1961; zie ook Ecrits, p. 308, noot 
2). Zie ook Eric Porge in zijn artilel "Transfert", in: Pierre Kauffmann (Réd.),  L'apport freudien, Bordas, Paris, 
1993, p. 451.  

     4 In de interpretatie van die voorlaatste alinea van p. 315 baseer ik mij hier op de suggestie van de Stécriture-
editie, die voor het woord "regression" de variant "représentation" volgt. In deze alinea legt Lacan een verband 
tussen het moment waarop het subject zich in de onbewuste signifiant-keten inschrijft [boven rechts in de Graphe: 
($�D)- een 'matheem' dat in de Miller-versie is weggelaten] en het moment waarop het subject zijn laatste, 
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Het subject moet zich, in de Ander (dit is in de betekenaarsketen), voortaan vinden op de plaats waar die Ander 
tekortschiet: op de plaats van de S(A,/). Die positionering op een plaats waar zelfs de betekenaar ontbreekt, laat het 
subject niet langer toe zijn [imaginaire] 'zin' ['sens'] te constitueren door een metaforische effect van de betekenaar 
[zoals dat op het niveau van de s(A) het geval was]. Die positionering laat voor het subject slechts een 'zin' toe op 
het niveau van het fantasme: eenmaal een symbolisch, gespleten subject, is de laatste, imaginaire constitutie van dat 
subject zijn (imaginair) verdwijnen in een fantasme dat het afschermt tegen (en tegelijk hecht aan) een reëel object. 
 In de overdracht wordt de analyticus door de analysant gepositioneerd op de plaats van dit object (van 
fantasma: $◊a). Daarom moet de analyticus zich zelf door en door als gespleten subject positioneren, als $ [dit wil 
zeggen niet als grote Ander, als invulling van de Demande van de analysant]: pas op die manier, aldus Lacan, is hij 
in staat het object van fantasma van de analysant in het vizier te krijgen [p.316].  
 Alles draait in de psychoanalyse dus om het verlangen [meer bepaald om de positie die subject en object 
innemen in die 'dialectiek' van het verlangen] en om de vraag wat dat verlangen dan wel is. Lacan buigt terug op zijn 
eigen zoektocht naar dit verlangen en verklaart dat hij daarbij twee sporen gevolgd is, de "wetenschappelijke 
definitie" ervan zoals die, vanaf Socrates, de inzet van het wetenschappelijk discours daarover is geworden1 en de 
(op onregelmatige tijden in de geschiedenis opdoemende) "tragische ervaring" van dit verlangen, zoals die 
bijvoorbeeld in Shakespaere's Hamlet en Sofocles' Antigone wordt gearticuleerd (twee tragedies die hij respectieve-
lijk in het VIde en het VIIde séminaire tot uitgangspunt van reflectie heeft genomen) [p.316].  
 In wat volgt zal Lacan dit laatste spoor, dat van de tragedie, nog eens inslaan. Aanleiding daartoe is een 
artikel die hij toevallig heeft gelezen en waarin een naar zijn normen bijzonder simpele en foutieve visie op het 
fantasma [en dus op het verlangen] wordt gehuldigd.2 Het fantasma in kwestie is dat van een man die zich zijn hele 
leven lang van seksueel verkeer onthouden heeft uit angst een geslachtsziekte op te lopen. Als de man verneemt dat 
hij nog slechts twaalf maand te leven heeft, bevrijdt hij zich - aldus de auteur van het artikel (Maurice Benassy) - 
van dit 'fantasma' en haalt op seksueel vlak ruimschoots 'zijn schade in'. [Het zal duidelijk zijn dat voor Lacan niet 
daarin de bevrijding van het fantasma kan zijn gelegen. De opvatting die aan Benassy's interpretatie ten grondslag 
ligt, gaat ervan uit dat het fantasma zich tegen het verlangen richt en dat, eenmaal dit obstakel uit de weg geruimd, 
het verlangen vrij spel heeft. Voor Lacan daarentegen is er een onverbrekelijke band tussen fantasma en verlangen.] 
 Precies om het fantasma en het verlangen (en de band daartussen) nog eens helder te stellen, buigt Lacan 
zich nog eens over een tragedie, ...  
 
2. 
 
... dit keer een moderne tragedie, de Coûfontaine-trilogie van Paul Claudel.3 

                                                                                                                                        
imaginaire consistentie - zijn 'zin' en 'betekenis' - vindt in het fantasma [links tussen de beide betekenaarslijnen, in 
$�a]. 

     1 Het is uit de context niet af te leiden wat Lacan hier met de "wetenschappelijk definitie" van het verlangen 
bedoelt. Als men zijn verwijzing naar Socrates verder doortrekt, bedoelt hij hier naar alle waarschijnlijkheid het feit 
dat Socrates het verlangen denkt vanuit zijn logos-premisse (of, wat Lacan noemt, zijn signifiant-premisse). De 
dingen moeten volgens Socrates worden benaderd als logos, dit is als betekenaars die passen in een 'logisch' en 
synchronisch geheel. Ook het verlangen dat de mens voortjaagt, moet in dit licht worden geïnterpreteerd. Wanneer 
de mens zijn verlangen strikt op dit 'logische' niveau van de betekenaar houdt, wanneer hij het in zijn 'logisch-
dialectische' spanning aanhoudt, dan is dit verlangen niet vergeefs maar leidt het de mens tot zijn ware bestemming: 
het ideële rijk van het Goede, het Ware en het Schone. En aangezien ook het Ik van de mens van de orde van de 
Logos is, moet Socrates 'logisch' besluiten dat dit Ik (dat aan dit verlangen ten grondslag ligt) onsterfelijk is. Hoe 
onomkeerbaar de bijdrage ook mag zijn die Socrates met zijn 'priviligiëring' van de logos (betekenaar) aan het 
westers epistèmè heeft geleverd, met die laatste gevolgtrekking gaat Lacan niet akkoord. Het subject van de logos is 
zelf niet van de orde van de logos is en derhalve niet onsterfelijk. Het subject van de betekenaar is de sterfelijke, 
eindige mens [of, freudiaans uitgedrukt, het subject van het bewuste is het onbewuste]. Het is die laatste dimensie 
die, buiten het "wetenschappelijk" discours, alleen in het discours van de tragedie ter sprake komt. Dit is de reden 
waarom Lacans grasduinen in de wetenschappelijke vertogen over eros en verlangen, steeds gealterneerd wordt 
door analyse van 'tragische' teksten. 

     2 Het betreft: Maurice Benassy, "Les fantasmes", in: Bulletin de Psychologie, t. XIV, n� 192. Lacan verwijst 
hier meer bepaald naar het fantasma dat daar besproken wordt op p. 690. 

     3 Voor een bespreking van Lacans commentaar op Claudels trilogie, zie onder meer Phillipe Julien, L'étrange 
jouissance du prochain (Seuil, Paris, 1995, p. 130-140); Slavoj _i_ek, Het subject en zijn onbehagen (Boom, 
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 Lacan vertelt uitvoerig de toevallige aanleiding die hem ertoe heeft gebracht die Claudel-tekst van naderbij 
te bekijken. In de briefwisseling tussen Paul Claudel en André Gide aangaande de uitgave van het eerste toneelstuk 
uit die Coûfontaine-trilogie, L'Otage, is Gide (NRF-uitgever van Claudel) plots op een kleine technische 
moeilijkheid gestoten: zoals in elk toneelstuk, wil men ook hier de naam van de personages in hoofdletters 
afdrukken, maar men beschikt, noch in de eigen drukkerij noch bij de collega-drukkers, over de (hoofd)letter 'Û' 
(voor het woord 'COÛFONTAINE') [p.318]. Lacan maakt zich groot dat hij zijn 'formule' die zegt dat men de zaak moet 
aanpakken vanuit de letter, ook voor zichzelf laat gelden: het kan niet anders dan dat die 'ontbrekende letter' méér en 
interessanters doet vermoeden - een vermoeden dat, naar Lacans eigen zeggen, ruimschoots is bewaarheid. 
 Lacan vermeldt nog het feit dat Claudel het stuk niet onder eigen naam wilde uitgeven. Zijn functie van 
staatsfunctionaris (consul) voor de Republiek stond haaks op de uitgesproken Restauratie-sfeer waarin het stuk zich 
afspeelde en zorgde ervoor dat hij, binnen de grenzen van de wet, een veroordeling kon oplopen voor het publiceren 
van die tekst. 
 Daarna zet Lacan summier de intrige van l'Otage uiteen [p.319-322], waarbij de grondvraag die Lacan bij 
zijn lectuur van die tekst leidt, de vraag is wat het publiek heeft geraakt bij het zien van dit toneelstuk. 
 
3. 
 
Lacan gaat dieper in op de dramatische scène die de tragedie in gang zet. Sygne de Coûfontaine, die samen met haar 
neef (Georges) de enige erfgenamen zijn van de door de Revolutie geruïneerde familie-erfgoed, wordt (uitgerekend 
net nadat ze daaromtrent een eedverbond met haar neef heeft aangegaan) voor de verscheurende keuze gesteld: 
 - ofwel te huwen met degene die het hele familiebezit heeft geconfisceerd en (op haar en haar neef na) alle 
Coûfontaines heeft vermoord, met name met Toussaint Turelure - die daardoor meteen ook mede-erfgenaam van de 
familie zou worden, 
 - ofwel, door met Turelure niet te huwen, verantwoordelijk te zijn voor de gevangenneming (en misschien 
wel dood) van de Paus, die zich incognito in het gezelschap van haar neef bevindt; Turelure heeft immers ontdekt 
dat de Paus zich onder het gezelschap van de neef bevindt en staat om het punt hem in naam van de Revolutie te 
arresteren. 
 Sygne wordt met andere woorden gevraagd afstand te doen, niet zozeer van haar leven, als wel - erger - 
van wat haar dierbaarder is dan haar leven, "datgene waarin ze haar eigen 'zijn' herkent" [p.322]. Hier beweegt de 
tragedie zich, aldus Lacan, op de grenzen van de "tweede dood". Net zoals bij Antigone is de inzet van Sygne's 
tragedie iets dat voorbij het goede ligt1; maar waar Antigone zich daaraan nog kan vasthouden, wordt Sygne 
uitdrukkelijk gevraagd ook datgene wat haar voorbij het leven en het goede een identiteit geeft, op te offeren 
[overgang p.322-323]. 
 Antigone bevond zich op het moment van haar tragedie "entre deux morts". Zij had de grenzen van de 
eerste (natuurlijke) dood overschreden [zij had er zich al bij neergelegd zich buiten de wet die het leven regelt, te 
bevinden) en stond voor die tweede limiet (de limiet van het symbolische), die van de "tweede dood" - een limiet en 
een dood die zich toonde-en-verhulde in het fenomeen van het schone. Zij stond nog op de plaats waarvan het koor 
kon uitzingen dat het de plaats van de Eros was. Na twintig eeuwen christendom wordt Sygne gevraagd de stap 
voorbij die grens van de tweede dood te zetten [en dus dat 'reële' (het 'zijn', het objet a) dat au-delà van de 
betekenaar ligt en de laatste (fantasmatische) constitutie van het subject uitmaakt, ook nog eens op te geven]. 
 Waar Antigone nog conform handelde met haar noodlot, haar Atè, en haar 'zijn', moet Sygne haar wil 
breken op dit niveau van het 'zijn'. Dat de dimensie van het leven hier totaal achter zich gelaten is, toont het einde 
van het stuk aan - althans minstens in variant ervan. Turelure heeft haar neef en enige erfgenaam van de Coûfon-
taines zover gekregen dat hij niet anders kan dan al zijn bezittingen en titels, de naam Coûfontaine incluis, aan hen 
over te dragen aan. Wanneer het naderhand tot een heus duel komt en Georges een kogel afvuurt op Turelure, treft 
die enkel Sygne, die vóór haar man was gesprongen om hem van de dood te redden [p.324]. Hier is zij niet alleen 
voorbij haar levensbehoud gegaan, ze heeft ook verhinderd dat "datgene waarin ze haar eigen 'zijn' herkent" (haar 
familie-fantasma) haar kon overleven. Haar zelfmoord heeft ook die dimensie met zich meegesleurd.  
 Sygne krijgt tegen het einde van het stuk een 'tic nerveu', ze doet voortdurend teken van nee ("signe que 
non") met haar hoofd. (Lacan ziet daarin iets van de onaantastbaarheid van het lichaam bij het sadistisch fantasme - 

                                                                                                                                        
Meppel/Amsterdam, 1997, p. 38-43; 45-46); Sol Aparicio, 'Claudel avec Freud', in: Quarto 40/41 (1990) 36-40. 
Voor een samenvatting die Lacan van zijn eigen commentaar op L'Otage geeft, zie even verderop p.352-355. 

     1 Niet - zo preciseert Lacan - voorbij goed en kwaad, maar voorbij het goede: het au-delà van 'l'ordre du 
biens/des biens', is het radicale kwaad bij uitstek. 
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een lichaam dat na alle folteringen zijn gaafheid nooit verliest). Sygne zal aan het eind van het stuk die 'tic' 
hardnekkig aanhouden wanneer de priester Badilon (die haar tot haar huwelijk met Turelure heeft overtuigd) haar 
wil overhalen haa daad als een offer te affermeren. Door op zijn aandringen alleen een "signe que non" te kennen te 
geven, zet ze (gezien haar staat van doodzonde wegens haar zelfmoord) haar zieleheil definitief op het spel - en dit 
terwijl ze haar leven, en méér dan haar leven (haar 'liefde', haar 'zijn', haar object (a) van fantasma), integraal aan de 
Kerk had geschonken. In een variant van die laatste scène, waar het Turelure zelf is die haar wil overtuigen haar 
daad als een offer te affirmeren, zet Claudel dit alles nog schrijnender en meedogenlozer neer. 
 In het geval van Antigone had haar noodlot nog de 'geborgenheid' van de 'wetten van het Atè' (en was dat 
Atè nog met de Autre verbonden), bij Sygne is haar daad radicaal van elke zin (en band met het symbolische) 
verstoken. Als Turelure haar, stervend, vraagt hem tenminste een teken te doen dat ze zich voor hem heeft laten 
vermoorden, doet ze alleen "signe que non". Idem als hij haar vraagt de spreuk van haar eigen wapenschild 
("datgene waarin ze [au-delà van haar leven] haar eigen 'zijn' herkent") met een ja-knik te bevestigen.  
 Hier brengt de dichter ons tot het extreme punt waar de betekenaar als zodanig in discrediet wordt gebracht 
(bespot wordt: "dérision"). Waar de tragedie ons gevoel volgens Aristoteles "doorheen en tot voorbij alle afschuw 
en medelijden" laat gaan, gaat de scène die Claudel ons voorschotelt, nog verder. [De betekenaar waarin de 
protagoniste (en haar verlangen) verschijnt, is hier van elke waardigheid verstoken: bij Antigone was er nog het Atè, 
dat uiteindelijk ook door Kreon werd erkend; in Claudels drama is er alleen een stomme signifiant, nadat Sygne 
alles heeft verraden wat haar een waardigheid kan verlenen.] De positie de protagoniste hier bekleedt is alleen in een 
sadiaanse referentie weer te geven. Alsof die vrouw hier het beeld van het christelijk kruis (zo aanwezig op scène) 
moet vervangen. Alsof hier een gat wordt geslagen in alles wat het geloof zin geeft. Christelijke schrijvers als 
Bernanos hebben het stuk in ieder geval in die zin ervaren, met name als een regelrechte godslastering. Hier kondigt 
zich voor Lacan een nieuwe [moderne, niet langer christelijke] richting aan die het menselijk tragische binnen onze 
cultuur aan het gaan is. 
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Schema bij les XX: L'abjection de Turelure (10.05.1961) 
 Marc De Kesel, 20 maart 1998 
 
Lacan spreekt zijn gevoel van rouw uit ten aanzien van de plots overleden Merleau-Ponty. Daardoor is het de facto 
onmogelijk geworden, zo betreurt hij, dat hun beider denken ooit dichter bij elkaar zou komen. Al lagen die beide 
nog zo uiteen, toch betekende Merleau-Ponty's "sympathie" voor zijn werk, zo bekent Lacan hier, een grote 
stimulans ("une aide") voor hem. Hoe verschillend ook hun houding tegenover onderwijs was (Merleau-Ponty had 
zelf voor een 'enseignement gekozen, Lacan doet het 'ondanks zichzelf'), toch houden ze er beide een zelfde 'anti-
pedante' visie daaromtrent op na. 
 
1. 
 
Uit Claudels eerste Coûfontaine-stuk blijkt dat een "christelijke" tragedie (zoals Lacan die hier "provisoirement" 
noemt) niet teruggaat tot de 'verzoening' die Hegel erin onderkende. [Voor Hegel werd de negativiteit, zoals die zich 
in de antieke tragedie aandiende, aufgehoben in de komedie - een Aufhebung die haar esthetisch karakter overwint 
en 'werkelijk' wordt in de openbaringsreligie bij uitstek die het christendom is.1] 
 Om zijn stelling kracht bij te zetten, verwijst Lacan (heel vluchtig) naar Kierkegaard en (uitvoeriger) naar 
Hamlet, meer bepaald naar zijn commentaar ervan in zijn Séminaire VI (Le désir et son interprétation). Reeds daar 
had hij erop gewezen dat Hamlet, protagonist in een tragedie die dateert uit een christelijk tijdperk, allesbehalve 
'verzoend' ten onder gaat. Het hele drama mag dan al een offer zijn die de zoon pleegt voor de vader, van verzoe-
ning is hier geen ogenblik sprake. 
 Wat eventueel typisch christelijk is aan een moderne tragedie als Hamlet, is het gegeven dat de vader er als 
verdoemd wordt voorgesteld: de geest van Hamlets vader spreekt tot hem vanuit de hel: hij is naar eigen zeggen 
gestorven "dans la fleur de ses péchés" ("in the blossoms of my sin", I,5 r.76). 
 Waar de antieke tragedie (Oedipus) een vader ten tonele voert die nergens van weet, wordt hij in een 
moderne, christelijke tragedie iemand die weet (zonder daarom 'alles' te weten). Hij weet bijvoorbeeld dat hij dood 
is en zelfs hoe hij is gedood: door vergif, gegoten in zijn oor terwijl hij sliep (I,5 r.60-65) - wat Lacan meteen duidt 
als: gedood door het woord en het mysterie dat daarachter schuil gaat. 
 Lacan interpreteert het idyllische beeld dat Hamlet er van zijn vader op nahoudt in de historische lijn van 
een millennialang gevecht met de vraag naar de vader, een gevecht dat een hele reeds vader-gestalten heeft gekend 
(de scheppende God, de autoritaire God, de voorzienige God, de God van het Woord, etcetera) en waarachter Freud 
de gestalte heeft ontdekt van diegene die (pas) door zijn dood de wet heeft geïnstalleerd (zoals Freud het concipieert 
in het oedipuscomplex en zijn Totem und Tabu-mythe). 
 Het is voor Lacan niet zonder meer toeval dat Claudel zijn 'mythe' van de "vernederde vader" uitdenkt op 
het moment dat ook Freud op de proppen komt met zijn vadertheorie. Alleen moeten we die "vernederde vader" niet 
zozeer in de (toneel)figuur van de paus zoeken (al wordt die daar inderdaad ook vernederd), als wel in die van 
Toussaint Turelure, de vaderfiguur die zich aan een ongebreidelde lustbevrediging overgeeft en het leven daarbij 
inschiet. Het is die Toussaint Turelure die de protagonist is van het tweede stuk uit de Coûfontaine-trilogie, Le pain 
dur. In de waanzin of zelfs het "abjecte" waartoe die figuur het daar drijft, ligt het hele 'skandalon' van het stuk - een 
'skandalon' dat door het belijdend katholieke karakter van Claudel alleen maar des te ongenadiger in de verf wordt 
gezet. 
 
2. 
 
Lacan gaat nader in op de intrige van Le pain dur. Daarin komt de zoon van Turelure (Louis) een grote som geld 
vragen aan zijn vader. Die had immers (dankzij de hulp van de vader van zijn maîtresse, de heer Ali Habenichts) 
alles zo geregeld dat het hele erfdeel dat Louis vanwege zijn moeder (Sygne de Coûfontaine) ten goede kwam, op 
zijn eigen rekening was terechtgekomen en Louis dus zo goed als nergens nog recht op had. Het stuk opent met het 
gesprek tussen Turelures maîtresse, de Joodse Sichel, en die van Louis, de Poolse émigrée Lumîr. Die laatste komt 
voor haar geliefde 20.000 francs opeisen, 10.000 voor hemzelf om het stuk land in de buurt van Alger, waarop hij 
de facto al woont, voor zich te kunnen verwerven en 10.000 om aan Lumîr de som terug te betalen die hij van haar 

                                            
     1 Lacan verwijst naar Hegels behandeling van de tragedie in de Phänomenologie des Geistes, naar de overgang 
van de esthetische religie naar de openbaringsreligie (net vóór het allerlaatste hoofdstuk "Das absolute Wissen"). 
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geleend had en die bestemd was (en is) voor de Poolse émigrés. Voor dat laatste heeft Lumîr alles over, zelfs een 
huwelijk met de geile Turelure - iets wat hij haar bij hun eerste confrontatie schaamteloos durft voor te stellen. 
 Zowel uit Turelures economische inhaligheid als uit zijn ongebreidelde lef aanspraak te durven maken op 
de vrouw van zijn zoon, blijkt hoe dicht die figuur aanleunt met die van de oerhorde-leider uit Freuds Totem und 
Tabu. Het hele stuk is dan ook te beschouwen als een variant op die oedipale moord die daar in een mythe wordt 
gegoten. Dat Turelure zijn maîtresse, een succesrijke pianiste, uitgerekend haar piano heeft ontnomen en haar verder 
als een slavin behandelt, versterkt nog die indruk [p.336]. Dit laatste aspect dat de vrouw van de vader niet zozeer als 
moeder maar als object van verlangen ten tonele voert, is volgens Lacan een nieuwigheid die Claudel aan Freuds 
oedipale mythe toevoegt. 
 In alle opzichten is de vaderfiguur echter neergezet als die van een "père joué". Dit blijkt al uit de eerste 
dialoog van het stuk waarin beide, Sichel en Lumîr reeds beseffen dat ze om het vel van de ouwe zullen vechten. 
Het zal inderdaad op aanstichten van Lumîr zijn dat de zoon, Louis, tot vadermoord overgaat (al is het bij middel 
van niet afgegane pistoolkogels) en op die manier pas in staat zal blijken de vaderrol op zich te nemen. Louis zal 
zijn Lumîr er niet toe kunnen bewegen met hem terug te gaan naar zijn 'land' in Alger, noch zal hij bereid zijn haar 
naar háár land (Polen) te volgen1. In plaats daarvan eigent hij zich de vrouw van zijn vader toe en wordt een 
"tweede Turelure". 
 Lacan stelt nog even het eigengereide karakter van het toneelstuk aan de orde dat, eerder dan als een 
tragedie, als een "étrange comédie" te omschrijven is die uitloopt op een "obscurité totale de la dérision radicale" 
[p.342]. Ook Sichels uitlatingen, die door de kritiek vaak een antisemitische toon worden aangewreven, zal Lacan 
positief duiden. Claudel heeft voor de Joodse Wet enkel het grootste respect en dat hij de preoccupatie met die 
(Joodse) Wet in de mond legt van een Sichel die ronduit stelt dat ze zich weinig aan die Wet gelegen laat en alleen 
maar wil profiteren van het leven, betekent - aldus Lacan - dat Claudel het terechte verband aangeeft tussen de Wet 
en "ce quelque chose qui seul est réel, et qui est la jouissance" [p.343]. 
 Dit laatste heeft alles te zien - zo zal Lacan even verderop uitleggen - met het enorme raadsel waarop dit 
stuk uitloopt. Het zal immers onmogelijk zijn om niet het verband te zien met een andere "construction" die in het 
zelfde decennium is gesmeed, met name die van het Oedipuscomplex en die ook rond de vaderfiguur draait. 
 
3. 
 
In de psychoanalytische traditie is de vader aan de orde gesteld op de manier zoals hij ook in die komedie Le pain 
dur uit de verf komt: scandaleus, crimineel, abject. Le pain dur toont de vader ‘in decompositie’. Dat men de figuur 
van de vader in een dergelijk daglicht is gaan stellen, is voor Lacan 'consubstantieel' met het onderkennen van de 
dimensie van het verlangen. Alleen - zo klaagt Lacan aan - duwen wij in onze tijd dit verlangen in de vergeethoek en 
ruilen het in voor een concept van 'behoefte'. Dat hedendaagse psychoanalytici zo graag achter de analysant een 
moeder-figuur ontwaren, is in die zin tekenend .2 Het fantasma van de moeder die de vader castreert, mag dan al een 
feit zijn dat door de psychoanalytische ervaring wordt bevestigd, toch vormt de castrerende moeder niet de basis 
voor de vaderfunctie. De verhouding tussen beide is net andersom: dat fantasma van een moeder die de vader 
castreert, is maar mogelijk omdat eerst de orde van de castratie (de vaderfunctie) zich heeft geïnstalleerd. Alleen 
kunnen wij als analyticus in de overdracht die vaderpositie niet innemen - hetgeen Freud abusievelijk wel deed 
(vandaar wellicht dat wij het tegen onze analysanten over de moeder hebben).  
 Die castratie wil Lacan, aan de hand van Claudels drama, opnieuw in het centrum van de 
psychoanalytische theorie en haar praktijk plaatsen. Die castratie valt zonder meer samen met "de constitutie van 
subject van het verlangen als zodanig" [p.345] en bestaat erin dat het object van verlangen identiek is met het 
instrument van het verlangen; dat, met andere woorden, het subject met een signifiant naar een (andere) signifiant 

                                            
     1 Die eis van Lumîr ten aanzien van haar liefste geeft blijk van de extreme (doods)dimensie waardoor haar 
verlangen is getekend. Meegaan naar Polen betekent immers bereid zijn om daar een bij voorbaat verloren strijd uit 
te vechten die men met de dood zal bekopen. Lacan legt er de nadruk op dat, juist op het moment dat Louis in 
Lumîr met zo'n extreem (dodelijk) verlangen wordt geconfronteerd, hij in een "autre dimension" [p.341] is 
binnengetreden; dat hij met andere woorden zijn vaderfunctie (gebaseerd op een verdringing van het verlangen als 
zodanig) op zich heeft genomen en een "autre Turelure" [p.342] is geworden. 

     2 Denk bijvoorbeeld aan het artikel van Maurice Bouvet over de vrouwelijke dwangneurotica dat Lacan enkele 
lessen geleden citeerde. Bouvet zag er het doel van de analytische kuur zo goed als bereikt, wanneer de analysante 
in kwestie in hem een welwillende moeder begon te zien. (Zie mijn nota's bij p. 290 en 296 ev.) 
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moet verlangen1 en dat het alleen maar als effect van dit signifiantenspel een bestaan beschoren is (dit wil zeggen 
dat het enkel als datgene bestaat 'wat een signifiant representeert voor een andere signifiant'). Net als het object van 
verlangen verwijst het instrument ervan naar de tekort in de Ander en kan slechts vanuit die verwijzing - dit is als 
signifiant - bestaan. Dit tekort in de Ander "est la place du point mort occupé par le père en tant que déjà mort" 
[p.345]. De vader kan slechts aan de basis van de wet liggen die het verlangen (castreert en daarom) zijn basis geeft, 
voor zover hij zelf radicaal signifiant is en dus reëel verdwenen is uit de orde die hij heeft ingesteld. "Pour tout dire, 
la loi, pour s'instaurer comme loi, nécessite comme antécédent la mort de ce qui la supporte." [p.346]  
 Zeggen dat in dat castratieve moment de "désir" ontstaat, is één zaak; iets anders is het die castratieve 
breuk op het spoor te komen en in kaart te brengen. Dit laatste vormt de inzet van Lacans topologieën, zowel op het 
vlak van wat hij hier het "para-spatiale" noemt2 [meer bepaald de torus- en cross-cap-topolgieën die de plaats van 
het objet a in het subject aangeven en die hij uitwerkt in het volgend Séminaire IX: L'identification], als op het 
temporele vlak.  
 Op dit laatste gaat Lacan hier even kort in. Om het verlangen temporeel in kaart te brengen heeft men 
slechts "drie tijden" nodig - hetgeen Lacan illustreert met de "drie generaties" waarin de Claudel-trilogie zich 
afspeelt. De eerste tijd is die van [het verlangen zoals het gemarkeerd is door] de signifiant. Daarvoor staat Sygne de 
Coûfontaine model: haar 'zijn' is tot in het extreme gereduceerd tot een signifiant [signe que non]. De tweede tijd is 
die van [het product van dit verlangen, met name] het verworpen, niet-verlangd object waarvoor Louis de 
Coûfontaine model staat3. De derde, "enig ware" tijd is die van het partiële object. Het verlangen constitueert zich, 
in logisch-temporele orde, tussen de signifiant-markering en de "passie voor het partieel object". Dit (alles) zal hij 
(hopelijk) volgende les uitleggen.  

                                            
     1 Dit is wat op het niveau van de libidinale lichaamsconstitutie het eerst gebeurt met de genitale zone: die zone 
kan slechts instrument van verlangen worden (om daarmee het object van verlangen te veroveren) wanneer het kind 
die zone gaat betekenen vanuit het object van verlangen - een object dat op dat moment enkel het statuut van een 
betekenaar kan hebben, in casu de betekenaar van het tekort in de (daarom "dode") Ander, de fallus. De fallus is dus 
tegelijk object van verlangen (want de fallus van de Ander, dit wil zeggen datgene wat het tekort in de Ander - 
alleen symbolisch, nooit reëel - opvult) en datgene wat mijn instrument van verlangen (mijn genitale zone) 'betekent' 
en dus instrumentaliseerbaar maakt binnen het domein van het symbolische. 

     2 "Para-spatiaal", omdat die topologieën niet meer de denken of voor te stellen zijn binnen een euclidische 
ruimte. 

     3 Verderop interpreteert Lacan Louis ook als het "objet partiel"; zie onderaan p. 379. 
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Schema bij les XXI: Le désir de Pensée (17.05.1961) 
 Marc De Kesel, 2 april 1998 
 
Lacan leidt zijn les in met twee lange citaten uit de beide drama's die, in de Claudel-trilogie, aan Le père humilié 
voorafgaan. Beide citaten betreffen de innige liefdeseed tussen twee 'zielen' én het verraad ten aanzien van die 
oprechte liefdesverklaringen: vooreerst het verraad van Sygne de Coûfontaine ten aanzien van de liefdeseed die haar 
aan haar neef bindt, vervolgens het verraad van haar zoon, Louis de Coûfontaine, ten aanzien van de enige vrouw 
waarvan hij echt houdt, Lûmir.1 Louis' verraad uit zich in een huwelijk met de maîtresse van zijn vader. Het 
volgende drama focust in op de dochter uit dat huwelijk: Pensée de Coûfontaine. 
 
1. 
 
Wil men openstaan voor de ware "invraisemblances" die in Claudels werk schuilen, zo wijst Lacan er nogmaals op, 
moet men er zich voor hoeden hem op te sluiten in de singuliere faam die hij geniet. Zo wijzen de eigenaardige 
namen die hij zijn hoofdfiguren geeft op wat Lacan noemt 'de inslag van de signifiant op de mens'. Dit geldt ook 
voor Pensée de Coûfontaine: het verlangen van Pensée kan tegelijk als een 'pensée' over het verlangen worden 
gelezen. Alleen kunnen we dit laatste pas inschatten, wanneer we Sygnes personage goed hebben begrepen als een 
extreme, tragische "incidence du symbolique sur la chair même" [p.352]. 
 Dat uitgerekend Sygne heet 'gefrustreerd' te zijn in haar verlangen, toont ons volgens Lacan duidelijk wat 
Freud met 'frustratie' (Versagung) bedoelde. Versagung betreft een 'ontzeggen', een niet tegemoetkomen aan een 
wat men 'gezegd' (beloofd)) heeft ["le défaut à une promesse", p.353], het neen-zeggen aan een ‘zeggen’ – een 
belofte – waarvoor men zich reeds alles ontzegd heeft (vandaar Lacans vertaling: ‘per-dit-ion’). 
 Het is, zo accentueert Lacan, een 'ontzeggen' in de tweede graad. Sygne heeft zich - vrijwillig - alles 
ontzegd ten voordele van haar 'zijns-behoud'2 (de naam, de eer, het bezit van de Coûfontaines) door trouw te 
beloven aan haar neef Georges. Om echter datgene wat dit voor haar mogelijk maakt te redden (met name de 
restauratie-orde in haar geheel), moet zij zich meteen ook die ontzegging ontzeggen: zij moet haar neef en zichzelf 
verraden om zelf garant te kunnen staan voor datgene wat normaliter voor háár garant zou moeten staan (met name 
de Paus als garant voor haar restauratief-katholieke symbolische orde). In die zin moet zij alles wat voor haar 
"condition" was aan een "perdition" (ontzegging in de tweede graad) prijsgeven [p.353].3 
 Sygnes christelijke tragedie gaat een stap verder dan Oedipus' antieke tragedie. In het 'mè phunai' dat die 
laatste net voor zijn dood (te Kolonos) uitschreeuwt, toont zich niet alleen de plaats van het subject (binnen een 
'phunai' dat gedoemd is zich op de 'support' van de signifiant waar te maken); evenzeer wordt daar gesteld dat de 
schuld waaronder Oedipus zijn hele leven gebukt is gegaan, aan de symbolische orde, aan het 'orakel', aan het 
Noodlot of aan het Atè kan worden toegeschreven en dat hij dus, in de ruimte die hem buiten die symbolische schuld 
nog is toebedeeld, vrij van schuld is - zij het dan wel dat die ruimte volstrekt onleefbaar want dodelijk is.  
 Maar met het christendom is het orakel een geïncarneerd Woord geworden. De symbolische schuld wordt 
niet langer opgelegd vanwege een instantie die haar exterieur statuut handhaaft (het orakel, het Noodlot), maar 
vanuit een in de mens geïncarneerd woord. Het gevolg is dat we de schuld waaraan we lijden niet langer aan het 
Noodlot kunnen wijten. Voortaan zijn wij er ook voor verantwoordelijk dit Noodlot (dit symbolisch mandaat) op 

                                            
     1 Paul Claudel, L'otage suivi de Le pain dur et de Le père humilié, Gallimard (Folio), Paris, resp. p. 35-36 en p. 
266-268. 

     2 En dus niet ten aanzien van haar 'lijfsbehoud'. Sygne's personage speelt zich reeds van het begin van het drama 
af op een 'au-delà-niveau': zij heeft haar leven over voor het behoud van haar 'zijn', dit is (in Lacans termen) voor 
het object (a) van haar fantasma: de Coûfontaine die zij is en waarvoor zij, ook na haar dood en desnoods met haar 
dood, borg wil staan. In de loop van het laatste stuk uit de trilogie, komt Claudel er trouwens meermaals op terug dat 
Sygne "meer dan haar leven" heeft gegeven (zie o.c. p. 381, 399). 

     3 "Tout ce qui est condition devient perdition. Et c'est pourquoi, là, ne pas dire devient le dire-non" [p.353]. 
Sygne heeft alles aan de Ander (de symbolische orde) opgeofferd. Ze heeft zich alles (in de tweede graad) ontzegd 
ten voordele van wat de Ander zegt. Daarin bestaat het radicale van haar zelfvernietigende 'ont-zegging', haar 
"perdition". Ze heeft zich volledig opgeofferd aan de (symbolische) orde die haar 'uitzegt'. Zij is enkel nog wat de 
Ander zegt. Wanneer Sygne echter, aan het eind van het stuk, letterlijk niets meer zegt, dan houdt ook haar ont-
zegging op en betekent haar zwijgen, in plaats van instemmen, een "dire-non" ten aanzien van de hele symbolische 
orde waaraan ze zich tot dan toe had overgegeven. 
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ons te hebben genomen (dit wil zeggen het geïncarneerd te hebben). Dit maakt onze schuld en het lijden dat die met 
zich meebrengt alleen maar oneindig veel groter. 
 De dood van (de antieke Noodlots-)God heeft ervoor gezorgd dat wij ons zo goed als niets meer kunnen 
permitteren1 en alles onder een loodzware schuld is komen te liggen. Sygne's tragedie maakt op een frappante 
manier duidelijk wat die lacaniaanse stelling betekent: nu de garant van de symbolische orde dreigt weg te vallen 
(God, meer bepaald de Paus die dreigt object van gijzelneming te worden), wordt de mens (Sygne) gesommeerd om 
er zelf voor garant te staan - hetgeen hem meer dan ooit tot een 'gijzelaar' van die orde maakt. Wat hem gevraagd 
wordt, is niet louter de symbolische schuld op zich te nemen (Oedipus), maar - erger - zich op te offeren aan het 
symbolische en zijn schuld ertegenover zonder meer terug te betalen, om op die manier die schuldeisende orde 
intact te houden. Waar Oedipus nog vloekend kon tekeergaan tegen het noodlot en zich, in zijn gevloek, als subject 
van zijn symbolisch mandaat (als het "mè" van zijn "phunai") kon affirmeren, rest Sygne enkel een schamele signifi-
ant om dat te doen2: een "tic", een "signe que non". Haar werd immers gevraagd het radicale zelfoffer dat het 
symbolische van haar eist, vrijwillig als een "jouissance" [p.355] op zich te nemen: ziedaar wat voor Lacan de 
waarheid van de christelijke incarnatie is.3  
 Dat Lacan zo uitvoerig op het eerste drama van de trilogie is teruggekomen, wijst erop dat hij een 
structurele lezing van de hele trilogie wil maken. De vraag die hij zich hier dan ook stelt is hoe uit dit Sygne-drama 
[waarin het verlangen zo goed als vernietigd is - want enkel in een 'stomme' signifiant van een stervende overleeft] 
nog een verlangen kan "herboren" worden, meer bepaald 'le désir de Pensée de Coûfontaine' [p.355]. 
 
2. 
 
De verleidelijke schoonheid, Pensée de Coûfontaine, verschijnt, binnen het "weerzinwekkend" scenario van het 
drama4, inderdaad als een puur "object van verlangen". Verdient ze die status omwille van haar verwantschap aan 
Sygne de Coûfontaine in de zin dat ook zij blijk geeft van een extreem gelovige offervaardigheid? "Certes pas", 
antwoordt Lacan - een uitlating die in de Miller-editie is weggelaten. Zij is veeleer een "vrijdenker" en in die zin een 
exponent van het revolutionaire élan dat de achtergrond van het drama vormt.5 
 Om de figuur van Pensée goed te begrijpen, moeten ze worden benaderd vanuit het feit dat ze de 'vrucht' is 
van het huwelijk tussen een ongebreideld libidinaal "canaille" (Louis, zoon van Turelure) en een vrouw die, eenmaal 
gebroken met haar (joodse) wet, "de wereld wil omhelzen" [p.357]. Die "vrucht" zal de "hergeboorte" betekenen van 
datgene wat in Le pain dur opzij was gezet, met name het verlangen. Inderdaad had, in het tweede drama, Louis zijn 
geliefde (Lumîr) ingeruild voor de 'vrouw van zijn vader' en op die manier zijn verlangen (of, concreter, zijn enige 
echte liefde) ondergeschikt gemaakt aan de eisen van de symbolische orde, in casu aan de plicht het vaderschap van 
zijn vader (die hij net had vermoord) over te nemen door diens vrouw tot de zijne te maken.6 Lacan had in zijn 
commentaar op dat stuk al benadrukt dat die figuur Lumîr7 voor het zuivere, compromisloze verlangen staat: liever 
dan naar Algiers terug te gaan om daar een vredig bestaan te leiden, wil zij genadeloos aan haar (doods)verlangen8 

                                            
     1 En niet dat wij ons nu alles kunnen permitteren (zoals Dostojefski zijn personages soms laat zeggen). (Zie ook 
Séminaire II, p. 156; Slavoj Zizek, Het subject en zijn onbehagen, Boom, 1997, p. 42.) 

     2 Meer bepaald om het 'neen' (de afwezigheid) te affirmeren die zij 'is' in de orde die haar representeert; met 
andere woorden om zich als 'subjectum' te affirmeren van de symbolische orde die haar draagt. Die negativiteit, die 
de mens is als 'subject' van de orde waarin hij is gealiëneerd, zal Lacan in het séminaire XI denken in het concept 
van de 'separatie'. 

     3 Door haar verlangen aan de Ander af te staan, kwam ze onbewust op de plaats van het objet a van de Ander te 
staan en werd ze tegelijk ook object van de jouissance van de Ander. Is dit de "apothéose du sadisme" die Lacan het 
zevende séminaire aan het christendom toeschrijft (SVII: 304)? 

     4 "Weerzinwekkend", omdat het beheerst wordt door een ongebreidelde libido waarvoor Turelure en zijn zoon 
Louis hier als paradigma gelden. 

     5 Zie, bijvoorbeeld, I,3 (Claudel, o.c., p. 342-343). 

     6 Het is precies in die laatste geste dat Louis gehoorzaam is, niet enkel aan de wet van de vader, maar ook aan 
diens jouissance. Wat hij vooral van hem overneemt, is diens wetsoverschrijding. Vandaar dat Lacan stelt dat zowel 
Turelure als Louis figuren zijn waarin datgene naar voren treedt wat in Freuds Totem und Tabu-mythe de 'oervader' 
heet. Alleen zal hij die wetsovertredingen plegen vanuit de positie van een gecastreerd subject (cfr. p. 379). 

     7 Op p. 379 wordt ze, "met betrekking tot de [tweede] generatie", de "support" van het verlangen genoemd. 

     8 Op p. 379 noemt Lacan haar verlangen expliciet een doodsverlangen. 
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voldoen dat haar naar Polen terugleidt, om zich daar in een bij voorbaat verloren strijd te storten. 
 Het is dit verlangen (die 'Lumîr', dit "cruelle lumière", zoals Lacan de naam Lumîr leest in één van de 
uitlatingen van Orian [o.c., p. 378]) dat in Pensée terug boven zal komen.  
 
 Lacan ziet de evolutie in de Claudel-trilogie als volgt. In L'otage wordt het verlangen dusdanig door de 

symbolische orde platgewalst dat het enkel nog een 'drager' vindt in een woordenloze signifiant, het "signe 
que non" van Sygne. In Le pain dur wordt, door de 'vrucht' van Sygne's 'versagte' verlangen, het verlangen 
aan de kant geschoven op het moment dat Louis resoluut weigert te kiezen voor Lumîr, die nochtans het 
enige ware object van zijn verlangen is; hij weigert precies omdat ze enkel voor haar verlangen kiest en 
zich daardoor onleefbaar maakt binnen de symbolische orde. In Le père humilié zal het aan de kant 
geschoven verlangen opnieuw opduiken en, in de figuur van Pensée, het centrale onderwerp van het drama 
uitmaken. Alleen zal hier, duidelijker dan elders, het verlangen uitgaan vanuit het 'object van verlangen van 
de Ander' en zodoende een illustratie bieden van Lacans definitie van de liefde als metafoor (cfr. p.67, 212, 
450).  

 
Pensée is namelijk de incarnatie van het verlangen1 waarnaar de moeder al zo lang op zoek is [Lacan heeft Sichel op 
het oog: diegene die de wet achter zich heeft gelaten en, om het verlangen te vinden, "bereid is zich aan alles te 
onderwerpen en alles te verdragen" (p.358)]. Pensée is de incarnatie van het object van verlangen, het object dat het 
effect van de "constellation parental" en dus een partieel object is.2 
 Na de context te hebben geschetst (Pensée, verliefd op [de op haar verliefde] Orian en niet op zijn [al even 
verliefde] broer Orso, hoewel ze die als blinde3 nauwelijks van elkaar kan onderscheiden, aangezien hun stemmen 
volstrekt identiek klinken), gaat Lacan dieper in op het gegeven dat Pensée blind is. Haar blindheid geeft haar een 
soort "sublieme schaamte", een schaamte die onttrokken is aan de normale dialectiek van het 'se voir être vu' ('zich 
zien bekeken worden'). Lacan verwijst daarbij naar wat hij vroeger al over die dialectiek heeft gezegd naar 
aanleiding van het voyeurisme en het exhibitionisme.4 Zo geniet, bijvoorbeeld, een exhibitionist niet zozeer van het 
feit dat hij ongevraagd zijn genitaal aan een ander toont, als wel van het feit dat de ander aan zijn act medeplichtig 
wordt omdat hij, juist door er gegeneerd op te reageren, blijk geeft onbewust naar zoiets te verlangen. De exhibitio-
nist wil zijn slachtoffer raken op de plaats waar die 'subject van het onbewuste' is en hem daardoor dwingen een 
imaginaire verhouding ten aanzien van hemzelf aan te nemen ("la soumettre au petit autre"; p.360), zodat zijn 
slachtoffer gedwongen wordt zich in hem te herkennen.  
 Precies dit laatste is, omwille van haar blindheid, onmogelijk bij Pensée. Daarom, zo suggereert Lacan, zal 
diegene die haar verlangend benadert, zich niet in haar blik kunnen herkennen en veeleer zelf worden geslagen met 
een "blindheid", die zijn verlangen alleen maar zal aanwakkeren - een verlangen dat aan hem zal vreten, net zoals de 
honden aan Acteon vraten toen deze met zíjn object van verlangen werd geconfronteerd en dit object (Diane) zich 
niet in zijn verlangen kon herkennen. 
 De (literair sterke) dialoog tussen Pensée en Orian beweegt zich daarom - aldus Lacan - van meet af aan, 
voorbij het imaginaire, op het niveau van het symbolische (op het niveau van het woord; een niveau dat de 

                                            
     1 Dit is ook de visie van Aparicio ('Claudel avec Freud', in: Quarto 40/41 (1990): 38): "Grâce à cette femme qui, 
la première, aima Louis, qu'elle protégea, le désir est réintroduit dans le circuit familial. Le désir de Lumîr *a 
réhabilité+ celui qui fut l'objet non désiré." 

     2 Pensée is dus zowel het object van verlangen van de Ander (datgene waarin de moeder het verlangen aantreft 
waarnaar ze altijd op zoek is geweest - reden waarom ze de wet achter zich heeft gelaten) als het verlangen als 
zodanig (aangezien het datgene is wat de moeder zoekt). Ik heb de indruk dat Lacan hier al zijn concept van objet-
cause du désir aan het smeden is. Alsof het Lacan hier voor het eerst duidelijk wordt dat het verlangen 'zelf' in 
laatste instantie te zoeken is in het effect, het 'object' van verlangen - een object dat het weliswaar niet als 'zichzelf' 
kan toeëigenen, maar waaraan het verlangen radicaal vreemd blijft - en dus verlangen blijft. 
3 Dat Pensée blindt is, versterkt haar positie van object,in casu object van Orians en Orso’s verlangen haar te 
hebben, te nemen. Claudel speelt vaak met de gedachte dat de wereld van het zien en die van horen niet zonder 
meer dezelfde zijn. In 1908 schrijft hij in zijn dagboek: “On peut imaginer un monde complet de l’ouïe distinct 
de celui de la vue et le conpénétrant : et de même un monde de l’esprit distinct de celui des corps et le 
compénétrant” (P. Claudel, Journal 1, 1904-1932 , La Pléiade, Gallimard, Paris, 1968), p. 102). Claudel werkt 
dit ook uit in Présence et Profétie en Un poète regarde la Croix (zie noot in op. cit.).   
     4 Zie onder meer Séminaire IV: La relation d'objet (Seuil, 1994), p. 166 ev. en Séminaire VI: Le désir et son 
interprétation (Association Freudienne-editie), p. 461-470. 
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"profondeur de la nuit" heeft [p.360]). Pensée's laatste zin van die dialoog "Je suis aveugle" [o.c., p. 352] speelt zich dan 
ook onmiddellijk op het niveau van het onbewuste af, waar hij identiek is aan een "ik hou van jou". 
 Inderdaad, men kan 'zich zien bekeken worden' en het vervreemdingseffect dat daarmee gepaard gaat, 
temperen door een wederzijdse imaginaire erkenning. Die vervreemding houdt in dat wij ons ten aanzien van 
onszelf altijd - zij het onbewust - vanuit het standpunt van de Ander verhouden; de bij uitstek imaginaire structuur 
van de wederzijdse herkenning staat ons evenwel gemakkelijk toe die te 'miskennen'. 'Zich horen gehoord worden' is 
echter onmogelijk. Gelukkig maar, aangezien men in dit geval geen middel (want geen imaginaire mogelijkheid) 
zou hebben om het vervreemdingseffect te neutraliseren. Wie 'zich hoort gehoord worden' (wie de zin die hij 
uitspreekt, hoort als iets dat vanwege de Ander op hem afkomt), hallucineert en/of is psychoot [cfr. Schreber]. 
 Door haar blindheid positioneert Pensée zich van meet af aan niet als een (imaginair) object van een 
(liefdes)vraag, maar als object van een verlangen, dit wil zeggen als een object dat aan de (symbolische) wereld 
ontbreekt. Haar blindheid maakt dat zij erop uit is "het wezen van Eros" te zijn, een "wezen" dat erin bestaat 
"gebrek" (aan wezen) te zijn [p.361]. In die zin is Pensée te verglijken met Penia (uit Plato's Diotima-mythe) en is 
Orian diegene die, net als Poros, alles heeft om te geven. Dat de liefde hier niet onmiddellijk lukt, is te wijten aan 
Orian die niet doorheeft dat hij niet datgene moet geven wat hij heeft, maar uitgerekend datgene wat hij niet heeft. 
Orian is hier de "heilige" die zijn verlangen integraal investeert in de heilige zaak: het redden van de pauselijke 
macht (een paus die nota bene zijn peter is). Claudel zet die heiligheid van Orian toch in haar begrenzing neer, al 
was het maar omdat zij niet belet dat hij tenslotte toch voor Pensée zal bezwijken en haar zwanger zal maken. 
 
3. 
 
Lacan bespreekt het derde bedrijf van Le père humilié. Pensée wacht op de terugkeer van haar Orian. Tevergeefs, zo 
zal uit een macabere conversatie met de teruggekeerde Orso blijken, aangezien Orian op het slagveld is omge-
komen. Zijn laatste wens is dat Pensée met Orso huwt, al weet hij dat zij dat altijd resoluut heeft geweigerd. Voor 
Orso vormt dat geen obstakel, want hij is bereid haar als vrouw te nemen ook zonder dat ze van hem houdt. Hij zal 
haar als zijn zuster behandelen (o.c. p. 473). 
 In die scène komt Pensée meer dan ooit uit de verf als het "sublieme object" van verlangen [p.362], als wat 
in séminaire VII 'das Ding' heet. En juist daardoor zal het verlangen er te voorschijn treden in zijn meest 
'uitgebeende' vorm ["à ce niveau de dépouillement", ibid.], dit wil zeggen als datgene wat als enige 'support' alleen 
nog de [symbolische] castratie heeft. 
 Om Pensée's positie op de plaats van 'das Ding' te illustreren, verwijst Lacan naar de anamorfose waarmee 
hij in het séminaire VII Antigone's positie heeft aangegeven. Het betreft een anamorfose waarbij men, als men het 
juiste perspectief vindt, in de centrale cilindervormige spiegel een kruisigingstafereel geschilderd door Rubens 
ontwaart (zie SVII: 161 ev; 318). Topologisch bevinden Pensée en Antigone zich achter de spiegel, op de plaats 
van das Ding waar het subject verdwijnt in zijn object van verlangen. Dat zij desondanks zichtbaar zijn, hebben zij 
te danken aan hun "éclat" [SVII: 290], aan hun "schoonheid" (een functie die in de anamorfotische grammatica door 
het spiegeleffect als zodanig wordt vervuld). In die zin tonen zij ons in welke richting ons object van verlangen te 
vinden is, maar houden zij ons, in hun verblindend (spiegel)effect, tegelijk ook tegen om al te dicht dit (dodelijk, 
want de constitutieve castratie van het subject opheffend) object te naderen. De vrouw verschijnt hier als subliem 
object van verlangen en wordt in die hoedanigheid én vergoddelijkt (dit is als "point de visée" van het verlangen van 
het subject gepresenteerd) én gekruisigd (dit is in haar onmogelijkheid geaffirmeerd om door dat subject bereikt te 
worden) [p.363]. 
 Claudels tekst is gedragen door die dubbele, contradictorische geste. Zo is het voor Lacan niet 
onbetekenend dat Pensée's kind pas voor het eerst in haar schoot opspringt op het moment dat zij verneemt dat 
Orian dood is en dat zij zich daarom, omwille van haar zoon, moet 'opofferen' door tegen haar zin met Orso te 
huwen. Het object van haar verlangen is meteen door de dood (van haar verlangen) getekend. 
 Zo ook vindt de liefde, als "fusion d'âmes", plaats op het moment dat zij, in "un vrai acte de vampirisme"1, 
letterlijk zichzelf rond het hart van Orian legt (het hart, uitgesneden uit diens lijk en, opgeborgen in een vaas 
bloemen die Orso haar in zijn terugkeer van het slachtveld vooruit had gestuurd). 
 Van die macabere, onleefbare "union d'âme" is Orso niet meer dan de boodschapper, de hoeder, de 
toeschouwer. Al lijkt Orso enkel een soort zielige 'voedstervader' ("un père postiche"), toch duidt Lacan die figuur 
zeer positief. Hij staat namelijk op de plaats waar ook wij normaliter staan: niet in die scène maar ervóór. In die 

                                            
     1 Die zinsnede staat enkel in de piraatversie en is niet in de Miller-editie opgenomen; zij moet na de vraagzin op 
regel 15 van pagina 363 worden geplaatst: "Comment cette capture de l'âme nous est-elle repésentée, figurée? C'est 
un vrai acte de vampirisme, elle se referme, si je puis dire, ...". 
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dodelijke scène waar Pensée's en Orians verlangen op uitlopen, zien wij niet zozeer een voorbeeld als wel iets dat 
ons enkel de onbewuste, dodelijke structuur van ons verlangen en onze fantasmata toont. Het laat ons meer bepaald 
(het objet a) vermoeden waar wij, in een vrouw, naar verlangen. 
 
 Lacan interpreteert de hele scène hier aan de hand van zijn Schema L. Het subject (de toeschouwer voor 

zover die "er niets van begrijpt") bevindt zich (onbewust) op de plaats van $ (gespleten subject). Bewust 
opereert het subject vanuit een imaginaire identificatie-verhouding met de ander en met het object (a - a'). 
Het subject houdt van zijn object van verlangen doorheen de 'capture' van een imaginaire identificatie. Het 
gedraagt zich als de 'grond', het 'subject' van een imaginaire objectverhouding. Wat de omslag in de 
tragedie bewerkstelligt, is het besef het 'subject' [(Es)S] te zijn van de Andere, het subject te zijn van een 
verlangen van de Ander, dit wil zeggen onherroepelijk verdwenen te zijn (als sujet de l'énonciation) onder 
de betekenaars en het verlangen van de Ander. Alleen - en dit is mijns inziens het nieuwe dat Lacan hier 
aan zijn Schema L toevoegt - vindt dit verlangen van de Ander zijn laatste grond niet in het subject 
waardoor het wordt gedragen, maar in het object dat altijd al aan dat verlangen is ontsnapt. Het verlangen 
'zelf' (het 'zelf' van het verlangen, de plaats waar het verlangen 'geschiedt', 'gebeurt', 'plaatsvindt') is datgene 
waarin elk 'zelf' onherroepelijk verdwijnt. Het is op die plaats dat Claudel Pensée neerzet en op die manier 
het toeschouwend subject met zichzelf confronteert, dit is met het feit dat hij als verlangen teruggaat op een 
voor het verlangen onmogelijk object - onmogelijk, aangezien het hem zijn leven kost wanneer hij zijn 
verlangen tot dat punt volgt. 

 
Bovenstaande lezing van Schema L geeft de minst perverse vorm weer waarin het verlangen zich kan realiseren - 
een vorm die inderdaad door Orian geïllustreerd wordt. Zij toont ons wat er van het verlangen overblijft nadat het 
subject slachtoffer is geworden van de signifiant ("du Logos"). Het verlangen is dan alleen nog 'gegrond' in het 
object van verlangen. Dit is Pensée: zij is, als object van verlangen, in die positie "gestold" of "gefixeerd" en geeft 
in die zin de plaats aan waar dit verlangen nog zichtbaar blijft nadat het zijn subject heeft verloren. Zij is alleen nog 
in die zin "de liefde van/voor de Ander", dat zij louter object van verlangen is geworden.1 
 De zogenaamde mysogenie die men Euripides aanwrijft, moet vanuit dit perspectief worden bekeken. Dan 
verliest die aantijging stellig zijn kracht, aldus Lacan. 
 Lacan eindigt zijn les met er nogmaals op te wijzen dat men in de psychoanalytische kuur het verlangen 
vanuit zijn extremen (zoals hier geïllustreerd) moet benaderen, eerder dan vanuit de klassieke (aristotelische) 
bekommernis om voor het verlangen het 'juiste midden' te vinden. De analysant kan slechts op de grens van zo'n 
limiet zijn verlangen gearticuleerd krijgen - hetgeen het doel van de analyse is. 

                                            
     1 "L'amour de l'autre", dit is verlangen van/naar de ander vanuit de positie van object van verlangen van de 
Ander [metafoor-definitie van de liefde, zie p. 66-67]. Ik tracht hier de zin op p. 364 te duiden: "L'amour de l'autre, 
cet amour qu'elle exprime, est cela même où en se figeant elle devient l'objet du désir" (merk dat ik hier de 
piraatversie volg). 
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Aanvullend schema bij les XXI: Le désir de Pensée (17.05.1961) 
 Marc De Kesel, 26 april 1998 
 
De manier waarop het noodlot de drie generaties treft  
 
Het is niet zo makkelijk te achterhalen welke precieze evolutielijn Lacan in de Claudel-trilogie leest. Ik zou het 
voorlopig als volgt interpreteren. Telkens gaat het om hetzelfde noodlot, met name het feit dat de hoofdfiguur zich 
haar/zijn verlangen moet ontzeggen en dat zij/hij afstand moet doen van het object van verlangen om, naderhand, 
dat verlangen op een verminkte (door de castratie getekende) manier terug te krijgen. Toch zit er evolutie in de drie 
generaties, waarbij het verlangen telkens een prominentere plaats krijgt - zij het binnen een aangehouden context 
van Versagung. 
 In de eerste generatie (L'otage) moet Sygne haar verlangen - en dit valt meteen samen met het object [a] 
van haar verlangen, datgene waarvoor ze haar leven wil geven: haar Coûfonataine-eer - opofferen om het als 
zodanig door de symbolische orde te laten platwalsen. In laatste instantie zal dat verlangen zich ten aanzien van die 
eis van de grote Ander handhaven door zich aan één 'stomme' betekenaar vast te klampen. Haar verlangen zal enkel 
nog een 'drager' vinden in een 'tic nerveux', een "signe que non". Het valt op dat het opgeofferde verlangen pas 
opnieuw een plaats krijgt, op het moment dat het subject onherroepelijk door de dood is getekend. 
 Bij de tweede generatie (Le pain dur) is het verlangen aanvankelijk zijn 'drager' kwijt. Sygne heeft het 
immers niet aan haar zoon doorgegeven; ze heeft hem, op het moment dat ze haar verlangen affirmeerde, niet als 
object van haar verlangen willen erkennen. In die zin doet Louis zijn intrede in de symbolische Coûfontaine-keten 
als het geweigerde object van verlangen. Louis zal daarom zijn verlangen aanvankelijk elders moeten vinden, met 
name bij Lumîr. Alleen zal hij pas subject van verlangen worden, wanneer hij van die Lumîr (zijn object van 
verlangen) afstand doet en subject wordt het verlangen van de Ander, dit is van het verlangen van de dode vader - 
en nog exacter: subject van het verlangen naar het object van de dode vader, met name naar zijn maîtresse. In die zin 
herhaalt Louis de Versagung of het offer van zijn moeder, maar op een niet-tragische manier, aangezien het offer 
van zijn verlangen hem een nieuw, door de symbolische orde gedragen verlangen teruggeeft. Alleen is ook hier dit 
pas mogelijk geworden wanneer dat verlangen door de dood (in casu de vadermoord) is getekend. 
 De figuur van de derde generatie doet, in Le père humilié, zijn intrede in de Coûfontaine-keten als het 
gewilde object van verlangen. Zij is uitdrukkelijk het verlangde object van Sichel (die onverholen het verlangen 
koestert voorbij de strikte observantie van de Joodse Wet te gaan en het leven als een "jouissance" te affirmeren). 
Toch zal ook Pensée niet aan het noodlot van de Coûfontaines ontsnappen. Alleen zal ze dit specifiek vanuit haar 
positie van object beleven, verlangd als ze wordt - van bij de eerste aanzetten van het stuk - door de beide broers. 
Diegene echter waar háár verlangen naar uitgaat, zal haar uiteindelijk als object van zijn verlangen opofferen aan het 
verlangen van een Ander. Zo wordt zij geconfronteerd met dezelfde noodlotsstructuur als waarin haar grootmoeder, 
Sygne, verstrikt raakte. Maar in tegenstelling tot die laatste zal zij haar verlangen binnen diezelfde structuur toch 
weten te handhaven: ze zal het gedaan krijgen dat Orian haar zijn liefde bekent en haar een kind schenkt, en ze zal 
dat object van verlangen niet opofferen aan de eis van het noodlot. Ze zal die eis gehoorzaam zijn en zich, op vraag 
van diegene waarnaar haar verlangen uitgaat, laten uithuwelijken aan diegene waarnaar ze niet verlangt, maar ze zal 
al bij al haar verlangen handhaven door het object ervan te behouden. Al gaat ook hier dat laatste niet zonder de tol 
van de dood. Niet voor niets springt het leven pas op in haar schoot wanneer ze, onbewust, oog in oog staat met de 
dode vader van haar kind. 
 
Het Schema L toegepast op de drie generaties 
 
Op p. 364 past Lacan - haast langs zijn neus weg - het Schema L toe op de laatste generatie van de Coûfontaines, die 
van Pensée.  Hij leest dat schema in de intrige uitdrukkelijk vanuit het perspectief van de toeschouwer. Die laatste 
neemt de plaats in van het subject (S) en kijkt tegen het hele gebeuren aan als tegen een gevecht tussen twee, zich 
aan elkaar spiegelende figuren (de beide broers Orso en Orian: a en a'), dat doorkruist en gedragen wordt door een 
derde, 'andere' factor, die van de Andere: A. Die A is hier ingenomen door de vrouw, Pensée, in haar hoedanigheid 
van object van verlangen van de ander - een object-positie die in dit geval ook de 'support' van het verlangen is. Dit 
'object' is de plaats waar hier, in dit geval, het velangen (castratief) is getekend door de dood. 
 Ik heb de indruk dat het Lacan om dit laatste te doen is: drie tijden, drie generaties lang teister het noodlot 
de Coûfontaines, drie generaties lang wordt het verlangen van de protagonist door de wet van het noodlot (dit is van 
het symbolisch mandaat) platgewast of hun op wrede wijze ontzegd (Versagung), maar telkens vindt dit verlangen 
uiteindelijk toch een (telkens andere) 'support', zij het dat die verraad hoe onherroepelijk het verlangen door de dood 
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is getekend. In de eerste generatie is die 'support' één enkele, 'stomme' signifiant, Sygne's "signe que non". In de 
tweede is dat de symbolische orde zelf, zoals Louis die van zijn vader overneemt. In de derde is dat het object: als 
uitdrukkelijk object van verlangen van de anderen, zal ook Pensée haar verlangen weliswaar moeten afstaan, alleen 
zal ze het toch een 'support' kunnen geven, meer bepaald in het object van haar verlangen: haar kind (al is het dat ze 
daarvoor moet huwen met diegene waarnaar haar verlangen niet uitgaat). 
 Ik zet de drie generaties op een rijtje en pas daar het Schema L op toe, gelezen vanuit het perspectief van 
de toeschouwer (die zich telkens in S) bevindt). 
 In de eerste generatie staat de toeschouwer (het subject die 'er niets van 
verstaat') tegenover twee figuren die imaginair tegenover elkaar staan, beide als 
diegene die voor de (respectievelijk oude en nieuwe) orde willen instaan, Turelure 
Toussaint en Georges Coûfontaine. Tussen hen speelt zich de dialectische 
(imaginaire) strijd af (a - a'), die echter (symbolisch) bemiddeld en (dus) 
onoplosbaar gemaakt wordt door de grote Ander - een positie die in dit geval door 
Sygne wordt ingenomen. Zij vormt de derde in het spel (de toegang tot de grote 
Ander of tot het installeren van wat achteraf zowel oude als nieuwe orde zal blijken 
te zijn), al moet ze zich daarvoor tot een puur object van verlangen van de Ander 
laten reduceren en haar eigen verlangen aan die grote Ander opofferen - pas om die 
manier kan die nieuwe orde haar (imaginaire) pretenties gerelaiseerd achten. Pas aan 
het einde van het stuk toont zich de onophefbare alteriteit van die Andere: Sygne is, als 'object' dat zich heeft 
opgeofferd om die Ander opnieuw in zijn (onmoglijke, want imaginaire) volheid te herstellen, niet restloos in die 
Ander opgegaan: haar verlangen klampt zich vast aan één signifiant om aan te geven dat de orde niet (imaginair) 
sluit (en dus slechts symbolisch is). 
 In de tweede generatie staat de toeschouwer voor een imaginaire strijd 
tussen Lumîr en Sichel - een strijd die voor beide langs een derde instantie, de grote 
Ander loopt. De plaats van de grote Ander, zo beseffen beide van bij het begin van 
het stuk, wordt nog slechts node door de op stervens na dode Turelure ingevuld. 
Beide wedijveren reeds om Louis, die echter op dat moment nog niets anders is dan 
het 'geweigerde object' van Sygnes verlangen. Het (radicale, onvervulde) verlangen 
kan in Louis geen echte 'support' vinden. Die zal het in dit tweede stuk enkel in 
Lumîr vinden. Dit toneelstuk is dan ook te interpreteren als het moment waarop het 
verlangen, binnen de lijn van de Coûfontaines, op het punt staat te verdwijnen, 
aangezien het enkel in Louis een 'support' kan vinden, terwijl deze als 'object' van 
verlangen (en dus als erfgenaam van het verlangen) 'geweigerd' is. Het is pas na de 
vadermoord, dat hij 'subject' van verlangen zal kunnen worden, hetgeen echter impliceert dat zijn verlangen dermate 
restloos in de symbolische orde opgaat dat de dimensie van het 'pure' verlangen (dat alleen zichtbaar wordt als het 
symbolische [tragisch] tekortschiet) in zijn [ontragische] figuur niet aan bod kan komen. 
 In de derde generatie staat de toeschouwer tegenover een imaginaire strijd 
tussen de twee broers, Orian en Orso, omwille van hetzelfde object van verlangen, 
Pensée. Ook hier weer wordt de vrouw - het object van verlangen van de beide 
broers - gevraagd haar verlangen op te offeren om het behoud van de symbolische 
Ander te vrijwaren (en dus - imaginair - in zijn symbolisch tekort te miskennen). Net 
als haar grootmoeder Sygne wordt zij tot object van verlangen herleid en wordt haar 
gevraagd háár verlangen (en háár object van verlangen) omwille van het verlangen 
van de Ander op te offeren. Waar Sygne haar verlangen in laatste instantie enkel 
nog aan een signifiant kon ophangen, kan Pensée dat aan het object van haar 
verlangen: het kind dat ze van haar (object van) verlangen, Orian, heeft gewild. Op 
die manier toont dat object (van haar, alsook het 'object' dat zij 'is') dat het verlangen 
een 'support' heeft in wat aan de imaginaire orde van de ander ontsnapt. In de figuur van Orso aan het eind van het 
stuk, vindt de toeschouwer zijn eigen positie terug. De structuur maakt daar duidelijk dat Orso het subject is van het 
verlangen van de Ander, dit wil zeggen, het subject van het verlangen naar het object van verlangen van de Ander: 
hij is 'drager' van een verlangen dat dat van een ander is en dat uitgaat naar een object dat ook voor die andere 
'elders' is en 'anders' blijft (in die zin toont dit object het reële waarop de symbolische orde teruggaat). 
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Schema bij les XXII: Décomposition structurale (24.05.1961) 
 Marc De Kesel, 15 april 1998 
 
1. 
 
Lacan hamert er nog eens op dat zijn Claudel-commentaar alles te maken heeft met het thema van dit seminarie-jaar, 
de overdracht, meer bepaald met het feit dat hij de probleemstelling daaromtrent een wending wil geven en 
centreren rond de vraag hoe de analyticus in die overdrachtsrelatie 'geïnvolveerd' is. Het klassieke antwoord op de 
vraag naar de betrokkenheid van de analyticus - tegenoverdracht - schiet voor Lacan tekort. 
 De analyticus wordt niet slechts occasioneel en naar aanleiding van een technisch-therapeutische zwakheid 
deelgenoot aan de overdrachtsrelatie van zijn analysant (zoals de term tegenoverdracht suggereert); hij is dit altijd 
en met heel zijn 'wezen'. Het feit alleen al dat de analyticus een antwoord moet geven op de overdrachtsrelatie van 
de analysant, maakt voor Lacan dat hij er met zijn 'zijn' bij betrokken is en dat zijn aandeel in de kuur niet een 
kwestie van (therapeutische) "houding" is.  
 
 'Wezen', 'zijn', "être" moet hier in de specifiek lacaniaanse zin worden begrepen. In de overdrachtsrelatie 

wordt de analyticus immers, door de analysant, op de plaats van het object (a) van diens verlangen (en dus 
van diens fantasma) gepositioneerd - een object dat een reëel statuut heeft en daarom het 'zijn' van de 
analysant betreft. Daarop (op die positionering door de analysant) moet de analyticus - wat voor Lacan 
onmiddellijk wil zeggen 'het verlangen van de analyticus' - antwoorden. Alleen moet die laatste goed 
beseffen dat hij, omdat ook hij juist verlangen 'is', geneigd is om dat object (van verlangen van de analy-
sant) in te vullen en daardoor zowel zíjn verlangen als dat van de analysant verdrongen te houden1. Aange-
zien de analyticus de analysant nu juist met zijn verlangen moet confronteren, moet hij, om het punt waar 
hij door de analysant gepositioneerd wordt, oningevuld te houden, ook zijn eigen verlangen 'puur', 
oningevuld laten. Daarom moet hij beseffen dat hij zijn verlangen (als analyticus) niet eens kan 
‘subjectiveren’: hij moet niet alleen beseffen dat hij slechts het subject – de drager – van het verlangen van 
de Ander is; hij moet, meer nog, beseffen dat hij enkel het object van het verlangen van de ander is, en dat 
hij zich nooit vanuit die objectpositie nooit als subject kan profileren. De analyticus is, als subject van het 
verlangen (van de Ander), in laatste instantie zelf niets anders te zijn dan het altijd al verloren object van 
dit verlangen (van de Ander). Het is in dit object (a) dat de analyticus zich met zijn 'zijn' geconfronteerd 
weet. In die zin is de analyticus met zijn hele 'zijn' betrokken partij in de overdrachtsrelatie.  

 
“[d]de analyticus handelt minder met wat hij zegt of doet, dan met wat hij is”. Lacan citeert hier Sacha Nacht, in 
theoretisch opzicht zijn tegenstanders2. Waar Nacht de referentie aan het zijn van de analyticus in personalistische 
zin opvat (hij handelt met zijn persoonlijkheid; in Lacaniaanse termen, hij biedt zichzelf aan als imaginair model 
voor de analysant), duidt Lacan haar als een referentie naar het reële, naar datgene wat ontsnapt aan de subjectieve 
greep van analyticus als persoon.  
 Lacan gaat er evenmin mee akkoord dat het doel van de analyse erin zou bestaan de analysant ertoe te 
brengen 'objectief' met zijn omgeving (analyticus incluis) om te gaan. Het gaat voor Lacan niet om een aanpassing 
aan de realiteit maar om een confrontatie met het (in de grond altijd aan de omgeving onaangepast) verlangen. 
 Het is in het kader van dit laatste (psychoanalyse als confrontatie met het verlangen) dat Lacan stelt "[que] 
pourtant, il est certain qu’il il y a du vrai dans l’idée que l'analyste intervient par quelque chose qui est de l'ordre de 
son être" [p.373]. Het is ook dit "être" (en een confrontatie met dat "être") dat een 'vorming tot analyticus' - een 
leeranalyse - zich tot doel stelt, aangezien een psychoanalytische kuur hoegenaamd niet te reduceren is tot een (al 
dan niet wederzijdse) manipulatie. 

                                            
     1 Bijvoorbeeld door in een liefdesverhouding ten aanzien van de analysant te vervallen. Denk aan Lacans 
definitie van de liefde als metafoor (SVIII: 66-67; 212; 367; 450). Wanneer iemand tot object van verlangen van de 
Ander wordt gereduceerd (dit is tot wat in het Grieks heet 'eromenos'), dan bestaat één van de mogelijke antwoorden 
om die reductie te verdringen erin om zelf (nu als 'erotès') naar de 'eromenos' te gaan verlangen - dit is wat 'eros' 
(liefde) heet. 

     2 De piraatversie geeft aan dat Lacan hier (onderaan p. 386) verwijst naar Sacha Nacht, meer bepaald zijn 
bijdrage aan de bundel La psychanalyse aujourd'hui (PUF, 1956, tome I, p; 123-168): "La thérapeutique 
psychanalytique". 
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 De analyticus wordt in de analyse wel degelijk als een "existant" betrokken, een overdrachtsimplicatie die 
men grosso modo op twee manieren kan denken: (1) op de (ego-psychologische) manier van Anna Freud en (2) op 
de (object-relatie-georiënteerde) manier van Melanie Klein.  
 (1) Lacan gaat eerst in op die laatste. Volgens Klein heeft de analyticus een object-functie in de 
overdrachtsrelatie: hij fungeert voor de analysant "als goed of als slecht object" [p.373]. Dit kan zij maar doen voor 
zover zij de analytische relatie van bij haar eerste passen overheerst acht door onbewuste fantasma's. Terzijde stelt 
Lacan dat op haar fantasma-theorie heel wat aan te merken is, maar dat de sleutel tot wat die kan corrigeren bij zijn 
eigen fantasma-formule te vinden is. Inhakend op de nadruk die ook Klein legt op een primordiale symbolische 
articulatie van het fantasma-object, schuift Lacan zijn eigen formule naar voren: $�a, waarbij hij er de nadruk op 
legt dat die formule juist aangeeft hoe het (gespleten) subject niet zonder meer het "noëtische" correlaat is van het 
object (van fantasma), maar dat het integraal in het fantasma is opgenomen.  
 (2) Waar de kleiniaase theorie de analyticus in de overdracht betrokken acht als object, accentueert de 
andere theorie - die van (o.a.) Anna Freud - diens positie als subject. Lacan doet in wat volgt een poging die 
overdrachtstheorie zo neutraal mogelijk naar voren te brengen, met de bedoeling op die manier zijn stelling kracht 
bij te zetten dat die theorie, in vergelijking met de vorige (kleiniaanse), het minst bij Freud aanleunt. Lacan wrijft die 
theorie niet zozeer aan dat ze uitgaat van de weerstand van de analysant ten aanzien van de analyticus, die in het 
begin van de analyse (ook volgens Lacan) onmiskenbaar aanwezig is, maar dat zij die weerstand positief tracht om 
te duiden en dat zij het doel van de analyse in een versterking ervan situeert. Zoals onder meer Hartmann1 beweert, 
zou die weerstand immers teruggaan op een soort niet-analyseerbare kern in het Ik, dat tijdens een analytische kuur 
moet worden bevrijd.  
 Lacan zegt daar vroeger al voldoende op gewezen te hebben. Trouwens, zo stelt hij, sinds de herlezing van 
Freud (die hij en de hele Société Française de Psychanalyse voorstaat) is toch een en ander veranderd in de manier 
waarop men theoretisch met Freuds begrippenapparaat omspringt. Alleen al het feit dat hij het hier over Claudel kan 
hebben als hij de overdracht moet behandelen, wijst in die richting. 
 
2. 
 
 In 2 geeft Lacan een methodologische uitweiding: meer bepaald verwijst hij zich nog eens terug naar de 

structuralistische lectuur die hij van Freud en de hele psychoanalyse onderneemt en die hem er dus ook toe 
brengt de mythen - onder meer de mythe die Claudel in zijn trilogie smeedt - structuralistisch te waarderen. 

 
Tot zijn eigen verbazing heeft Lacan, tijdens de voorbereiding tot deze les, gemerkt dat hij die referentie naar 
Claudels Le père humilié ooit al heeft gebruikt, met name in "Le mythe du névrosé ou *poésie et vérité+ dans la 
névrose".2 
 
 Lacan verwijst hier naar die tekst omwille van zijn thema: een pleidooi voor de mythe als vorm waarin de 

psychoanalyse haar waarheid moet naar voren brengen (zoals Freuds bijvoorbeeld met zijn Oedipusmythe) 
– eerder dan dat ze de waarheid over de mythe denkt te moeten debiteren. Aangezien, voor de psychoana-
lyse, de waarheid volledig door het spreken wordt geconstitueerd, is het onmogelijk over dat spreken zelf 
een waarheidsoordeel uit te spreken.3 De reden waarom Lacan hier, om de plaats van de analyticus in de 

                                            
     1 Heinz Hartmann [1894-1970], psychoanalyticus. Publiceerde in 1927, toen hij nog 'in analyse' was, Die 
Grundlagen der Psychoanalyse, volgde in 1934 (gratis!) een analyse bij Freud, moest in 1938 Wenen verlaten om 
zich vanaf 1941 definitief in New York te vestigen. Van zijn hand is Ich-Psychologie und Anpassungsproblem 
[1939], een boek dat in 1958 in Engelse vertaling is verschenen (Ego Psychology and the Problem of Adaptation) 
en (samen met de werken van Ernst Kris en Rudolph Loewenstein [analyticus van Lacan]) mede de ego-psycho-
logische lezing van de psychoanalyse populair maakte (waartegen Lacan zich zo afzette). Uitgerekend in 1960, het 
jaar waarin Lacan zijn séminaire over ethiek geeft, verschijnt van Hartmann Psychoanalysis and Moral Values. 

     2 Tekst uit 1953. Zie Ornicar? 17/18 (1979): 289-307. Die tekst is niet in de Écrits opgenomen. Wel is er ooit 
een Nederlandse vertaling van verschenen (door J. Quackelbeen) onder te titel "De individuele myte [sic] van de 
neuroticus of *poëzie en waarheid+ in de neurose" (Kultuurleven, 1982, nr.?, p. 20-35; voor de Claudelreferentie, zie 
p. 33). Voor een korte impressie van de tekst, zie E. Roudinesco, Jacques Lacan, Fayard, Paris, 1993, p. 284; 286-
287.  

     3 "Het is juist daarin dat de analytische ervaring niet beslissend objectiveerbaar is. Ze impliceert altijd, in haar 
eigen kern, een opduiken van een waarheid die niet gezegd kan worden, gezien datgene wat de waarheid 
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overdrachtsrelatie te onderzoeken, Claudels trilogie leest, ligt daar onmiddellijk in het verlengde van: het is 
de structuur van een mythe of een verhaal die dit duidelijk moet maken, en niet een inhoudelijke bepaling. 

 Merk ook hoe ook Miller de tekst hier heeft geredigeerd vanuit de thematische gelijkenis met de tekst uit 
1953: de eerste zin van p. 372, die niet in het typoscript voorkomt en volledig van Miller zelf afkomstig is, 
verraadt dit reeds. 

 
Die verwijzing naar de mythe rijmt uitstekend met het feit dat datgene waarnaar de analysant in de kuur op zoek is, 
in laatste instantie zijn noodlot is. Juist daarom moeten wij de psychoanalyse blijven articuleren als een mythe, dit 
wil zeggen: ze structureel articuleren. Om die "articulation structurale" [p.377] (in de betekenis die Lévi-Strauss 
daaraan geeft1) was het Lacan van bij het begin te doen, van bij zijn eerste séminaire "bij hem thuis" over de 
Rattenman - een séminaire die hij geleeltelijk heeft verwerkt in de zopas aangehaalde tekst uit 1953, "Le mythe du 
névrosé".2 
 Door de nadruk op de "economische" lectuur van de driftlotgevallen [p.378], is men vaak Freuds de inzet 
van referenties naar mythen (reeds in de Traumdeutung) uit het oog verloren. Daarnaar terugkeren biedt ons de kans 
"de poser dans leur caractères cru [en niet 'dru', zoals Miller redigeert] les vraies questions" [ibid.]. 
 Lacan verzet zich in wat volgt tegen een misvatting die hij mogelijks zelf in het voorgaande heeft gevoed, 
met name dat de "ware vraag" in kwestie de vraag is van de mens naar zijn noodlot en dat de psychoanalyse, die 
hem in die zoektocht bijstaat, hem derhalve zou helpen terug "normaal" te worden, in de zin dat zij hem voor dit 
noodlot 'verwittigt' en hem zodoende de kans biedt een mogelijke tragedie te voorkomen of toch zo minimaal 
mogelijk te houden [p.379]. "Ce n'est pas ça", zegt Lacan, maar wat het dan wel is, is lang niet zo gemakkelijk uit de 
tekst op te maken, gezien die hier (ook in het piraatversie) uitermate duister is. 
 Lacan verwijst er naar de symptomen als datgene waarin de 'figuur van het noodlot' zichtbaar wordt 
[versta: de 'figuur', de constellatie, waarin de problematische coördinaten zich aftekenen van het symbolisch 
mandaat dat het subject te realiseren heeft]. Maar (zo interpreteer ik hier, meer vanuit Lacans gekende concepten 
dan vanuit de tekst zelf) die figuren zijn niet iets waartegenover wij staan om ze zodoende te kunnen beheersen 
(zoals het idee van een 'normalisering ten aanzien van het noodlot' veronderstelt); het zijn figuren die de cruciale 
punten aangeven waar wij als subject (als 'sprekend' subject, als "parole") in de taal ("le langage") 'verknoopt' zijn. 
In die zin hebben wij hetgeen wij in de mythen lezen, er niet "van buitenaf" ("de l'extérieur", piraatversie p. 10) in 
ontdekt, maar tonen de mythen ons waar wij (als subject) binnenin een symbolische orde gepositioneerd zijn. Ze 
geven de cruciale punten aan waar, in dit taal-veld, ons 'woord' die 'taal' kruist. Lacans Graphe heeft dit alleen maar 
mathematischer en structuralistischer in kaart gebracht [p.378].  
 Ook een concept als trauma moet 'structureel', dit wil zeggen vanuit die 'cruciale punten' worden gedacht 

                                                                                                                                        
constitueert het spreken is, en men a.h.w. het spreken zelf zou moeten verwoorden, wat precies uitgedrukt datgene is 
wat niet te zeggen valt als spraak." [o.c., p. 21].) Hier is sprake van wat Lacan de onmogelijkheid van een meta-taal 
zal noemen ('Il n'y a pas l'Autre de l'Autre'). Hij verwijst daar ook naar in volgende les; zie p. 393. 

     1 De verwijzing (onderaan p. 378) naar de wiskundige lectuur van mythes (en verwantschapsstructuren) moet ook 
in het licht van Lévi-Strauss worden gezien (zie onder meer zijn artikel "Les mathématiques de l'homme" in: Esprit, 
jg. 84 (1956), p. 525-538). 

     2 De zopas aangehaalde tekst "Mythe individuel du névrosé" geeft ten dele de inhoud van dit séminaire weer, 
waar Lacan voor het eerst het 'primaat van de symbolische orde,' dat hij bij Lévi-Strauss heeft gehaald (Les 
structures élémenentaires de la parenté, 1949), toepast op psychoanalytische casussen. Zo analyseert hij de 
dwangneurose van de Rattenman vanuit de structurele verwantschap van zijn (driftlotgevallen)verhaal met dat van 
diens vader. De zoon zal zijn neurotisch universum opbouwen binnen dezelfde structurele coördinaten als zijn 
(vroeg gestorven) vader: keuze tussen de rijke of arme huwelijkskandidate, een niet terugbetaalde schuld ten aanzien 
van een vriend; alleen zal hij zich daarbinnen anders positioneren en op die manier tot een dwangneurose 
gedwongen worden. De "individuele" versie van die familie-mythe zal aanleiding geven tot zijn "neurose". 
 Lacan toont daarbij aan dat de oedipale structuur van dit (dwangneurotisch) psychisme niet teruggaat op 
een feitelijk dominante vader - in werkelijkheid is die vader een "père humilié" geworden (citeert hij uit Claudel) - 
maar op een "naam-van-de-vader" (term die Lacan voor het eerst hier gebruikt), op de manier waarin die vader 
functioneert in een symbolische structuur die nooit zonder meer samenvalt met de reële vader. Interessant om 
vermelden is ook dat Lacan zijn structurele lezing van de oedipusmythe hard maakt door te stellen dat ze niet als een 
driehoeks-, maar als een vierhoeksrelatie moet gedacht worden, daarmee de aanzet gevend voor het (vier-puntig) 
Schema L en alle verdere vier-puntige topologieën die daar zullen op volgen (o.a. de graphe en de vier discours-
theorie). 
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(en niet - inhoudelijk - als een inbreuk op een vermeende [imaginaire] ongereptheid). Iets wordt pas trauma voor 
zover het vanuit bepaalde van die kruispunten als traumatisch wordt betekend.  
 In de laatste alinea van pagina 380 geeft Lacan aan waarom de Griekse mythen niet allemaal even bruikbaar 
zijn voor dat doel (in tegenstelling tot de Noord- of Zuid-Amerikaanse mythen die zich veel beter lenen tot een 
structuralistische lezing à la Lévi-Strauss1). Ze zijn immers te geromantiseerd tot ons gekomen en, in het bos aan 
varianten die we van ze hebben, niet meer tot hun oorspronkelijke vorm terug te voeren.2 
 Zo moest Lacan, om in kaart te brengen wat er gebeurt wanneer het 'weten' in de oedipale mythe betrokken 
partij wordt, niet zonder reden beroep doen op de niet-Griekse ‘moderne’ Hamlet-mythe zoals Shakespeare's genie 
die heeft gesmeed. Pas in die mythe wordt de structuur van de mens in kaart gebracht voor zover hij - in 
tegenstelling tot Oedipus - weet heeft van de vadermoord en vanuit dit weten subject van verlangen van de Ander - 
van de dode vader - moet worden (cfr. wat Lacan daar op pagina 335 over zegde). 
 Lacan besluit zijn methodologische uitweiding: "Ziehier dan de impressie van een methode [met name het 
structuralistisch lezen van mythen] die ons toestaat in te schatten wat de functie van een structuur betekent voor die 
structuur zelf."3 
 Het is die methode die ons inzicht geeft in wat Freud aan de basis van de neurose ontwaart, met name de 
Versagung - volgens Lacan ten onrecht als 'frustratie' vertaald, terwijl het veel dichter in de buurt van zoiets als 
'weigering' komt.4 Al is het subject (dat als driftwezen naar bevrediging zoekt) slechts mogelijk binnen de 
symbolische orde, binnen de orde van het "dire" [in plaats van "dit" zoals Miller redigeert onderaan pagina 377], 
toch kan het de betekenaar aanwenden om elke bevrediging te weigeren: dit is de Versagung waarop het subject 
teruggaat; dit is het originaire onbehagen waarop de neurose teruggaat. In die zin kan het worden beschouwd als het 
meest fundamentele 'element' waarin de psychoanalyse als praktijk opereert [p.378]. 
 
3. 
 
Die frustratie, die Versagung ligt structureel aan de basis van de mythe die Claudel in zijn Coûfontaine-trilogie heeft 
gesmeed. Op een of andere manier laten de figuren waarrond de drie drama's draaien, ons zien "hoe wij de bood-
schappers, de dragers van die specifieke Versagung zijn" ("comment nous sommes les messagers, les véhicules de 
cette Versagung spécifiée" [eerste zin van 3, in piraatversie]). 
 In Le pain dur wordt die binnen een uitgesproken oedipale context gesitueerd. Zie bijvoorbeeld II,1 waar 
de zoon die, op het moment dat hij zegt 'tu es le père', reeds bezig is te gehoorzamen aan de eis van zijn verlangen 
'tuez5 le père' en pas daarna - als 'gecastreerd' subject - ook effectief de vaderrol op zich kan nemen. De modificatie 

                                            
     1 Merk dat Lacan hier dezelfde restrictie in acht neemt ten aanzien van de Griekse mythen - in casu de Oedipus-
mythe - dan Lévi-Strauss zelf, bijvoorbeeld, in zijn artikel "La structure du mythe" (opgenomen in Anthropolgie 
Structurale, Plon, Paris, 1974 (1958), vooral p. 243-244). 

     2 Lacan neemt hier een argument over van Lévi-Strauss (zie: Robert Georgin, De Lévi-Strauus à Lacan, Cistre, 
Paris, 1983, p.138). 

     3 Ik wijk hier in mijn (niet letterlijke) vertaling van regels 18-19 van pagina 377 bewust af van Millers redactie. 
Die suggereert dat Lacan hier het probleem wil aankaarten wat het impact is van ons weten omtrent een structuur op 
die structuur als zodanig. Die lectuur rijmt met het ruimere probleem waarmee Lacan hier in dit hoofdstuk - en in 
het hele séminaire - worstelt, namelijk wat de plaats is van het weten van de analyticus in de overdrachtsrelatie, 
maar klopt mijn inziens niet met de onmiddellijke context. Die suggereert veeleer dat Lacan hier gewoon zijn 
methodologische uitweiding afsluit, waarin hij zijn structuralistische lectuur nog eens heeft verdedigd: de 
bestaansreden van een mythe (een verhaal, een driftlotgevallengeschiedenis) ligt niet zozeer in haar inhoud als wel 
in haar structuur. Zo kent het incestverbod geen inhoudelijke (natuurlijke) bestaansreden en gaat het niet terug op 
feitelijke incestpraktijken; integendeel, iets is maar incest omdat er een incestverbod is. Het is het formele incestver-
bod dat het sociale leven structureert en pas daarom (inhoudelijk) iets als incest betekent. Zo is het ook met de 
mythe. Niet de inhoud maar de structuur van een mythe toont ons waarvoor ze dient: in kaart brengen waar het 
subject dat zich in dit verhaal waarmaakt, problematische ankerplaatsen kent waar het zich als 'parole' kan inhaken 
in de 'langage'. 

     4 Wat ons doet vragen om te weten wat er met ons scheelt (of we nu neurotisch zijn of niet), mag niet worden 
gedacht als een 'platte' frustratie [die een ophefbaar tekort veronderstelt] maar een Versagung [die een niet-
ophefbaar tekort veronderstelt, een tekort dat aan het verlangen ten grondslag ligt maar zich in laatste instantie als 
dusdanig, dit wil zeggen onbevredigd en onverzoend affirmeert - denk aan het 'mè phunai' van Oedipus]. 

     5 Ik kies hier voor de piraatversie die "tuez" schrijft (in plaats van "tuer"), omdat dat beter rijmt met het accent 
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die Claudels mythe aan de Oedipusmythe aanbrengt, is een "structurele decompositie" van de moeder-figuur. Bij 
Claudel heeft de vadermoord voor effect dat de moordenaar niet de moeder (zoals bij Oedipus), maar de vrouw (de 
maîtresse) van zijn vader krijgt. Op die manier ondergaat, aldus Lacan, het centrale oriëntatiepunt van het verlangen, 
de vader,  een "décomposition structurale" [p.380]. 
 Maar het specifieke punt van frustratie/Versagung komen we pas op het spoor als we inzoomen op de 
figuur van Lumîr die hier aanvankelijk het verlangen (en later de castratie) van Louis 'draagt'. Al belet niets hem 
ogenschijnlijk haar tot vrouw te willen nemen nadat hij na zijn vadermoord (die hij nota bene op haar aanstoken 
heeft gepleegd) 'man' is geworden, toch loopt het niet zo af (en hierin wordt zijn 'noodlot' zichtbaar). Hij kan pas 
man worden nadat hij in zijn verlangen1 is gefrustreerd, dit is nadat zijn verlangen [geïncarneerd in Lumîr] hem 
zowel is ontnomen (ontzegd) als dat hij het zelf heeft geweigerd - een Versagung van het verlangen die, in een en 
dezelfde beweging, dit verlangen onmiddellijk aan een ander doorgeeft, in casu aan de sociale orde, geïncarneerd in 
Sichel. Claudels Le pain dur tekent helder de Versagung uit die is geïmpliceerd in de castratieve ruil die aan de 
basis van het subject ligt. 
 Het eerste drama, L'otage, toont ons dezelfde structuur, maar in een nog hardere setting. Waar Louis nog, 
na de ruil, in de handen van "fortune" Sichel terechtkomt [p.380], moet Sygne zichzelf inruilen tegenover wat haar 
het meest afschuw inboezemt, de beul van haar familie. De frustratie van het verlangen is hier nog duidelijker een 
echte, radicale Versagung van het verlangen - een Versagung waarvan Sygne zowel als Louis (en in het derde stuk 
ook Pensée) de "messagers", de "véhicles" zijn. 
 In het derde stuk, Le père humilié, wil men dezelfde ruil opzetten met Pensée [zie piraatversie p. 16, een 
bladzijde waarvan in de Miller-editie geen spoor te vinden is]. Alleen doet men dat niet vanuit hetzelfde vertrekpunt 
- en, zo voegt Lacan eraan toe, dit zal ons toelaten de vraag naar de analyticus te stellen. Bedoelt hij dat de analysant 
ook de analyticus zal trachten te ruilen (door hem zijn verlangen af te nemen en hem aan de sociale orde te 
verkopen), maar dat hij, net als Pensée, zich niet mag laten inpakken? Dit laatste is wat Orian aan Pensée vraagt: 
zich te laten inpakken in een huwelijk met zijn broer Orso - waarmee ze meteen gevraagd wordt de 'figure du destin' 
van de Coûfontaines te herhalen. Inderdaad toont zich hier, in die structuur (waarbij het personage telkens verplicht 
wordt tot een Versagung van het verlangen), het 'noodlot' [het symbolisch mandaat] dat zich van generatie op 
generatie overplant. De mens wordt "subject van de wet" [ik versta: subject van dit symbolisch mandaat] door het 
feit dat hem zijn verlangen wordt afgenomen en dat hij in ruil daarvoor in de (sociale) ruilorde terecht komt en op 
die manier de ene generatie aan de andere knoopt. De lijn die zich van generatie tot generatie verder weeft, is 
derhalve structureel terug te brengen tot een doorgeven van een Versagung. Het is alsof een 'min' telkens opnieuw 
vermenigvuldigd wordt met een nieuwe 'min', zonder dat dit resulteert in een te verwachten 'plus'.2 En toch, zo 
suggereert Lacan, vereist die generatie-structuur nog iets anders, maar - zo belooft hij - dat zal ik volgende keer 
uitleggen (een belofte die hij bij mijn weten niet nakomt). 

                                                                                                                                        
dat Lacan legt op het feit dat Louis' verlangen hier nog volledig geleid wordt door (zijn 'support' vindt in) Lumîr. 
Pas als die Lumîr object van Versagung zal zijn geworden (na de vadermoord), zal hij 'zelf' subject van 'zijn' 
verlangen worden (dat in feite dat van de Ander, de dode vader is). 

     1 Ik kan mij van de indruk niet ontdoen dat de term 'désir' hier inderdaad staat voor het libidinale tekort in de 
meest algemene zin van het woord. In die zin staat het voor de polymorf perverse onaangepastheid van het kind ten 
aanzien van de omgeving.  

     2 
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Schema bij les XXIII: Glissement de sens de l'idéal (31.05.1961) 
 Marc De Kesel, 22 april 1998 
 
Lacan gaat hier rechtstreeks in op de vraag naar de plaats van de analyticus in de overdrachtsrelatie. De plaats 
waarop de analysant hem positioneert is ten enen male incompatibel met de plaats waarop hij zichzelf moet 
positioneren om in staat te zijn de analysant naar behoren van antwoord te dienen. En aangezien de analyticus van 
meet af aan "volledig betrokken partij" ("vraiment impliqué") is (daarop is reeds vorige les gewezen), kan hij zich 
het best - zo suggereert Lacan - reeds van meet af aan op die plaats houden, al zal dit de analysant pas na de analyse 
van de overdrachtsrelatie duidelijk worden. 
 
1. 
 
De analyticus kan dus niet onverschillig staan tegenover de plaats die hij in de overdrachtsrelatie inneemt. En hij 
moet niet te vlug denken dat zijn 'wetenschap' hem in die positie-problematiek wel voldoende zal kunnen helpen. 
Immers, in zijn hoedanigheid van wetenschapper heeft hij een 'massa' collega's achter zich en maakt hij dus 
noodzakelijk deel uit van een massapsychologische grootheid. Het feit dat hij analyticus is, wordt bepaald door de 
plaats die hij inneemt binnen die 'massa' - een plaats die gedragen wordt door een identificatie met het Ik-ideaal dat 
die massa bijeenhoudt. Welnu, een zelfde structuur - zo zal Lacan verder uitwerken - is niet vreemd aan de strikt 
analytische situatie, aangezien ook daar de plaats van de analysant wordt geconstitueerd door identificatie met een 
Ik-ideaal (het is uitgerekend op die [symbolische] plaats dat hij de analyticus zal moeten positioneren - zij het dat de 
analysant hem eerst vooral op de plaats van diens [imaginair] ideaal-ik heeft gesteld). 
 In dit licht gaat Lacan hier in op Freuds Massenpsychologie und Ichanalyse (1921), een geschrift dat 
volgens hem niet zonder reden contemporain is aan Freuds conceptuele wending van begin de jaren 20 (Das Ich und 
das Es, 1923), waar Freud zijn tweede topiek invoerde (die van 'Es, Ich, en Ueberich', ter vervanging van de eerste 
topiek, die van 'Onbewuste, Voorbewuste, Bewuste').1 De moeilijkheden die Freud had met de organisatie van de 
'massa' psychoanalytici, liggen onder meer aan de basis van noties als Ik-ideaal en ideaal-Ik - noties die pas in de 
tweede topiek hun volle gewicht krijgen.2 In die zin stelt Lacan een herlezing voor van Massenpsychologogie und 
Ichanalyse, toegepast op de "evolutie van de theorie die de analytici erop nahielden omtrent de analytische functie": 
het zou een beeld opleveren van het "beeld" waarnaar zij zich identificatorisch richten, en dat hun "Ich-Ideal" is 
[p.387].3 
 Omtrent dit laatste concept, dat bij Freud een tweede oproept, dat van Ich-Ideal, is er een "débat" gaande: 
de enen zeggen dat daar geen verschil tussen is4, anderen (waarmee Lacan vooral zichzelf bedoelt) dat Freud daar 
wel een verschil in maakt. Lacan verwijst voor de eerste groep naar (zijn collega-analyticus en lid van dezelfde 
school) Daniel Lagache, maar merkt op dat hij in zijn eigen artikel toch een onderscheid tussen de beide aanhoudt. 
 Lacan alludeert op zijn "Remarque sur le rapport de Daniel Lagache" (1958, opgenomen in Écrits) en 
brengt daaruit vooreerst summier zijn algemene kritiek in herinnering: Lagache zegt wel dat enkel nog een 'structu-
ralistische' interpretatie van het psychisme mogelijk is, maar houdt die - aldus Lacan - zelf niet vol en gaat veeleer 
de richting uit van een personalistische subject-theorie (Écrits, p. 671; 678). Hij geeft wel een structuralistische 
beschrijving van het psychisme (met daarin het onderscheid tussen Ik-ideaal en ideaal-Ik), maar het ontgaat hem dat 
ook en vooral zijn beschrijving zelf structuralistisch moet zijn. Hij meent een objectieve, empirische waarneming of 
ervaring van de structuur te kunnen geven: hij benadert die structuur "a distance de l'expérience" - zo citeert Lacan 

                                            
     1 Een van de redenen waarom Freud tot de formulering van een tweede topiek kwam, ligt in het voordeel dat die 
biedt om het Ik genuanceerder te denken. In de eerste topiek moest de functie van het Ik haast onvermijdelijk 
integraal tot het domein van het Bewuste of Voorbewuste gerekend worden. De tweede topiek laat toe het domein 
van het onbewuste tot het Ik uit te breiden. (Zie onder meer Lacan Ecrits, p. 668.) 

     2 Lacan heeft het daarover in: Écrits, p. 473, noot 2 en 3, waar hij verwijst naar: Jones, The live and work of 
Sigmund Freud, vol. II, p. 173-174. 

     3 Lacan alludeert daarop in zijn "rapport sur le rapport de Daniel Lagache" dat hij even verderop aanhaalt (Ecrits 
p. 677-678) 

     4 Op de keper beschouwd hebben zij het waarschijnlijk bij het rechte eind en maakt Freud geen echt conceptueel 
onderscheid tussen beide. Zie onder meer Laplanche & Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse (PUF, 1967) 
onder het lemma 'Moi idéal' (p.255).  
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Lagache hier [p.338]; zie ook Écrits, p. 671)1. Op die manier stelt Lagache zich bloot aan alle mogelijke misduidingen 
die in een empirische of andere "ervaring" kunnen schuilgaan, meer bepaald aan allerlei imaginaire "mirages' (ibid.) 
die daar onvermijdelijk mee gepaard gaan. 
 Lacan zal het hier en verderop hebben over een belangrijk artikel van Ludwig Jekels & Edmund Bergler, 
"Übertragung und Liebe" (Imago 20 [1934] 1, p. 5-31). Alleen al de manier waarop de Engelse editie van dit artikel 
(die Lacan hier gebruikt) de term Ich-Ideal vertaalt met 'Ego ideal', maakt de weg open voor de imaginaire 
verglijding van de term (omdat dit woord evengoed Ideal-Ich kan vertalen) die bepalend zijn voor de verdere 
evolutie van de psychoanalyse in haar geheel. 
 Dat de analyticus door de analysant op de plaats van het Ik-ideaal gesteld wordt, is wat inderdaad gebeurt; 
alleen kan de analyticus zich allesbehalve in die positie nestelen [p.388]. Het hangt er immers van af hoe hij dit Ik-
ideaal interpreteert. Het gaat niet louter om een soort zelfonthechting ("l'exorcisme, l'extraction de soi-même" 
[p.389]) die hem in staat moet stellen die functie van Ik-ideaal op zich te nemen, het hangt er ook en vooral van af 
hoe het Ik-ideaal van de analyticus fungeert als 'massapsychologisch' bindmiddel van het instituut waar hij deel van 
uitmaakt. Het is op dat laatste niveau dat er sinds dat artikel van Jekels & Bergler een "glissement" heeft plaatsge-
vonden waarbij dat Ik-ideaal door de psychoanalytici van vandaag gesitueerd wordt in een ideale vorm van Ik, in de 
meest platte zin van het woord: het Ik van de analyticus zou ideaal, voltooid, afgewerkt zijn - zoals bijvoorbeeld een 
auto dat is, voegt Lacan er ter illustratie aan toe [389]. En dit beeld van de analyticus is volledig deel gaan uitmaken 
van de psychoanalytische kuur als zodanig [390]. 
 Waar vindt die evolutie haar oorsprong? In de wending van 1920 die Freud tot zijn 'tweede topiek' bracht. 
Die hele wending moest antwoord geven aan de constatatie dat de 'duiding' in de kuur niet meer werkte zoals 
vroeger. Het leek alsof de hele psychoanalytische duiding zelf, die het onbewuste bij de analysant wil vrijmaken, 
een averechtse werking heeft en op haar beurt opnieuw een onbewuste voortbrengt.2 Hier wordt de psychoanalyse 
volgens Lacan met haar eigen waarheid geconfronteerd, met name dat het onbewuste een kwestie van discours is en 
dat derhalve ook een discours over het onbewuste zijn onbewuste effecten kent - wat Lacan hier "une cristallisation 
nouvelle" heet [p.390]. (Uitgerekend in dit discours-statuut van het onbewuste ligt overigens de reden waarom Lacan 
tot een structuralistische lectuur van Freud is gekomen.) 
 Let wel, zegt Lacan, het onbewuste 'verlegt' zich, maar niet de structuren. Die structurele krijtlijnen of 
'topoi' (bijvoorbeeld Ik, Boven-Ik, Ik-ideaal of ideaal-Ik) blijven dezelfde "vaste golven" waarop het subject drijft.3 
Exacter, zij zijn het die subject vooral tegenhouden om daar te komen waar wij het willen: zijn verlangen [ik versta 
het object van zijn verlangen]. Ook het Ik is dus, in plaats van een thuishaven, een obstakel voor het verlangen - 
voegt Lacan eraan toe als schot voor de boeg van de ego-psychologie die hij hier zal aanpakken. "We moeten dit 
alles beschouwen als de artefacten4 van de zelfconstituering van het subject in zijn relatie tot, enerzijds, de 
betekenaar en, anderzijds, de realiteit" [p.391]. 
 Pas vanuit dit perspectief [namelijk vanuit het primaat van het discours] kunnen we de analytische daad, 
onder de loep nemen. 

                                            
     1 Ik citeer de passage p. 671-672 uitvoeriger, omdat ze de problematiek aangeeft die Lacan verderop expliciet 
behandelt: "Nous [Lacan] croyons être fidèle à sa [Lagache] lettre d'une très attachante finesse, en la paraphrasant 
ainsi: que dans la relation du sujet à l'autre de l'autorité, l'Idéal du Moi, suivant la loi de plaire, mène le sujet à se 
déplaire au gré du commandement; le Moi Idéal, au risque de plaire, ne triomphe qu'à plaire en dépit du commande-
ment. Ici l'on attend de Daniel Lagache qu'il retourne à son propos d'une structure *à distance du l'expérience+. Car 
nulle part à se tenir dans le phénomène, le risque n'est plus grand de se fier à des mirages, puisqu'on peut dire qu'au 
moins sous un aspect, ces instances se donnent pour telles dans le vécu, l'Idéal du Moi comme modèle, le Moi Idéal 
comme aspiration, ô combien, pour ne pas dire plutôt rêve. C'est bien le cas de recourir à ce que l'expérimentation 
analytique nous permet de construire de métapsychologie." 

     2 Lacan verwijst hierbij naar de Franse versie van een tekst van Freud, opgenomen in "Essais techniques". De 
voetnoot in de piraatversie verwijst naar de tekst "Perspectives d'avenir de la thérapeutique analytique" (zie eerste 
tekst in: Freud, Nederlandse Editie. De psychoanalytische beweging 1, p. 11-24). Alleen kan ik Freuds kritische 
bedenking waar Lacan hier naar verwijst in die bijzonder optimistische tekst niet terugvinden. 
 Merk wel op dat de hier beschreven impasse Freud inderdaad dwong de invloed van het onbewuste veel 
ingrijpender te denken dan voorheen en dus, onder meer, ook tot in het hart van het (voorheen vooral bewust 
gedachte) Ik te laten reiken. 

     3 Niet voor niets zal Freud in die wende van 1920, juist naar een nieuwe topiek zoeken om die 'topoi' 
(topologisch) beter in kaart te kunnen brengen. 

     4 Ik volg hier de piraatversie die, in plaats van "acting out", "artefacts" schrijft. 
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2. 
 
Inderdaad: dat de psychoanalyse zo'n weg is ingeslagen, dat de analyticus bij zijn individuele praktijk zo'n 
(massapsychologische) "mirages" laat tussenbeide komen in zijn relatie tot de analysant, is niet louter historisch-
toevallig; het moet worden geduid als wat de psychoanalyse een 'act' noemt, meer bepaald een acting out [p.392].  
 Om de betekenis van acting out toe te lichten, verwijst Lacan naar zijn "rapport de Royaumont" (1958). 
 
 Het betreft "La direction de la cure et les principes de son pouvoir" (opgenomen in zijn Écrits). Lacan 

verwijst naar wat hij daar (p. 598v.) zegt over een acting out uit een gevalstudie van Ernst Kris. De analy-
sant in kwestie, een academicus, leidt aan een dwangneurotische angst dat hij onbewust zou plagiëren en 
komt daardoor bijzonder moeilijk aan publiceren toe. Op een bepaald moment zal Kris hem ertoe brengen 
zijn laatste essay expliciet op plagiaat te onderzoeken en hem daarbij zwart op wit laten merken dat hier 
van plagiaat helemaal geen sprake is. Dat die duiding de bal misslaat, blijkt volgens Lacan uit een nieuw 
symptoom dat zich, sinds Kris met die duidingsarbeid bezig is, bij de analysant heeft ontwikkeld : hij gaat 
telkens na de analytische sessie door een nabijgelegen restaurantbuurt wandelen om zich aan zijn 
lievelingsgerecht te goed te doen: 'cervelles fraîches'. Dit laatste is een acting out: De analysant zet zijn 
discours verder met een 'daad'. Exacter: gezien de foutieve duiding van de analyticus, insisteert zijn 
onbewuste vraag in een daad - een daad die derhalve het statuut van een signifiant heeft (en dus 'het subject 
representeert voor een andere signifiant', dit wil zeggen zich tot de Ander richt: het is dit laatste dat Kris 
niet in staat was te onderkennen).1 

 
Hoe ver ook de analyticus zich ogenschijnlijk van elke daad vandaan houdt, hij heeft er iets beslissends over te 
zeggen, met name dat deze een "poging tot antwoord aan het onbewuste" is [p.392].2 Zo ook is de typische 
analytische daad, de acting out, datgene wat de analysant 'doet' als hij van zijn analyticus een correcter antwoord eist 
(op de vraag die hij, door zijn symptomen en zijn gepraat in de kuur, naar zijn onbewuste stelt). 
 Hoe dan ook, elke daad (acting out of niet) moet begrepen worden vanuit zijn band met het onbewuste, de 
oerverdringing, de Versagung (zie vorige les). De daad staat dus niet buiten het discours (van het onbewuste), maar 
er midden in. Ook van de daad is dus geen meta-talig standpunt te verwachten, aangezien die zich integraal op het 
niveau van de 'parole' situeert: "il n'y a pas d'action qui transcende définitivement les effets du refoulé" [p.393]. Het 
enige wat die orde van het woord en van het verdrongene te buiten kan gaan, is een algebraïsche of "wiskundige" 
notering van haar structuur3, alsook die 'daad' waarbij het subject (van die 'transcenderende' act) verdwijnt, met 
name het fantasme [en de jouissance] (een 'daad' die daarom enkel algebraïsch te noteren valt:/,S �a). 
 Lacan gaat expliciet in op het artikel van Jekels & Bergler over 'overdracht en liefde', waar zij de stelling 
poneren dat liefde en schuldgevoel een nauwe band hebben met elkaar, in die zin dat liefde een manier is om aan het 
schuldgevoel te ontsnappen. Meer nog, "in de grond is liefde een behoefte om te worden bemind door diegenen die 
ons schuldig zou kunnen maken" [p.394]; pas dit maakt de liefde vlotter (en vermindert het schuldgevoel). 
 

                                            
     1 Voor het verschil tussen acting out  en passage à l'acte, zie onder meer Paul Verhaeghe, "Acting out en 
passage à l'acte, een differentiatie met klinische effecten", in: Rondzendbrief uit het Freudiaanse Veld, 1993, jg. XI, 
nr. 53. 

     2 Een stelling die voor Lacan ook opgaat voor het domein van het historische, zo laat hij in een moeilijke passage 
onderdaan p. 392 uitschijnen. Ik zou het als volgt interpreteren. De geschiedenis moet niet alleen gedacht worden 
vanuit haar 'zin', dit is vanuit de autonome wetmatigheid van het (symbolisch) discours waarin ze haar 'support' 
vindt. Dit discours wordt immers telkens opnieuw onderbroken door een 'daad' van een subject, die daarmee poogt 
te antwoorden aan die onbewuste 'zin' van die discursieve historie. Op die manier komt dit subject met zijn 'daad' 
echter voortdurend tussenbeide in dit discours en breekt het dit open - zoals de 'parole', als plaats waar het subject 
'gebeurt', voortdurend de autonoom opererende 'langage'( waarin het zijn 'support' vindt) openbreekt. 

     3 Er is voor Lacan wel een metatalig standpunt mogelijk, zo laat die passage hier blijken, met name een 
algebraïsche notering van de structuur van het discursieve geheel ("des petits signes, a, b, c, kappa" [p.393]; in de 
latere séminaires - in Encore bijvoorbeeld - zal Lacan dit "écriture" noemen). Binnen de orde van de taal en het 
woord kan ik geen metatalig standpunt innemen, maar het is wel mogelijk de structuur van die taal en dit woord 
woord in kaart te brengen en aan te duiden waar en hoe het subject zich daar kan positioneren. Alleen kan het 
subject zelf (omdat dit het subject [de drager] van een woord in de taal is) geen meta-talig standpunt innemen. 



 
 

89    

 De band tussen liefde en schuldgevoel wordt duidelijk wanneer men, zoals Freud in Massenspychologie 
und Ich-Analyse, liefde (verliefdheid) definieert naar de formule "het object heeft de plaats van het Ik-
ideaal ingenomen".1 Het liefdesobject komt nu op de plaats waar een positief morele imperatief vanuit kan 
gaan ("Du sollst", in tegenstelling tot de negatieve imperatief ["Du darfst nicht"] die van het Boven-Ik 
uitgaat [Jekels & Bergler, o.c., p.12]), iets wat dus principieel gepaard gaat met schuldgevoel. Toch zij hier 
opgemerkt dat die structuur die aan de verliefdheid te grondslag ligt, bij Freud juist een verzwakking van 
het moreel gevoel met zich brengt. Het Ik-ideaal is bij hem veeleer vervangen door het object, reden 
waarom dat object (en alles wat daarmee te maken heeft) buiten wet en schuld komt te staan. 

 
Misschien ligt een dergelijke kritiek ook aan de basis van de reserves die Lacan ten aanzien van het artikel neemt. 
De auteurs bakenen hun begrippen, schuldgevoel en liefde, toch niet genoeg af ten aanzien van elkaar. In het geval 
van verliefdheid komen beide niet automatisch onmiddellijk met elkaar in aanraking, al is het wel zo dat het 
liefdesobject gaandeweg ook de instantie kan worden aan wie "permission" wordt gevraagd [p.395] en die als een 
vertolking fungeert van het Boven-Ik. Omwille van die laatste intuïtie, spreekt Lacan zijn uitdrukkelijke appreciatie 
uit voor het artikel. 
 Toch is de nadruk die de auteurs leggen op de oorspronkelijke narcistische eenheid ("intégrité primitive" 
[p.395]), voor Lacan niet genuanceerd genoeg. Die narcistische eenheid met het object komt hier ter sprake, omdat 
het Ik-ideaal zijn oorsprong vindt in de impasse waarop dit narcisme uitloopt. Omdat het Ik, dat zich aanvankelijk 
rechthoudt dank zij een narcistische objectbinding, op de duur niet in staat is die te handhaven, zal het die 
objectrelatie ombuigen tot een binding aan een Ik-ideaal en op die manier in staat zijn om zijn narcistische Ik-
constitutie te redden. Maar - zo formuleert Lacan zijn kritiek - door die narcistische eenheid met het object zo 
monolitisch en zo massaal vanuit een drift-economisch (en niet vanuit een topisch) standpunt te denken, wordt het 
moeilijk, tenzij door beroep te doen op een "mirakel" [p.395], nog te verklaren waarom het organisme die toestand 
ooit zou verlaten en zo'n complexe structuur zou opzetten. De auteurs zullen dit doen door - in het spoor van Freud2 
- juist in het Ik-ideaal de uitweg uit het narcisme (naar een complexere structuur) te zien [p.396]. Freuds denken 
daaromtrent heeft echter in de loop van zijn verdere oeuvre een complexere en genuanceerdere visie daarop ontwik-
keld, zo stelt Lacan hier zonder het verder uit te werken. Wat Lacan hier evenmin uitwerkt is zijn kritiek op het 
onderscheid dat Jekels & Bergler maken tussen Ik-ideaal en Boven-Ik en dat ze in het respectievelijk niet en wel 
gestuurd zijn door het doodsprincipe funderen. 
 
3. 
Tegenover Jekels & Berglers hoofdzakelijk economische lezing van het Ik-ideaal en van de hele problematiek van 
het narcisme, stelt Lacan een hoofdzakelijk topische interpretatie, die scherp de nadruk legt op het verschil met het 
ideaal-Ik. Alleen moet Lacan daarvoor de strikte grenzen van Freuds tekst te buiten gaan en diens (narcisme-)theorie 
lezen vanuit zijn eigen "modificatie" [p.397], met name vanuit het door hem geïnaugureerde spiegelschema, het 
schema bij zijn "stade du miroir" (met de daaraan gekoppelde topologische driedeling tussen symbolische, 
imaginaire en reële). 
 Lacan legt eerst het [imaginaire] ideaal-Ik uit aan de hand van een voorbeeld: een macho-"fils de famille" 
aan het stuur van zijn sportwagen, die zich overgeeft aan zijn opgeblazen zelfbeeld, zijn ideaal-Ik, met alle 
[imaginaire] connotaties van dien: roekeloosheid, uitdaging, concurrentie. Dat hij dat uiteraard ook doet om indruk 
te maken bij de meisjes, verraadt het object dat in die imaginaire relatie in het spel is, met name het object van 
fantasma (een object, dat in die imaginaire relatie reëel afwezig kan zijn zonder er daarom minder werkzaam te 
zijn). Dit object wordt mee ingeschakeld in de imaginaire logica en aangewend om het tekort van het betreffende 
subject te miskennen (méconnaissance, zijnde het waarmerk voor een imaginaire subjectconstitutie). Om die reden 
fungeert dit object (die 'fantas[ma]tische griet' als achtergrond van zijn James-Dean-ideaal-Ik) als imaginaire fallus, 
als (kleine) n.3 
 Het Ik-ideaal betreft de symbolische context van de macho, meer bepaald het feit dat zijn identiteit 

                                            
     1 Zie Freud, Nederlandse Editie, Cultuur en religie 5, Boom, Meppel/Amsterdam, 1987, p. 59. 

     2 Lacan vermeldt hier [p.396] hun verwijzing naar Zur Einführung des Narzissmus. Zie: Freud, Nederlandse 
Editie. Psychoanalytische theorie 1, Boom, Meppel/Amsterdam, 1985, p. 62-63. 

     3 Lacan spreekt in dit verband over het verglijden ("glissement", p.397) van die n "entre les deux termes". Ik 
vermoed dat hij daarmee de twee termen van het fantasma,/,S �a, (misschien op het bord) aanwijst en dat de 
zinsnede "pour que l'un des deux puisse si facilement s'élider" verwijst naar het feit dat het object a hier door de 
imaginaire n wordt afgedekt. 
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gedragen wordt door zijn referentie naar een symbolische (dit is tot signifiant herleide) vader. In die zin is dat Ik-
ideaal ook de mogelijkheidsvoorwaarde voor een eventuele negatieve houding ten aanzien van de reële vader. De 
introjectie van de vaderinstantie moet dus vanuit het primaat van de signifiant worden gedacht en betekent vooral 
dat het subject zich uitlevert aan (of, zich vervreemd in) die vreemde betekenaarsorde (eerder dan dat het subject 
een exterieure, vreemde instantie naar 'binnen' zou brengen). Daarom vervormt Lacan hier de term "introjection" tot 
"extrojecter" [p.389]. 
 Op die manier vermijdt Lacan het euvel waarin Jekels & Bergler vervielen. Zij konden de gestrengheid van 
het Ik-ideaal niet denken zonder daar meteen een doo dsprincipe achter te zien en het, binnen hun conceptenkader, 
in het vaarwater van het Boven-Ik terecht te doen komen. Die (symbolische) identificatie met de signifiant kan 
perfect de narcistische doeleinden van die identificatie en de aliënerende werking die de symbolische identificatie 
impliceert, samen denken. 
 Uitgerekend het samengaan van die imaginaire en symbolische identificatie, het samengaan dus van ideaal-
Ik en Ik-ideaal, heeft Lacan in kaart gebracht in zijn fameuze 'spiegelschema'. De vaas met bloemen uit dit schema, 
die staat voor het imaginaire ideaal-Ik, kan door het subject (/,S) als zodanig slechts gezien en beleefd worden 
vanuit een punt (S,I) dat zich in (de virtuele spiegelruimte van) het symbolische bevindt. 
 Dit schema, dat uitgaat van het primaat van de symbolische orde, maakt ook dat Lacan de verhouding 
tussen Ik-ideaal/ideaal-Ik enerzijds en de liefde anderzijds op een genuanceerdere en correctere manier kan denken 
dan Jekels & Bergler - een kritiek die Lacan hier verder niet uitwerkt. 
 Lacan eindigt met een illustratie uit zijn eigen praktijk: een vrouw die het in haar buitenechtelijke 
liefdesleven bijzonder bont wist te maken, maar - in tegenstelling tot wat Freud daarover zegt in Opmerkingen over 
de overdrachtsliefde1 - wel degelijk nood heeft aan psychoanalyse. Lacan wil aangeven dat hij, binnen de 
overdrachtsrelatie, niet de plaats bekleedde van een ideaal-Ik of, in de gewone betekenis van het woord, een ideaal, 
volkomen en voorbeeldig Ik, maar die van een Ik-ideaal: een punt dat heel warrig universum, juist in zijn warrig-
heid, ondersteunde. 

                                            
     1 S. Freud, Nederlandse Editie, Klinische beschouwingen 4, Boom, Meppel/Amsterdam, p. 157 (merk hoe Freud 
het daar niet heeft over een "Knödelmoral", zoals Lacan foutief Heine citeert, maar over "[vrouwen die] alleen 
openstaan voor *soeplogica met knoedelargumenten+". 
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Schema bij les XXIV: L'identification par "ein einz iger Zug"  (07.06.1961) 
 Marc De Kesel, 1 mei 1998 
 
Lacan blijft bij de grondvraag van zijn séminaire: wat is de plaats van de analyticus in de overdracht, wat moet hij 
'zijn' (eerder dan 'doen') om de overdracht van antwoord te dienen? ['Een louter verlangen', zo zal hij in de volgende 
les (p. 430) die vraag beantwoorden.] 
 Daarom heeft hij vorige les het artikel van Jekels & Bergler ("Übertragung und Liebe") besproken. Het 
bevat een aantal inzichten omtrent het narcisme [en dus omtrent hoe de analyticus betrokken partij is in de 
narcistische vraag van de analysant aan zijn adres1]. In wat volgt zal hij daarom zijn narcisme-theorie ter sprake 
brengen, in de overtuiging dat zij heel wat valkuilen die daaromtrent voor de psychoanalyse openliggen, kan 
ontwijken. 
 
 1. 
 
Lacan legt zijn narcisme-theorie uit aan de hand van het spiegelschema (waarmee hij zijn 'stade du miroir' 
illustreerde). De vaas in het schema staat daar voor het lichaam van het subject [i(a)], dit is de imaginaire Gestalt die 
het amalgaam van partiële driften - weergegeven door de bloemen [a] - tot een eenheid maakt. Het schema geeft aan 
dat dit lichaam slechts als imaginaire grootheid bestaat - of, in de optische termen van het schema, als reëel beeld 
(een beeld dat - dankzij een holle spiegel bijvoorbeeld, gevormd wordt in dezelfde ruimte als het oorspronkelijk 
gegeven dat wordt gespiegeld). Toch ziet het subject zijn (imaginaire) lichaam niet vanuit dit (imaginair) 'reëel 
beeld', maar vanuit een virtueel standpunt dat zich bevindt in de (virtuele) ruimte achter een vlakke spiegel [A]. Die 
vlakke spiegel staat voor de symbolische orde (de Ander). Op die manier wil Lacan aangeven dat de narcistiche blik 
op ons eigen (imaginaire) lichaam structureel wordt bemiddeld door een symbolische blik - dat met andere woorden 
ons ideaal-Ik altijd al wordt beleefd vanuit een Ik-ideaal of, nog anders, dat onze imaginaire identificatie onder-
steund wordt door een symbolische (hetgeen een identificatie door middel van "ein einziger Zug" zal zijn; zie 
verderop).  
 Het is dit laatste Ik-ideaal dat men zo vaak centraal stelt in de overdracht, maar waarvan Lacan hier wil 
aangeven dat men dit strikt symbolisch moet interpreteren (wil men aan de valkuil van de moralisering ontsnappen 
en niet de fout maken het Ik van de analyticus als ideaal of voorbeeld voor de analysant te beschouwen) [p.404]. 
 Lacan gaat in op het artikel van Jekels & Bergler, waar het Ik-ideaal wordt beschouwd als iets dat tot de 
inwendige structuur van het subject behoort.2 Daar wordt het gesitueerd in een neutrale zone binnen het psychisme - 
neutraal omdat ze door een energie wordt bezet die tot geen van de beide driften, Eros noch Thanatos, behoort.3 
 De oorsprong van het Ik-ideaal is voor Jekels & Bergler ook die van het Boven-Ik en heeft alles te maken 
met lotgevallen die het oorspronkelijk narcistisch organisme tot een objectrelatie dwingen: die hele problematiek 
gaat terug op de werking van de doodsdrift. Die doodsdrift is voor de auteurs immers de enige reden waarom het 
subject zijn primaire narcistische zelfgenoegzaamheid heeft verlaten. Objecten bieden het Ik immers de kans om de 
nefaste agressie van de doodsdrift op ze af te kunnen leiden. Op die manier moet het Ik niet langer bang zijn voor 
zijn eigen doodsdrift maar voor objecten buiten zich. Eros zal dan weer die angst pareren, door de gevreesde 
objecten te 'introjecteren' in een Boven-Ik dat zich tegen het narcisme kan keren (o.c., p. 9), alsook in een Ik-ideaal 
dat voorwerp wordt van een narcistisch-libidinale investering [p.407]. In de mate dit Ik-ideaal meer gezuiverd is van 
de doodsdrift, zal het als een neutraal ankerpunt voor het Ik gelden. Uitgerekend om dit laatste metapsychologisch te 
gronden, doen de auteurs beroep op een oorspronkelijke neutrale driftenergie die de handhaving van die plaats 
mogelijk maakt. 
 In het spoor van Freud, zien ze het Ik-ideaal ook aan het werk in de verliefdheid, met name waar dit Ik-
ideaal wordt 'geprojecteerd' op een (geliefd) object. In tegenstelling tot Freud voegen zij er ook een "reïntrojectie" 
[p.408; o.c., p. 17] aan toe: men kan door zijn Ik-ideaal bemind willen worden. 

                                            
     1 Zie p. 405 onderaan: "[...] c'est à la place de cet idéal du moi que l'analyste sera appelé à fonctionner." 

     2 Lacan geeft hier [p.404-405] een mooie uitleg hoe dit innerlijk van het subject op geen enkele manier organisch 
mag worden gedacht, maar een puur formeel of structureel - dus topologisch - te denken valt. Juist die bekommernis 
zal Lacan ertoe brengen om, in het volgende séminaire (IX: L'identification), die hele ruimte waarin die topologie 
moet worden gedacht, van elke organische referentie te ontdoen, door ze binnen puur formele, niet-euclidische 
ruimtes als de moebiusring, de torus, de cross-cap uit te tekenen. 

     3 L. Jekels & E. Bergler, "Übertragung und Liebe", in: Imago, Band XX, Heft 1, 1934, p. 8; 11. 
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 De tekortkomingen in het artikel van Jekels & Bergler zijn voor Lacan hoofdzakelijk te wijten  aan het feit 
dat ze nog niet over het geschikte topologisch instrumentarium beschikken. Het is dit laatste dat Lacan pretendeert 
wel te bezitten. 
 
 2. 
 
Lacan introduceert daarom nog eens zijn spiegelschema, en dit door commentaar te geven op het artikel van Jekels 
& Bergler. Met zijn optisch model kan hij zich beter rekenschap geven van hun idee dat het de doodsdrift is die de 
objecten creëert. Want wat kan er van een object nog overblijven na zo'n 'inaugurerende' vernietiging door de 
doodsdrift? Voor Lacan kan dit alleen een beeld zijn, iets dat als imaginaire grootheid de dood overleeft. Het is 
inderdaad in zo'n beeld dat het subject zijn (imaginaire) consistentie zal vinden [p.409-410]. Al is het tegelijk 
diezelfde (imaginaire) structuur die de agressie ten aanzien van dit beeld impliceert. Lacan wijst er nog eens op dat 
die imaginaire structuur (met al zijn impasses) ook aan de Hegeliaans dialectiek ten grondslag ligt. Wat Hegels 
dialectiek mist om haar pretenties waar te kunnen maken, is de structurele dimensie van een 'derde' factor, de 
dimensie van "de grote Ander [p.411]. 
 Dit laatste wil Lacans spiegelschema in kaart brengen. Het ideaal-Ik is de technische term voor wat als 
"authentiek Ik" wordt beleefd en geeft aan dat dit 'echte' Ik van de Ander komt en daarom steeds "à venir" is. Maar 
de plaats van waaruit die voortdurende referentie van het Ik aan zijn beeld geschiedt, is de "regard du grand Autre" 
[p.412], met name het (symbolische) Ik-ideaal. 
 De gangbare manier om dit laatste te denken is 'verinnerlijking': het subject verinnerlijkt de Ander. Lacans 
correctie op de mogelijke misvattingen die in die 'verinnerlijking' kunnen sluipen [zoals bijvoorbeeld in het artikel 
van Jekels en Bergler], bestaat erin het topologisch statuut van de betrokken instanties streng te handhaven. De 
Ander, die in het Ik-ideaal wordt 'verinnerlijkt', verandert niet van plaats, integendeel, het subject zal zichzelf (met 
name als imaginaire ideaal-Ik) positioneren binnen de coördinaten die door die Andere (symbolische) "plaats" zijn 
uitgezet. 
 Op die manier interpreteert Lacan in ieder geval de pre-oedipale identificatie waarover Freud het heeft in 
het hoofdstuk VII ('Die Identifizierung') van Massenpsychologie und Ich-Analyse.1 Daar stelt Freud dat het subject, 
wanneer het in zijn objectkeuze wordt gehinderd, die objectrelatie kan laten regrediëren tot een identificatie met het 
object (o.c., p. 52). De moeilijkheden bij een objectbinding kan het dus omzeilen door een regressie naar die 
primaire, pre-oedipale identificatie met het object - zowel het geliefde als gehate object. "Het moet ons tevens 
opvallen, zo schrijft Freud, dat in beide gevallen de identificatie van partiële, uiterst beperkte aard is, één trek 
slechts aan de objectpersoon ontleent" (ibid.).  
 In dit licht interpreteert Lacan de (imaginaire) verhouding tussen het Ik en zijn spiegelbeeld als zijnde 
(symbolisch) gemedieerd door de 'verinnerlijking' van de Ander: met name "door één trek", door "ein einziger Zug". 
Die trek geeft wel het primaat van de symbolische orde (en dus van de betekenaar) aan, maar fungeert nog niet als 
signifiant maar als signe [p.414]. Lacans topologische schema heeft het voordeel dat het die 'verinnerlijking' niet 
"massief" moet denken als een heuse "Einfühlung" ten aanzien van een "être réel" [cfr. p.412]. Die 'verinnerlijking' 
van het Ik-ideaal, die de identificatie met het ideaal-Ik mogelijk maakt, heeft genoeg aan "een enkele trek". 
 
 3. 
 
Dit heeft alles te maken met de liefdestheorie die Lacan erop nahoudt (en van bij het begin van dit séminaire nader 
heeft ontwikkeld). Liefde is een kwestie van Demande - een liefdesaanspraak die zonder meer "onvoorwaardelijke" 
(imaginaire) dimensie is van elke subjectconstitutie. Het driftwezen kan niet anders dan van de Ander waarin het 
zich (imaginair) moet realiseren, onvoorwaardelijk 'alles' eisen.2 Het driftwezen vraagt niet naar 'iets', het vraagt 
ernaar (imaginair) in de Ander opgenomen te worden; het vraagt naar de aanwezigheid van de ander, aangezien dit 
de enige 'support' is waarin het zijn drifteconomie een bestaansgrond kan geven. Het wil simpelweg "gehoord 

                                            
     1 S. Freud, Nederlandse Editie, Cultuur en religie 5, Boom, Meppel/Amsterdam, 1987, p. 50. 

     2 Het is pas wanneer het subject zich effectief als subject van het verlangen zal constitueren dat het zich zal 
bewegen binnen de "absolute voorwaarde" ("condition absolue") die de betekenaar aan het verlangen stelt: het 
verlangen impliceert immers de dimensie van een voorwaardelijkheid, die maakt dat alles waarin ik mij realiseer, 
verwijst naar iets anders en aan de voorwaardelijkheid van de betekenaar onderhevig is - een betekenaar die het 
subject voorgoed onttrekt (absolveert - waar de term 'absolu' hier naar verwijst) aan elke vorm van definitieve 
'signifié' of reële referent. 



 
 

93    

worden": zomaar, "voor niets". Maar dit "niets", dit 'objectloze" au-delà van de besoin, is tegelijk de drager van dat 
en-deçà dat Lacan het verlangen noemt (cfr. p.250).  
 Met andere woorden, in die liefdesaanspraak (Demande) is het subject, op een nog ongearticuleerde 
manier, reeds "verlangen" (désir) en "verlangend" ("désirant"). Alleen is die liefde, in plaats van gearticuleerd 
verlangen, een substituut of "metafoor" voor het verlangen (en voor de verlangende) die er al in aanwezig is [p.451]. 
Wat in die liefdesaanspraak van het subject (op een nog ongearticuleerde wijze) 'verlangd' wordt, is het verlangen 
van de Ander, meer bepaald het feit dat de Ander naar het subject verlangt. 
 Precies omdat de liefde teruggaat op het verlangen (dat het verlangen van de Ander is), is zij fundamenteel 
'geven wat men niet heeft': zij heeft niets te geven, zij heeft alleen iets te vragen - een vragen dat in feite naar 'niets' 
vraagt, in de mate datgene waarnaar gevraagd wordt nooit anders zal zijn dat iets waarnaar verlangd wordt. Liefde 
veronderstelt dus "le domaine du non-avoir  (p.419) - iets wat Lacan reeds bij het begin van zijn séminaire had 
aangegeven met een referentie naar de mythe die Plato in de mond van Diotima legt: de liefde (Eros) kan alleen ont-
staan wanneer Armoede (Penia) zich aan Rijkdom (Poros) geeft, en niet omgekeerd [cfr. o.a. p.147].1 
 Dit is de reden, aldus Lacan, waarom de rijke (diegene die 'heeft') niet tot liefde in staat is. Zijn frustratie, 
zijn "Versagung", bestaat er juist in dat hij 'heeft'. In die zin zou het wel eens kunnen dat onze aversie tegen de 
rijken, ingegeven door een aversie tegen onze armoede, een haat tegen de liefde tout court verbergt, aangezien juist 
de dimensie van 'armoede' een noodzakelijk vereiste voor elke liefdesgift is [p.416]. 
 De rijke zoekt daarom (onbewust) vaak het tekort te installeren, ofwel door "te kopen" en op die manier de 
waarde van de dingen de "devaloriseren", ofwel door "niet te betalen" en op die manier het tekort - en zo het verlan-
gen - in de Ander op te wekken. Zonder dit verder toe te lichten, illustreert Lacan dit met het verhaal van Léon 
Bloy's roman, La femme pauvre. 
 Lacan wijst erop dat de structuur van de 'rijke' ook terug te vinden is bij de "heilige". [p.417], waarbij hij 
Orian uit Claudels Le père humilié tot voorbeeld neemt. Omdat Orian alles heeft (tot in zijn onthechting toe, die 
slechts een offer is om daardoor 'alles' en 'God' te bekomen), omdat Orian zich volledig ophoudt "in het domein van 
het hebben", is hij niet in staat tot liefde.  
 Zonder die problematiek van de heilige verder uit te werken, wijst Lacan erop dat de positie van de 
analyticus in geen geval die van de heilige is, laat staan dat het een ideaal voor hem zou zijn. Die categorie van het 
'ideaal' is trouwens voor de psychoanalyse uiterst problematisch; in wat volgt zal Lacan uitleggen hoe en waar in dat 
ideaal moet worden gesnoeid. 

                                            
1 Lacan verwijst ook naar Griseldis, het laatste verhaal uit Bocaccio’s Decamerne (er zijn aparte versie in het 
Nederlands uit de 15de eeuw): een vrouw van lage afkomst, Griseldis, wordt door de markgraag uitgekozen als 
zijn echtgenote en gaat dan, in verschillende etappes, (schijnbaar) uit de gratie van de Markies vallen. Ze moet 
haar eerste kind afgeven (om gedood te worden, denkt ze), ze moet later ook haar zoon afstaan (om dezelfde 
reden, denkt ze); na twaalf jaar moet ze scheiden omdat haar man met een 12jarig meisje wil huwen; ze moet het 
kasteel verlaten en al haar bezittingen achterlaten; wel vraagt de graaf haar nog het huwelijksfeest te verzorgen. 
Net zoals alle tegenslagen voordien, laat ze ook bij die laatste taak geen klacht horen en op de vraag van haar ex-
man wat zij vindt van zijn nieuwe echtgenote, prijst ze haar, al voegt ze eraan toe met haar niet zo wreed te zijn 
als met zijn eerste vrouw. Daarop onthult de graaf dat zijn nieuwe vrouw in feite hun dochter is, net zoals de 
knaap die hen begeleidde hun zoon en dat al die tegenslagen slechts beproevingen waren die ze met glans 
doorstaan heeft. Waarna ze in alle eer herteld wordt. Jules Massenet koos het tot onderwerp van zijn opera 
Grisélidis (1901). 
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Schema bij les XXV: L'angoisse dans son rapport au désir (14.06.1961) 
 Marc De Kesel, 3 mei 1998 
 
 
 1. 
 
Aan het begin van de les (waarvan de piraatversie een reconstructie geeft op basis van notities) verontschuldigt 
Lacan zich voor het feit dat een hardnekkige hoofdpijn hem heeft belet zich grondig voor te bereiden. Niettemin is 
hij van plan, zo goed en zo kwaad als het gaat, de zaak - met name "de repérer la position de l'analyste" [piraatversie 

XXV,1]  - nog eens te hernemen, nu vanuit de derde grote wending in Freuds oeuvre (naast de Traumdeutung [1900] 
en de tweede topiek [1920]): Hemmung, Symptoom und Angst (1926). Meer bepaald interpreteert Lacan Freuds 
metapsychologische beschrijving van de manier waarop de angst energie-economisch wordt gedacht, vanuit zijn 
eigen strikt topologisch model (de graphe). [Het is Lacans bedoeling om aan te tonen hoe de plaats die de analyticus 
in het verlangen van de analysant inneemt, die plaats is waar bij hem de angst wordt opgewekt; cfr. p. 422, laatste alinea]. 
 Op de vraag waar "de energie vandaan [komt] die gebruikt wordt om het onlust-signaal [nodig voor de 
angst] op te wekken", antwoordt Freud dat dit proces gelijkaardig is aan dat van de verdringing: "Het Ik trekt de 
(voorbewuste) bezetting terug van de te verdringen driftrepresentant en gebruikt haar voor het vrijmaken van onlust 
(angst)".1 Dit proces speelt zich voor Lacan af op de meest fundamentele laag van het Ik of, exacter, van het subject, 
meer bepaald op dat van het fantasma, te formaliseren als /,S�a. Angst ontstaat wanneer de bezetting van a (het 
object van verlangen) overgebracht wordt op /,S (het gespleten subject) [p.420]. 
 
 a is het object (a) van verlangen, datgene waarin het gespleten subject fantasmatisch verdwijnt om op die 

manier een ultieme consistentie aan dit subject te geven. De ultieme consistentie van het subject ligt dus in 
zijn fantasmatische fading in het objet a. Wanneer dit laatste spaak loopt, wanneer op dit niveau het 
subject niet meer in staat is te verdwijnen in een fantasma, dreigt het met 'zichzelf', dit is met zijn 
gespletenheid geconfronteerd te worden, met het pure tekort, het pure verlangen of de pure "désirant" die 
het is. Omdat elke vorm van verdringing van die gespetenheid en dit verlangen dreigt weg te vallen, grijpt 
het psychisme naar een laatste redmiddel, een angst-signaal. 

 
Lacan verwijst daarbij naar de manier waarop hij die 'verdringing' van het verlangen in zijn graphe uittekent: het 
subject dekt dit tekort en dit verlangen imaginair af door middel van zijn imaginair Ik: i(a) - een afdekking die ook 
op het niveau van de symbolische subject-constitutie hernomen wordt, met name in het fantasme: /,S�a. 
 Ook in het spiegelschema wordt hetzelfde uitgetekend. Daar wordt het objet a imaginair 'ingepakt' door het 
narcistisch zelfbeeld [de vaas: i(a)] - een functie die op het niveau van het fantasma vervuld wordt door "/,S coapté 
au désir" (het gespleten subject, zoals het verstrengeld is met het [object van] verlangen:/,S �a) [p.421]

2. Op het 
moment waarop die imaginaire en fantasmatische 'inkapseling' van het subject (exacter: van het pure tekort, het pure 
verlangen dat het subject 'is') dreigt weg te vallen, wordt het subject daarvan verwittigd door een angst(signaal). 
 In die zin kan Lacan beamen dat Freud de angst situeert op het niveau van het Ik3, voor zover het wordt 
gedacht als een imaginaire, op een fantasma gesteunde constructie. Die laatste topologische nuancering van Lacan 
zal hem in staat stellen de angst nauwkeuriger te denken. 
 
 2. 
 
De plaats van de analyticus in het verlangen van de analysant zal precies die plaats zijn waar diens imaginaire Ik 
dreigt te breken en zijn verlangen (zijn gespletenheid) op het punt staat als zodanig voor de dag te treden. De 
analyticus moet zich met andere woorden juist daar positioneren waar de analysant door een angst-signaal zal 
worden gealarmeerd. 
 Lacan meent die structuur in Freuds tekst te kunnen aanwijzen, meer bepaald waar staat dat het opwekken 
van een angst-signaal gepaard gaat met "quelque chose qui est de l'ordre du Verzicht - du renoncement, proche du 

                                            
     1 S. Freud, Nederlandse Editie, Psychoanalytische Theorie 3, Boom, Meppel/Amsterdam, 1988, p. 143-144. 

     2 Ik volg hier dus niet de piraatversie of de E.L.P.-correctie, maar Millers redactie. 

     3 S. Freud, o.c., p. 144: "in elk geval is het legitiem om aan de gedachte vast te houden dat het Ik de eigenlijke 
zetel van de angst is". 
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Versagung" [p.421 aangevuld met de piraatversie].1 De angst geeft aan dat het subject gespleten is, dat het 'gescheiden is 
van zichzelf', dat het niet zozeer zichzelf is als wel uit is op zichzelf, naar zichzelf verlangt en dat het, op het 
moment dat het in dit verlangen bevredigd dreigt te worden, angst voelt (aangezien het subject enkel als [onvervuld] 
verlangen kan bestaan). Het is uitgerekend op dit laatste, 'angstige' punt dat de analyticus de analysant moet 
opwachten om hem daar te confronteren met het verlangen (de gespletenheid, het tekort) dat hij is ['hij', in de eerste 
plaats de analysant, maar evengoed de analyticus waarmee die analysant zich imaginair wil identificeren]. 
 Angst gaat niet terug, zo nuanceert Lacan [p.422], op het feit dat het subject zich moet 'haasten' om zich 
onverwijld in zijn gelijke te herkennen - hetgeen de tijdsdimensie van de imaginaire Ik-constitutie aangeeft.2 De 
angst kan niet tot louter imaginaire coördinaten worden teruggebracht; hij kan alleen worden gedacht in zijn relatie 
met het verlangen. Als de verdringing van dit verlangen dreigt te falen, dit is als het object van verlangen als 
zodanig te voorschijn dreigt te treden, is er angst. Precies op die plaats moet de analyticus zich positioneren. 
 Dit wil niet zeggen dat Freud ongelijk had de angst als een functie binnen het Ik (en dus, in Lacans optiek, 
binnen een imaginaire grootheid) te omschrijven. Bij angst verwacht het subject inderdaad een signaal van zijn 
"alter ego" (iets wat Lacan illustreert met voorbeelden uit de dierenpsychologie), maar de angst als zodanig betreft 
iets dat jenseits van dit imaginaire ligt: het object (a) van verlangen. De analyticus, die door de analysant 
geappelleerd wordt om een signaal te geven voor het gevaar dat hem (analysant) bedreigt, mag daarom niet in die 
imaginaire verhouding blijven steken (wat hij bijvoorbeeld doet als hij zich medelijdend tot de analysant verhoudt). 
De functie van de angst is immers niet te reduceren tot een mechanisme om het ideaal-Ik te vrijwaren; in de angst 
zelf wordt een band met het object van verlangen gelegd die als zodanig moet behouden blijven.  
 In tegenstelling tot "het gevaar" of de "Hilflosigkeit" kent de angst, aldus Freud, een dimensie van 
"Erwartung".3 De angst is een van de meest radicale manieren waarop het subject verlangen is en waarop het 
samenvalt met een 'verwachten' (een verwachten naar iets dat er nooit zal zijn en daarom het verwachten als zodanig 
aanhoudt). Meer nog, de angst is een ultieme manier waarmee het subject zijn verhouding tot het verlangen kan 
aanhouden wanneer het object van dat verlangen dreigt te verdwijnen. Wanneer dit object van verlangen in zijn 
imaginaire of symbolische gestalte wegvalt, zal het subject, dankzij het angstaffect, zijn gerichtheid kunnen 
handhaven op die plaats waar zijn verlangen zijn laatste 'support' vindt - wat erop neerkomt dat het zich dankzij de 
angst als subject van het verlangen kan handhaven.  
 
 3. 
 
Het subject kent ook nog andere manieren om zijn verhouding tot het verlangen aan te houden in het geval het 
object van verlangen dreigt weg te vallen. Naast de hysterie (die de verhouding tot het verlangen ondersteunt door 
het onbevredigd te houden) of de dwangneurose (die het om dezelfde reden als onmogelijk positioneert) is er de 
fobie die de verhouding ten aanzien van het verlangen ondersteunt door middel van een angstbezetting. In de fobie 
wordt de plaats van het object dat dreigt te verdwijnen, vastgehouden door op die plaats een 'fobisch' object te 
installeren dat de functie inneemt van de fallus (Φ), dit is van de betekenaar voor het tekort in de betekenaarsorde. 
Waar de Kleine Hans zich niet meer kan positioneren als imaginair (fallus-)object van de moeder en zijn object dus 
dreigt te verdwijnen, moet hij, bij gebrek aan een stevige vaderfiguur die hem een symbolisch object aanreikt, een 
fobisch object uitvinden. De angst ten aanzien van dit object verhindert hier een ondraaglijke confrontatie met het 
tekort in de Ander (waarin Hans zich te realiseren heeft) en staat Hans dus toe zich alsnog als 'subject van verlangen' 
te constitueren. 
 Lacan legt hier de nadruk op het feit dat de Ander in elk van de drie gevallen (hysterie, dwangneurose, 
fobie) constitutief in het spel betrokken is (hetgeen hij op p.425 illustreert met Dora, wiens liefde voor mevrouw K. 

                                            
     1 Bij mijn weten komt de term "Verzicht" niet voor in Hemmung, Symptom und Angst. Hij vermeldt hem wel in 
Das Unbewusste, (zie Nederlandse Editie, Psychoanalytische Theorie 2, p. 116, 131, waar hij wordt vertaald als 
"ontzegging").  

     2 Wat Miller redigeert als "hâterologie" en de piraatversie als "hâte in logique", verwijst naar Lacans tekst uit 
1945: "Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée: Un nouveau sophisme" (in: Écrits, p. 197-213). Daarin 
geeft Lacan van de tijd waarin het subject zich imaginair positioneert, een strikt logische formulering. 

     3 Freud maakt onderscheid tussen een traumatisch gevoel van "hulpeloosheid" waardoor het (neurotisch) subject 
op bepaalde momenten overvallen wordt, en het "gevaar" dat ten alle tijde plots kan opdoemen. Het gevoel van 
"angst" daarentegen loopt vooruit op zo'n toestand van gevaar of hulpeloosheid. In die zin kent de angst geen echt 
object volgens Freud, hij 'verwacht' alleen iets onbepaald angstwekkends. Zie S. Freud, o.c., p. 221-222. (Merk op 
dat Miller de tekst fout redigeert [p.424] waar hij "Löslichkeit" schrijft in plaats van "Objektlosigkeit".) 
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slechts mogelijk is langs de omweg van haar verhouding met meneer K.). 
 Voor de angst betekent dit impact van de Ander dat het signaal - of, Freudiaans uitgedrukt, de "energie" - 
voor de angst niet strikt van (het innerlijk van) het angstige subject zelf moet komen, maar dat dit eveneens van de 
Ander kan komen waarmee het zich (imaginair) identificeert - waarvoor Lacan André Bretons Les vases communi-
cants (Gallimard, 1955) als illustratie aanwendt [p.426]. Dit impliceert dat de analysant de "energie" voor de angst 
ook bij de analyticus kan halen, aangezien hij er imaginair op betrokken is. 
 Lacan illustreert dit laatste aan de hand van het kuddegedrag bij dieren, waar het signaal tot de angst vanuit 
één dier onmiddellijk en ondubbelzinnig bij de hele kudde een angstreflex teweegbrengt. Toch vertoont de mens, 
omdat zijn verlangen zich in de taal realiseert, daarin een groot verschil ten aanzien van de dieren. Waar het 
kuddedier bij een angstsignaal van één van zijn soortgenoten op een manier één wordt met de kudde dat hij ze als 
het ware 'is', is de mens steeds een 'tekort aan zijn'. Zijn hele houding ten aanzien van dit signaal bestaat erin dit 
'tekort aan zijn' (een tekort dat zich enkel op de 'support' van een taal kan handhaven) zo vlug mogelijk in te vullen 
of op te heffen door een "action", die nog het best als een "vlucht vooruit" te omschrijven is [p.427]. Juist het 'tekort' 
waardoor deze "action" gedragen is, in casu het aansluiten bij de kudde bij een angstsignaal, maakt dat dit laatste de 
kudde allesbehalve coherenter maakt. 
 Dit laatste is essentieel om de menselijke angst te begrijpen: waar die bij de dieren binnen het imaginaire 
blijft en zo het zelfbehoud van de kudde (en, wat op hetzelfde neerkomt, van het individu) regelt, onthult de angst de 
dimensie van het verlangen of, zo je wil, van het 'tekort aan zijn' dat hij ook midden in de kudde is en waarvan het 
dus lang niet zo zeker is dat het het zelfbehoud van de kudde ten goede komt. Vandaar dat, omgekeerd, elke 
oprisping van het verlangen met een angst gepaard gaat. Dit laatste betreft de kern van waar het een psychoa-
nalytische kuur om te doen is: de analysant confronteren, niet alleen met het radicale verschil tussen zijn verlangens 
en zijn behoeften, maar ook met de gevaarlijke dimensie van die verlangens. 
 In dit opzicht bestaat de taak van de analyticus erin aan de analysant het angstsignaal te weigeren op het 
moment waarop hij door die analysant wordt gepositioneerd op de plaats van waaruit de analysant dit signaal 
verwacht, met name op het moment waarop zijn object van verlangen dreigt weg te vallen en het verlangen op het 
punt staat als zodanig te voorschijn te treden. In die weigering bestaat de grote frustratie die de psychoanalyse de 
analysant moet geven; dit is de Versagung van de psychoanalyse zelf [p.428]. 
 De plaats van de analyticus is dus die van het loutere verlangen, van de "désirant, erastès ou eroon, pur" 
[ibid.].1 Waar in normale liefdesomstandigheden die toestand van désirant een antwoord is op het feit zelf object van 
liefde en verlangen (eromonon), te zijn, is de analyticus "pur", louter "désirant". Dit laatste beschrijft exact de 
enigmatische positie die Socrates in Plato's Symposium inneemt. Lacan hamert ook hier weer op dat enigmatische, 
atopische (cfr. p. 19; 100-102) aspect van Socrates en hij zet dit in de verf door het te vergelijken met de positie van 
de "smekeling", meer bepaald de smekeling die Priamus is wanneer hij Achilles om het lijk van zijn zoon Hector 
komt vragen (Illias XXIV, 468 ev.). 
 De smekeling is symbolisch aanwezig in zijn smeekbede; hij kan er beroep doen op een aanvaarde, sociale 
rol van smekeling die zijn smeekbede steeds mee ondersteunt. De "désirant" daarentegen kan dit hoegenaamd niet 
[p.430]: hij kan op geen enkele manier zijn "désir" ondersteund weten door een symbolische functie van 
"verlangende": "Le désirant en tant que tel ne peut rien dire de lui-même, sinon à s'abolir comme désirant". 
Verlangen kan immers niet anders dan verdrongen worden, het kan enkel gerepresenteerd worden, maar nooit als 
zodanig in een signifiant bestaan. Exacter: van zodra het verlangend subject zijn verlangen uitspreekt, wordt het een 
vragend subject - een bedelaar, een "quémandeur" - die zich ophoudt binnen de sfeer van de Demande- een sfeer 
die uitgerekend een 'miskenning' (méconnaissance) van het verlangen impliceert. 
 Tot slot voegt Lacan nog een nuance aan zijn angst-theorie toe. Het is niet alleen zo dat angst een 
"ondersteunende relatie [is] voor het verlangen op het moment dat het object ontbreekt" [p.430, gecorrigeerd met 

piraatversie]; het is ook zo dat het verlangen een remedie is tegen de angst. Vandaar dat de neuroticus er graag alle last 
en schuldgevoel, eigen aan het verlangen, bij neemt, als hij maar het moment van de angst kan ontwijken.  
 Pas volgende les, zo eindigt Lacan zijn les, zal hij verder ingaan op het onderwerp van vorige keer, het 
onderscheid tussen Ik-ideaal en ideaal-Ik. 

                                            
     1 Ik citeer hier de piraatversie, die de Griekse termen erbij vermeld (waardoor de verwijzing naar de eromenos in 
de volgende zin begrijpelijker wordt). 
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Schema bij les XXVI: Rêve d'une ombre, l'homme (21.06.1961) 
 Marc De Kesel, 7 mei 1998 
 
Lacan herneemt deze les nogmaals de problematiek van de identificatie. Die staat immers centraal in de 
overdrachtsrelatie, aangezien de analysant zich, in zijn vraag aan de analyticus, met die laatste noodzakelijk 
identificeert. Het komt er op aan die identificatie in zijn imaginaire 'capture' te doorbreken en tot zijn symbolische 
'support' terug te brengen; pas op die manier kan het subject de miskenning van zijn verlangen breken en zichzelf als 
subject assumeren - dit is als subject van het verlangen van de Ander. 
 Om dit laatste aan te brengen, neemt Lacan een citaat uit Pindarus tot uitgangspunt: "Eendagsvliegen. Wat 
is hij? Wat is hij niet? De droom van een schaduw, dat is de mens."1 
 Lacan kan die typering van de mens met zijn begippenapparaat technisch duiden: de mens is niet louter een 
schaduw, dit is een imaginaire Gestalt (ideaal-Ik), hij is vooral de droom van een schaduw, het symbolisch beteke-
naarsspel waarin dit beeld is opgenomen (Ik-ideaal). 
 Lacan ziet dit strikte onderscheid tussen ideaal-Ik en Ik-ideaal ook bevestigd in een artikel van Conrad 
Stein over de primaire identificatie.2 
 
 1. 
Lacan verwijst nogmaals uitvoerig naar zijn spiegelschema, waar hij uitdrukkelijk stelt dat i(a) zowel voor het 
imaginaire Ik als voor het ideaal-Ik staat [p.434]. Maar de plaats van waaruit het subject zijn imaginair Ik beleeft, is 
het Ik-ideaal dat zich, binnen het schema, in het virtuele veld achter de spiegel (A) situeert. Het subject heeft dus 
voor Lacan een virtueel (of symbolisch) statuut. Het is niet het subject van de bewuste kennis maar het subject van 
het onbewuste. Dat het subject dus een transparante zelfaanwezigheid zou zijn, zoals Descartes stelt, is voor Lacan 
"une pure illusion" [p.435]. 
 Het subject heeft dus slechts door middel van iets virtueels, iets "kunstmatigs", toegang tot zijn imaginaire 
beeld. Op zijn beurt toont dat virtuele beeld derhalve niet het subject als zodanig; veeleer installeert dit beeld een 
sluitende 'miskenning' van dit subject. Het zoekt niet zozeer zichzelf (als subject) in de spiegel, het zoekt zijn 
imaginaire beeld (en dus de miskenning van zijn subject-statuut). 
 Natuurlijk zal de analyticus functioneren als een soort spiegel waarin de analysant naar zichzelf zoekt, 
maar uitgerekend die imaginaire zoektocht is een poging zichzelf als subject te ontlopen. Het komt er voor de 
analyticus op aan die imaginaire structuur te doorbreken en zich te positioneren op het punt van waaruit het subject 
zijn spiegelbeeld ziet en dat zich nooit in de as tussen te beide spiegeleffecten bevindt, maar altijd elders ligt (in "ein 
andere Schauplatz"), meer bepaald in het punt S van het schema. Dit punt bevindt zich achter het spiegelbeeld, 
achter het Ik (het Ik, evengoed als reëel dan als virtueel beeld).3 Exacter nog: als imaginaire grootheid beleeft het 
subject zichzelf slechts vanuit dat punt achter zijn virtueel beeld. In dit punt situeert Lacan het Ik-ideaal [p.436]. 
 Dat het subject zich, in de rouwarbeid of in de melancholie4, kan identificeren met het verloren gegane 
object - met de "schaduw van het object" - betekent voor Lacan dat de identificatie met het object anders dan 
imaginair5 moet worden gedacht, met name symbolisch. Er is met andere woorden in elke imaginaire verhouding 
altijd al een derde factor in het spel, al is het een "vlieg" - zo stelt Lacan [p.437].  
 Dat het inderdaad een vlieg kan zijn, bewijst de fobie. Daar is het immers bijzonder duidelijk dat de functie 

                                            
     1 In een lezing gehouden op een congres over "L'évolution psychiatrique" (23 januari 1962) komt Lacan op dit 
Pindarus-citaat terug. Zie de "Annexe" bij de Association freudienne-uitgave van het Séminaire IX: L'identification, 
p. 428. Merk ook op dat Miller een redactionele fout maakt waar hij schrijft "vainqueur d'Égypte": bij Pindarus gaat 
het over een atletisch worstelaar die "vainqueur des jeux" is. 

     2 Conrad Stein, “L’identification primaire”, in: Revue Française de psychanalyse, vol. 26, 1962, p. 257-266. 

     3 Die positie wordt in het schema gesitueerd "dans un certain champ qui est celui que dessinent les lignes limitant 
un certain volume conique" [en niet "à certains volumes donnés", zoals Miller redigeert]. In de "figure I" van het 
spiegelschema, zoals die op p. 673 van de Écrits wordt weergeven, wordt dit 'conische veld' gevormd door de lijnen 
β en γ: het optische veld waarbinnen het spiegeleffect dat de bloemen in de vaas weergeeft, zichtbaar is. 

     4 Lacan verwijst naar een passage uit Trauer und Melancholie (1917); zie: S. Freud, Nederlandse Editie, 
Psychoanalytische Theorie 1, Boom, Meppel/Amsterdam, 1985, p. 80. 

     5 Lacan geeft hier nogmaals aan dat de "existentialistische" (versta Sartriaanse) analyse van de blik in zijn 
verhouding tot de ander volledig binnen die imaginaire paradigma's blijft en om die reden, voor Lacan, tekortschiet. 
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van derde factor door om het even welke signifiant kan worden ingenomen. Precies zo'n fobische betekenaar is een 
middel om het breken van de imaginaire subjectconstitutie op te vangen wanneer het subject er niet in slaagt zich als 
(gecastreerd) subject van het verlangen van de (symbolische) Ander te constitueren (cfr. de kleine Hans). 
 Ook door een tekst als Zur Einführung des Narzissmus ziet Lacan zijn stelling bevestigt. Naast de typische 
imaginaire vorm van narcisme, is er voor Freud ook "het domein [..] van de verhouding tot het archaïsch object" - 
een object dat voor Lacan het statuut van betekenaar heeft.1 En pas de betekenaar kan de imaginaire greep waarin 
het Ik gevangen zit, openbreken. 
 Pas als ik de "schaduw" die de mens is (aldus alludeert Lacan nog eens naar het Pindarus-citaat [p.438]) 
beschouw vanuit de droom - met ander woorden vanuit datgene waar het primaat van de signifiant overduidelijk is - 
kan ik aan de schaduweffecten waarin mijn Ik gevangen zit (en in een méconnaissance gehouden wordt) ontsnappen 
en zien dat dit alles maar "schaduw" is - dat er iets reëels aan mijn verlangen is dat aan die schaduw ontsnapt. Wat 
niet betekent dat ik zonder meer een greep op het reële zou hebben; ik blijf mij tenslotte in de droom (dit is in het 
symbolische) ophouden, al heb ik hier tenminste toch al het idee dat er iets reëlers is dan die "schaduw". Het is de 
droom - en de signifiant - die mij tenminste op weg zetten naar der realiteit. 
 
 2. 
De identiteit van het subject gaat terug op een identificatie met een Ik-ideaal, en die identificatie werkt partieel, met 
name aan de hand van "een enkele trek". Alleen al dit laatste wijst erop dat we de identificatie (en de identiteit die 
daaruit resulteert) vanuit de signifiant moeten denken. Die symbolische identiteit kadert de imaginaire, zoals, op de 
christelijke moeder-kind-schilderijen, de (imaginaire) gestalte van het kind door de (symbolische) moederfiguur 
wordt omkaderd. 
 Het is Karl Abraham, met zijn artikel uit 1924, die dit soort identificatie verbonden heeft met het concept 
van "partieel object" [p.440]

2, hetgeen voor Lacan enkel vanuit het primaat van de betekenaar (en dus vanuit een 
identificatie als identificatie met een Ik-ideaal) te denken valt. Dit wordt bevestigd door het feit dat Abraham als 
toonaangevend voorbeeld voor de "Partialliebe" de fallus vermeldt (o.c., p. 89; Engelse vertaling, p. 495). 
 Let wel, dat betekent vooral dat, in het voorbeeld dat Abraham geeft, de vrouwelijke analysante er een 
objectrelatie op nahoudt met de volledige vader behalve zijn genitaliën, en dit als reactie op een overaccentuering 
van de fallus van de vader [p.440-441; Abraham, o.c., p. 88-893; Engelse vertaling, p. 494-495]. Hier blijkt duidelijk, aldus 
Lacan, hoe de fallus uitgerekend datgene is wat niet in het imaginaire beeld kan worden gevat en wat er enkel als 
een witte vlek, als iets wat ontbreekt, in kan fungeren. Het is langs die fallus om dat het imaginaire beeld omgeduid 
en ingekaderd wordt in de symbolische orde, waarvan het ultieme referentiepunt de symbolische fallus (Φ) is. Het is 
dan ook die fallus die de a uit het imaginaire beeld i(a) [met andere woorden uit de imaginaire captatie van de 
partiële objecten] zal kunnen omduiden tot een object (a) van verlangen. Het is dit (symbolische) fallus-object dat 
alle objecten symbolisch zal kunnen ordenen. 
 Lacan maakt zich hier groot dat hij, met zijn fallus-theorie, Freuds denkweg trouw is, aangezien ook 
Abraham het zo interpreteert. Meer bepaald voelt hij zich geruggesteund door de voetnoot die Abraham hier aan 
zijn tekst (ibid.) toevoegt, waarin staat: "Die Objektlibido mit Genitalausschluss scheint als psychosexuelles 
Entwicklungsstadium zeitlich mit Freud's 'phallischer entwicklungsstufe' zusammenzufallen, mit ihr aber auch durch 
innere Verbindungen eng verknüpft zu sein." 

                                            
     1 Ik heb de passage waarnaar Lacan hier verwijst, alsnog niet kunnen terugvinden. 

     2 In de passage waar Lacan naar verwijst, heeft Abraham het niet over "partieel object", maar over "Partialliebe" 
(iets wat Lacan enkele zinnen verder uitdrukkelijk zegt - tenminste volgens de piraatversie, want Miller laat die 
uitlating van Lacan gewoon weg). "Auf diesem Stufe ist das Individuum noch nicht fähig, ein anderes in vollen 
Sinne des Wortes zu lieben. Noch bindet sich die Libido des Subjektes an einen Teil des Objecktes" (K. Abraham, 
Versuch einer Entwicklungsgeschichte des Libido auf Grund des Psychoanalyse seelischer Störungen, 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich, 1942, p. 85; Engelse vertaling: K. Abraham, 
Selected Papers, Basic Books, New York, 19686, p. 491). Dit zal voor Abraham niet alleen mogelijk maken dat het 
kind tot bezit in staat is; het zal ook diens identificatie ondersteunen (op. cit., p. 79; Engelse vertaling, Op.cit, p. 
493). 

     3 En dus niet "99" zoals Miller schrijft, waarbij hij Lacans vermelding van het pagina-nummer in de Engelse 
editie eens te meer gewoon weglaat. 
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 Ook zijn formule voor de hysterie lijkt hem door Abrahams tekst te 
worden bevestigd, met name dat het object van verlangen, waardoor het 
subject aan de Ander wordt gebonden, onbewust wordt gedragen door een 
imaginaire fallus-positie (vanwege het subject) [p.441, alinea 4]. 
 De reden waarom het neurotisch subject in de relatie tot het 
geliefde object de genitale zone oningevuld laat, is te zoeken in het feit dat 
het de eigen genitale zone met het hoogste kwantum narcistische libido 
bezet, zodat uitgerekend die libido het laatst op het object wordt overgedragen [p.442].1 
 Lacan trekt uitdrukkelijk de aandacht op Abrahams formulering die allesbehalve voor de hand liggend 
vindt. Dat een objectbezetting haar libido-energie put uit een (oorspronkelijk) narcistisch geïnvesteerde energie is 
een gangbare idee, maar hier wordt meer gezegd; die objectbezetting put niet uit de hoogste narcistische bezetting 
(zoals het meest voor de hand liggend zou zijn), maar juist uit de laagste vormen van narcistische bezetting. In die 
zin moet men er zich goed rekenschap van geven dat het juist de hoogste narcistische bezettingen zijn (bijvoorbeeld 
die van de genitaliën), die het laatst op het object wordt overgedragen.2 
 
 3. 
 
Lacan past dit laatste toe op de seksuele objectrelatie bij de mens. Die is (onder meer) imaginair georganiseerd, wat 
maakt dat de coïtus-houding a tergo een speciale waarde krijgt, met name die waarin de symbolische, castratieve 
grond van de seksualiteit kan worden verdonkeremaand (vandaar dat heel wat oerscènes uitgerekend zo'n coïtus a 
tergo betreffen). De imaginaire aard van de seksuele verhouding is precies gebouwd rond wat niet echt tot dit 
imaginaire spiegelbeeld behoort: de genitale zone - en alles wat als partieel object fungeert - is juist iets wat enkel 
als "witte vlek" in het narcistisch (imaginair) beeld aanwezig is. De imaginaire waarde van erectie en borsten ligt 
dan in het feit dat ze, binnen dit imaginaire veld, opdoemen vanuit die "witte vlekken" - dat ze met andere woorden, 
binnen die imaginaire Gestalt, als iets geïsoleerds tegen een achtergrond afsteken [cfr. p.444]. Lacan illustreert dit met 
een episode uit het boek Petit Bob van Madame Gyp (Nelson/Calmann-Lévy, Paris, 1882).3  
 In die zin is de fallus, die oprijst uit zo'n 'witte vlek' en afsteekt tegen een achtergrond, paradigmatisch voor 
elke object-relatie. Elke object-relatie is een relatie met een object dat opdoemt uit zo'n 'witte vlek' en dat in laatste 
instantie zijn geheim nooit zal prijsgeven (want een afdekking van het objet a). In die zin is het 'genitaal' worden van 
het object allesbehalve iets wat de ambivalentie van de object-relatie opheft, zoals het schema van de psychische 
ontwikkeling aangeeft dat Karl Abraham in zijn essay heeft opgenomen (o.c., p. 90; Engelse vertaling, p. 496). 
 Lacan illustreert zijn stelling dat de wortel van de [symbolische] castratie in het imaginaire ligt met een 
passage bij Giraudoux over een vos - een passage waarvan de illustratieve inzet mij ontgaat. 

                                            
     1 Voor de Duitse zin die Lacan citeert, zie: K. Abraham, o.c., p. 89 (Engelse vertaling, p. 495). 

     2 De tekening die Lacan hierbij ter illustratie op het bord aanbrengt, is door Miller weggelaten. Zie hiervoor de 
piraatuitgave XXVI, 11. Lacan komt daar nog eens op terug in het volgende séminaire (IX: L'identification): zie 
Association freudienne-versie, p. 139-140. Voor een omstandiger uitleg, zie: N. Fontaine-Delafond, "Sur le schéma 
optique dans le séminaire sur *l'Angoisse+", in: Bulletin de l'Association freudienne, n� 61, janvier 1986, p. 14-15. 

     3 Het boek bevat een hele reeks (toneelmatig opgezette) dialogen tussen de kleine Bob en een volwassen persoon 
(zijn moeder, een priester, zijn grootvader), waarin telkens de kinderlijke verwondering en vraaglust uitvoerig ten 
toon worden gespreid. Lacan verwijst naar de volgende passage uitlatingen van Bob die zich samen "m'sieu l'abbé" 
aan het strand bevindt waar hij zich vergaapt aan badende vrouwen: "Ah! elle sait pas nager, la jolie dame... On la 
traîne sur l'dos... Y a q'sa figure qui sort de l'eau, et puis deux p'tites choses qu'on dirait des têtes d'pains d'sucre? 
Voyez-vous, m'sieu l'abbé?" (o.c., p. 177). 

  a 
          ───  � A   
 (-n)  
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Schema bij les XXVII: L'analyste et son deuil (27.06.1961) 
 Marc De Kesel, 15 mei 1998 
 
In het begin van de Plato's Critias bidt Timaeos dat de godheid hem de juiste toon [en de juiste maat] moge hebben 
gegeven bij de rede die hij net heeft gehouden over het ontstaan van de godheid [in casu het Heelal]. Dit thema, het 
ontstaan van de goden, is - zo merkt Lacan op - niet zonder reminiscentie naar wat hij zelf in de loop van dit 
séminaire heeft gezegd, voor zover het reële de plaats is waar de goden te situeren zijn.  
 Die bede om de juiste toon, roept Lacan ook over zijn vertoog af. Hij richt zijn vertoog namelijk tot elk 
van zijn "particuliere" toehoorders - particulier, omdat velen onder hen, naast lesvolger, ook analysant bij hen zijn. 
Die dubbelheid levert in principe geen extra moeilijkheden op, omdat zijn plaats in de analyse niet dezelfde is als in 
de lessituatie. In tegenstelling tot de lessituatie, moet hij zich als analyticus in de kuur ver weg houden van elk ideaal 
van analyticus. Niet dat Lacan voorhoudt dat hij in de lessituatie dit ideaal wel voorhoudt, alleen moet hij daar het 
'weten' centraal stellen, terwijl dit weten in de kuur zelf op de achtergrond dient te worden gehouden. Dit weten is 
niets anders dan een ambigu middel - zoals trouwens de tekst van de Critias al laat uitschemeren. In ieder geval leest 
Lacan op die manier de smeekbede die daar wordt geuit, met name "dat [de god] ons het volmaaktste en beste aller 
geneesmiddelen schenkt": dit "geneesmiddel" (dit "farmakon", staat er in het Grieks1) interpreteert hij ambigu - 
reden waarom hij juist de figuur van Socrates centraal heeft gesteld in zijn séminaire over de overdracht. 
 
1. 
 
Lacan gaat [eindelijk] de functie van het objet petit a uitleggen in zijn spiegelschema. Het objet a is het partieel 
object en situeert zich op de plaats van de 'lege vlek' die oningevuld blijft in het met narcistische libido bezette 
liefdesobject - zoals Karl Abraham dat uitlegt in het artikel dat Lacan vorige les heeft besproken.2  
 Het gaat dus niet om het liefdesobject maar om het object van verlangen, meer bepaald om de plaats die 
dat 'objet du désir' inneemt binnen de verhouding van het subject tot zijn liefdesobject.3 Het heeft niet alleen te 
maken met het metonymisch object, maar ook met de het object van verlangen zoals dat zijn plaats inneemt binnen 
de narcistische object-relatie.  
 Lacan gaat nog eens in op die narcistische objectrelatie - op de manier die in Abrahams artikel wordt 
ontwikkeld. De investering van het object gebeurt door middel van libido die wordt onttrokken aan de narcistisch 
bezetting van het eigen lichaam. De (hoogste) concentratie libido rond het eigen genitaal zal evenwel het laatst 
worden overgebracht, met als gevolg dat de bezetting van het object een 'witte vlek' vertoont. Lacan speelt hier met 
de connotaties van het Duitse woord 'bezetting': de bezetting van het object is tegelijk een belegering van die "blanc 
central" [p.449].  
 Het is uit die 'blinde vlek' dat de fallus (de betekenaar van het verlangen) zal oprijzen; versta: dat de fallus 
de betekenaar zal zijn die het objet a daar afdekt. De (narcistische, imaginaire) libidinale golven 'belegeren' de 
grenzen van die 'blinde vlek' en binnen die grenzen rijst de (symbolische) fallus op: op die manier leest Lacan hier 
het beroemde schilderij van Sandro Botticilli, De geboorte van Venus, waar Venus staat voor de fallus (naar 
Fenichels statement 'Girl = Phallus').  
 Wij zien dus inderdaad de fallus waar hij niet is; de symbolische fallus rijst op uit het imaginaire lichaam 
op de plaats waar dit een lacune vertoont, omdat de libidinale energie nog op de reële fallus is geconcentreerd 
[p.450]. De fallus moet dus gesitueerd worden rechts van de spiegel (op het schema dat de piraatversie afdrukt, 
onderaan p. XXVII, 4 ); met ander woorden, de désir ("dans sa fonction priviligiée, distinguée de la demande et du 
besoin") moet gesitueerd worden in wat links van de spiegel achterblijft en zijn pendant kent, binnen het veld rechts 
van de spiegel, in het deel dat ontbreekt aan het spiegelbeeld. Het is die "onzichtbare aanwezigheid" die aan het 
beeld zijn schoonheid en zijn schittering geeft. Daar situeert zich de 'himeros enargès' (het 'zichtbaar verlangen', zie 

                                            
     1 Waarmee Lacan in de buurt komt van Derrida's lectuur van het "farmakon" bij Plato. Zie "La pharmacie de 
Platon" in: Derrida, La dissémination, Seuil, 1972. 

     2 K. Abraham, Versuch einer Entwicklungsgeschichte des Libido auf Grund des Psychoanalyse seelischer 
Störungen, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich, 1942. 

     3 Zie onder meer het einde van Lacans les van 21 februari 1962, waar hij de hier (in séminaire VIII) aangehaalde 
problematiek nog eens samenvat en sterk de nadruk legt op het verschil tussen dat liefdes- en dat verlangensobject. 
Zie Lacan, Séminaire IX: L'identification, Association freudienne-versie, p. 141. 
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SVII: 311, 327, 345).1 
 Lacan brengt dit in verband met de mythe die hij heeft gesmeed om de liefde als metafoor uit te leggen 
(cfr. p.66-67, 212). Die mythe heeft het over een hand die verlangend naar een stuk hout reikt, waardoor op 
miraculeuze2 wijze dit stuk hout ontvlamt3. Wanneer dan uit dit stuk brandend hout, nog miraculeuzer, een tweede 
hand de eerste hand tegemoet komt, is er voor Lacan sprake van liefde. De plaats van waaruit, in dit brandend stuk 
hout, de tweede hand de eerste tegemoetkomt, is de plaats van het objet a. 
 Lacan leest die beweging nu in de termen waarmee Abraham de overheveling van narcistische libidinale 
energie naar het liefdesobject denkt. Het stuk hout, het liefdesobject, wordt bezet met dat vochtige liefesvuur4 - of 
met dat vurige liefdesvocht - en raakt erdoor ontvlamd. Maar het object van verlangen is wat aan dit liefdesvocht - 
aan die liefde - ontsnapt ("un objet sauvé des eaux de votre amour" [p.452]. Het object van verlangen moet gezocht 
worden in de vlek, de 'schimmel' (de "moisissure", een term waarin Lacan tegelijk het woord moi leest, in die zin dat 
het narcistische Ik en zijn liefde teruggaat op zo'n object dat eraan ontsnapt).  
 Lacan lieert die gedachtengang aan Freuds reflecties uit De verovering van het vuur - een passage die mij 
ontgaat. 
 Het einde van 1 is opnieuw begrijpelijker. Het object van het verlangen bevindt zich (als 'witte vlek') 
midden in het liefdesobject. Het is van daaruit dat de 'tweede' hand de eerste tegemoet komt en overstuur maakt. Dit 
is hetzelfde zeggen als dat uit dit 'brandende braambos' (dat object dat ontvlamt omdat we er al onze liefde in leggen 
en waarin we ons in God geborgen weten) plots de onthutsende vraag 'Che vuoi?' komt en ons uit de geborgenheid 
van de Demande weg slaat om ons met het verlangen (désir) te confronteren.5 
 
 2. 
 
Die "petit a" speelt al op het niveau vóór het subject zich als verlangen heeft geconstitueerd. Het speelt al als 'borst' 
(in de mate die als gescheiden van de moeder wordt beleefd) en als 'fecalie' (waarmee het kind zich een eerste 
verhouding tegenover de Demande van/aan de moeder kan permitteren - een verhouding die weliswaar het kind als 
subject dreigt 'weg te spoelen'). Nachträglich zullen die objecten fungeren op de plaats van het objet a du désir. 
 Alleen zal het object dan, omdat het fallisch gestructureerd is, een statuut van 'hebben' krijgen, 
onderscheiden van dat van 'zijn'. Het object zal de plaats innemen waar het subject zijn tekort-aan-zijn beleeft als de 
plaats waar het aan iets (een object) tekort heeft. Wanneer men iemand in zijn laatste grond wil bevragen, wanneer 
men hem in zijn hoedanigheid van objet a wil bevragen, dan raakt men de zijnsdimensie. Omdat dit bevraagde 
'object' die zijnsdimensie principieel niet kan prijsgeven, zal diegene die er kost wat kost wil achterkomen, omslaan 
in sadisme. Hier valt de vraag naar het object [bijvoorbeeld de analyticus die naar het tekort in de analysant peilt] 
samen met de vernietiging ervan. Onze vragende verhouding ten aanzien van een object wordt dan ook afgeremd 

                                            
     1 Lacan wijst erop dat hij dit 'himeros' ooit eens (p. 195) verbonden heeft met 'himera' (Grieks voor 'dag') [en niet 
"l' immérable jour", zoals Miller foutief redigeert (p.450)]. 

     2 "Miracle pur contre lequel s'ingurgent tous les bons âmes". Citeert Lacan hier reeds uit De verovering van het 
vuur, waar Freud schrijft: "Het lid van de man heeft twee functies, waarvan het samengaan menigeen een ergernis 
is" (S. Freud, Nederlandse Editie, Klinische Beschouwingen 3, Boom, Meppel/Amsterdan, 1985, p.159). Lacan zit 
in ieder geval met die tekst in zijn hoofd, hij zal er aanstonds uitvoerig naar verwijzen. 

     3 Dit laatste aspect, dat het stuk hout ontvlamt omdat een hand er naar grijpt, ontbreekt in de vroegere passages 
waarin hij zijn 'mythe' uit de doeken deed. Daar ligt het miraculeuze enkel het verschijnen van de 'tweede hand': "La 
main qui apparaît de l'autre côté est le miracle" [p.68]. 

     4 Dat de aard van de liefde dat van een 'vocht' is, wordt in Plato's Symposium geopperd. De piraatversie schrijft 
dit statement toe aan Agathon; hij zou de "plus gentiment bêta" zijn [en niet "bête", zoals Miller redigeert (p.451)] die 
dit oppert. In diens rede lijkt zo'n stelling niet voor te komen. Ze komt veeleer in de buurt van wat de dokter van het 
gezelschap, Eryximachus, zegt waar deze stelt dat de geneeskunde "de wetenschap van de lichamelijke minne-
aangelegenheden met betrekking tot vulling en lediging" is (186c). 
 Voor Lacan verwijst "vocht" hier naar de libidinale energie die het beeld van de ander [i'(a)] bezet, zij het 
niet volledig omdat er een onbezette 'witte vlek' in overblijft. Die witte vlek is de plaats waar het objet a zich bevindt 
en waar, omgeven door (imaginaire) narcistische libido, het verlangen zal ontspruiten. 

     5 "La petite chienne fidèle du désir" verwijst letterlijk naar het verhaal van Cazotte, waaruit Lacan zijn Che 
vuoi?-concept heeft geplukt (Le diable amoureux, 1772). Daar verandert de eerste verschijning die de hoofdfiguur 
het onthutsende 'Che vuoi?' toeschreeuwt - een kamelenkop - in een vrouwelijke lakei, een aanvaarbaarder (maar, zo 
zal blijken, nefaster) gestalte voor het object van verlangen van de hoofdfiguur. 
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door wat Lacan de "barrière de la beauté" heeft genoemd (zie "La fonction du beau" uit séminaire VII).  
 Alsof de eis om het object (a) te bewaren terugkaatst op het subject als zodanig. Lacan illustreert met een 
passage uit Rabelais [p.453]: Gargantua, die op het punt staat ten oorlog te vertrekken, krijgt van zijn vrouw de 
opdracht om haar 'object van verlangen' heelhuids uit de strijd terug te brengen. Natuurlijk is dat Gargantua zelf, 
maar dat haar 'object van verlangen' niet zonder meer samenvalt met de reële Gargantua maar een symbolisch 
(fallisch) statuut heeft, wordt mooi geïllustreerd door  het feit dat ze hem vraagt toch zeker datgene te bewaren dat 
hij onder zijn gulp draagt [alsof Garagantua hier de 'vaas' is die het partieel object moet bewaren]. 
 De désir kan niet gedacht worden vanuit het subject, maar moet gedacht worden vanuit het object van 
verlangen. Dit impliceert dat het subject in het verlangen "in suspens" [p.454] gehouden wordt (eerder dan dat het 
zich in een "oceanisch" gevoel van eenheid met het object zou verliezen, merkt Lacan op [p.453]). 
 Het subject, het "Je" is datgene wat aan het fantasme hangt. Lacan ziet dit mooi uitgetekend in Le Balcon 
van Genet, waar het fantasma, dat het bordeel aan zijn klanten voorschotelt, nooit ten volle echt mag lijken, anders 
zouden ze niet meer weten waar ze staan. Het subject is niet dat wat 'oceanisch' verdwijnt in zijn fantasma, maar iets 
dat een symbolisch support is voor een symbolisch verhaal. (Het bevindt zich op de plaats van een tekort in een 
symbolische universum, en tot op het niveau van het fantasma moet dat tekort gehandhaafd blijven, dit wil zeggen 
enkel fantasmatisch ingevuld.) 
 Het fantasma eist dus een "inauthentiek" subject, een onpersoonlijk subject van het onbewuste. In die zin is 
de eerste persoon van het onbewuste de klassieke derde persoon, 'het' (of, in het Frans, 'ce'), en roept de désir de 
mens op om "het' te zijn. 
 Dergelijke subject-opvatting maakt een object-verhouding er niet eenvoudiger op. In ieder geval is het niet 
zo, zo stelt Lacan voor de zoveelste keer, dat de objectverhouding haar ambivalentie zou overwinnen, eenmaal het 
subject voorbij de oedipale crisis is geraakt (zoals Karl Abraham suggereert). 
 De ambivalentie blijft van tel, ook als het object een symbolisch-fallus statuut krijgt. Dan nog kan men het 
object bevragen tot voorbij dit statuut - daar getuigt een sadistische objectrelatie van - en moet een symbolische 
objectrelatie steeds op een of ander moment 'forfait' geven. Men kan het object van verlangen als zodanig niet 
vervoegen, men blijft op het (symbolische) niveau van de fallus steken. 
 Niet iedereen kan dus zomaar tot voorbij de fallus gaan om zich daar, tot op het niveau van het objet a, met 
zijn verlangen te confronteren. Lacan noemt in dit verband Sade's figuur Julliette die, meer dan de 'sublieme schim' 
die Justine is, de zelfvernietigende consequentie van haar gang naar lust op zich heeft genomen.  
 De vraag is dus hoe het subject zich moet verhouden tegenover die dialectiek van het verlangen waarin het 
(als een cédille onder het ça) is ingeschreven - een verlangen dat nota bene dat van de Ander is. 
 
 3. 
 
Daarin situeert zich de functie van de betekenaar van het Ik-ideaal, waartegen het ideaal-Ik zich in bescherming 
neemt en zo een 'support' vormt waardoor het subject in staat zich tot het object a ("de bloemen in de vaas") te 
verhouden. De fobie en de totem tonen beide op hun manier aan dat het subject zich omwille van zijn verlangen 
bijzonder ver kan riskeren, maar dat hij hoe dan ook vasthoudt aan een zeker grensbeeld (het imaginaire ideaal-Ik). 
 
 Ik heb de indruk dat Lacan hier het spiegelschema voor ogen heeft en de functie uitlegt van het de vaas 

rond de bloemen, dit is van het ideaal-Ik rond het objet a. Dit ideaal-Ik (dit beeld, die vaas) dient tegelijk 
als datgene wat de partiële objecten samenhoudt (en tot eenheid brengt) en als datgene wat die objecten a 
van verlangen in bescherming neemt tegen een rechtstreekse band met het (symbolische) Ik-ideaal. Zou die 
band inderdaad rechtstreeks zijn, zoals in de melancholie, dan zou dit een vernietigend effect hebben: in 
naam van dit Ik-ideaal maakt het subject zich daar vernietigende verwijten omdat het object [waarop dat 
subject in laatste instantie teruggaat] zich heeft laten teloor gaan. De zoektocht naar het object van 
verlangen neemt bij de melancholie vernietigende vormen aan. Wat daarbij wordt vernietigd, is juist het 
beschermende omhulsel dat het narcistische Ik (of ideaal-Ik) is. 

 
In de fobie belet dit beeld (ideaal-Ik) de libidinale investering van de ander - dit als redmiddel om zich te weren 
tegen verlangen van de ander. De fobie van de kleine Hans om het huis uit te komen, is een poging zich imaginair 
aan dit huis (ideaal-Ik) vast te klampen, in de vrees dat anders het huis wegloopt (met andere woorden, dat de 
moeder haar verlangen zou volgen - een verlangen dat per definitie aan Hans voorbij kan gaan). Maar tegelijk 
verbiedt de fobie de "eigen fallus" (datgene wat in het eigen lichaam de hoogste narcistische bezetting kent en 
waarvan de bezetting niet naar het imaginaire Ik-beeld is overgeheveld) verder libidinaal te bezetten. Het is die 
aporie waardoor het fobisch subject gedwongen wordt tot de symbolische castratie. 
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 Dat een rechtstreekse band tussen het Ik-ideaal en het objet a vernietigend is voor het subject (zij het in dit 
geval enkel fantasmatisch), toont de gevalstudie van Ella Scharpe (waarnaar Lacan reeds vroeger in dit séminaire 
heeft verwezen, zie p.271, 274), waarbij haar analysant kucht alvorens een kamer binnen te gaan, een kuch die voor 
Lacan een "einziger Zug" is en die dus (zo interpreteer ik) geen identificatie met een ideaal-Ik, maar met een Ik-
ideaal betreft; de identificatie met die kuch (of, in een ander geval, dit geblaf), is er tegelijk één met de signifiant 
waardoor het subject kan verdwijnen in zijn fantasma [p.457]. 
 Ook de massa-identificatie met de leider, die Freud beschrijft in Massenpsychologie und Ich-analyse, 
gebeurt door middel van "ein einziger Zug". 
 De verhouding van het subject met zijn objecten geschiedt op de zelfde wijze: ze zijn alle getekend door 
een zelfde "einziger Zug". 
 Pas die structuur maakt het mogelijk te begrijpen wat Freud over rouw en melancholie zegt [p.458]. De 
rouw verloopt door stuk voor stuk elke "signifiant grand I" aan te wenden om het verloren object te 
"authentificeren"; het eigenlijke object van verlangen blijft op die manier verborgen achter die signifiants. Bij de 
melancholie is het object veel minder grijpbaar maar (daardoor als object) veel meer aanwezig - zij het met als 
effect dat het het driftleven van het subject droog legt. De melancholicus klaagt niet langer over een en ander in 
symbolische orde (zo interpreteer ik hier de overgang p. 458-459) maar over de symbolische orde als zodanig: het is 
die orde zelf (en ook de orde waardoor enkel een 'zelf' mogelijk is) die dreigt in elkaar te storten ("hij is niets meer") 
en tegen die dreiging kan hij geen narcistisch ideaal-Ik in het verweer brengen. 
 Beide, rouw en melancholie, zijn gekenmerkt door een zekere verwijt - verwijt ten aanzien van een object 
dat zich in het verlangen van het subject heeft genesteld en eruit is verdwenen [p.459]. De drift die het rouwend 
subject tegen zichzelf richt, geldt in feite het object. Hier is er een rechtstreekse band tussen het Ik-ideaal en het 
object a, zonder bemiddeling van het ideaal-Ik (met ander woorden, het subject kan niet langer alles afschuiven op 
het beeld van de imaginaire beminde/gehate ideaal-ik). De analyticus moet de analysant van deze rechtstreekse 
confrontatie tussen het objet a en het Ik-ideaal weghouden1. Dit laatste impliceert dat de analyticus zich niet mag 
bedienen van de functie van de betekenaar, aangezien het Ik-ideaal zich uitgerekend op het niveau van de 
betekenaars bevindt. 
 
 Zegt Lacan hier dat de analyticus zich op geen enkele manier op de plaats van het Ik-ideaal van de 

analysant mag plaatsen (ook al wordt hij daar door die analysant zelf geplaatst), omdat hij dan zijn object 
van verlangen vernietigt - een mechanisme dat in processen als rouw en (vooral) melancholie aan het licht 
komt? 

 
Meer nog, de analyticus moet ook de plaats van het objet a van de analysant oningevuld laten. Die plaats ("dit 
eiland, dit veld van het zijn, dat de liefde enkel kan omcirkelen" [p.459]) kan door om het even welk object worden 
ingevuld.  
 In dit verband spreek Lacan over "de rouw" van "het verlangen van de analyticus" [p460], waarmee hij wil 
zeggen, zo interpreteer ik, dat de analyticus moet afzien van het verlangen de analysant daar (op de plaats van het 
objet a van de analysant) iets aan te bieden. 
 De analyticus kan/mag niet puren naar het object. Diegene die zich daaraan bezondigt, volgt wel het 
christelijke gebod 'uw naaste te beminnen als uzelf', maar zal daar binnen de kortste keren de onthullende keerzijde 
van merken, met name dat die 'naaste' het object van verlangen is dat, wanneer het tot in zijn laatste consequenties 
wordt nagetrokken, van diegene die dit natrekt een sadist maakt. In die zin vertaald, luidt het naastenliefdegebod dat 
ons oproept allen als onszelf te beminnen: "stel aan om het even wie de vraag naar de volstrekte vernietigbaarheid 
van het verlangen". 

                                            
     1 Met dit laatste vertaal ik "écarter" ("et dont nous devons savoir faire le sujet s'écarter", p.459) - een woord dat in 
mijn piraatversie niet voorkomt maar wel in die waarnaar de ELP-correctie verwijst. 


