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1. Splijten  
 
Eén van Jacques Lacans bekendste concepten is dat van het ‘gespleten subject’. Waar 
Descartes nog uitging van een ongedeeld en zelfbewust subject (het ‘cogito’), komt Lacan op 
basis van Freuds psychoanalyse tot de conclusie dat het subject gespleten en onbewust is. Hij 
deelt met Descartes het idee dat de mens teruggaat op een min of meer vaste kern van waaruit 
hij zich tot zichzelf en zijn wereld verhoudt.2 Alleen is die kern voor Lacan lang niet zo solide 
als Descartes het voorstelt en blijft hij, ook voor die eigenaar ervan, voorgoed onbewust. Wat 
in cartesiaans opzicht nog een basale bron van zekerheid was, wordt in de lacaniaanse 
subjecttheorie iets onachterhaalbaars en onbereikbaars. Alsof de mens nooit echt tot bij zijn 
eigenlijke ‘zelf’ kan geraken en, tot op het niveau van zijn meest fundamentele draagvlak – 
zijn ‘drager’, zijn ‘subject’ – van zichzelf is afgesneden. Vandaar de notie van een “splijting” 
(“Spaltung ou refente”) van het subject3, in de lacaniaanse ‘algebra’ weergegeven als $ (S 
barré).  
 Het minste wat je kunt zeggen is dat die term verre van ondubbelzinnig is, al was het 
maar omdat hij behoorlijk haaks staat op wat Lacan er naar eigen zeggen mee op het oog 
heeft. Als we zijn essay “Subversion du sujet” mogen geloven4, houdt die notie een 
regelrechte ‘ondermijning’ in van wat traditioneel het ‘subject’ heet. Alleen is het nog de 
vraag of ‘gespletenheid’ de meest adequate term is om die ondermijning kans op slagen te 
geven. Staat zo’n term niet veeleer elke radicale ondermijning juist in de weg? Roept hij niet 
noodzakelijk datgene op waartegen hij precies in stelling is gebracht? Een notie als ‘gespleten 
subject’ wijst immers onvermijdelijk in de richting van een ooit eens ongespleten, vol en in 
zichzelf rustend subject. Zij veronderstelt met andere woorden nog teveel een als ‘substantie’ 
opgevat subject, zoals dat in het cartesiaanse cogito een eerste articulatie heeft gekend.  
 Vele critici van Lacan – ook de meest welwillende zoals onder meer Derrida, Borch-
Jacobsen, Nancy en Lacoue-Labarthe5 – hebben hierop terecht de aandacht gevestigd. In hun 
ogen draagt de lacaniaanse theorie daarom nog te zeer de sporen van een klassieke, 
‘metafysische’ subjectnotie. In weerwil van haar eigen beweringen hieromtrent, houdt zij het 
idee van een substantieel en ongedeeld subject in feite in stand, zij het dan dat zij dat op een 
formeel negatieve manier doet. Alleen al de notie van ‘deling’ veronderstelt en bevestigt een 
voorafgaande ‘ongedeeldheid’.  
 
2. Decentreren 
 
Toch is het nog de vraag of die kritiek wel meer is dan de exponent van een slordigheid in 
Lacans tekst. Wat bij een grondige lectuur in ieder geval opvalt, is een apert dubbel gebruik 
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van de term subject. Als Lacan het over de ‘splijting van het subject’ heeft, staat de term 
‘subject’ inderdaad voor datgene wat wij er klassiek mee voor ogen hebben: een Ik, een 
‘cogito’, een instantie waarmee wij onze meest fundamentele aanwezigheid bij onszelf 
aanduiden. In die zin verwijst de term wel degelijk naar een substantieel subject. Lacans 
kritiek luidt hier dan dat dit soort subject, in tegenstelling tot wat Descartes suggereert, nooit 
zonder meer aanwezig is bij zichzelf en in die zin door een onophefbare Spaltung, een 
splijting, is getekend.  
 Tegelijk gebruikt Lacan de term subject echter nog in een andere, ruimere en meer 
abstracte zin, die strikt genomen veel ouder is dan die van substantie. In die term ‘subject’ 
klinkt bij Lacan altijd ook de betekenis door die deze term bij Aristoteles al had. Het Griekse 
ύποκειµενον (hupokeimenon), waarvan ‘subjectum’ de (middeleeuws) Latijnse vertaling is, is 
bij Aristoteles nog een puur logisch begrip en betekent ‘drager van eigenschappen’.6 Het staat 
voor het grammaticale ‘onderwerp’ of ‘voorwerp’ waaraan attributen kunnen worden 
toegeschreven. Het is dit oorspronkelijk louter logisch concept dat in de middeleeuwen een 
gewichtige, ontologische draagwijdte heeft gekregen. De term ‘subjectum’ staat daar voor de 
drager van het zijn zelf, in casu God. Het cartesiaanse cogito erft die functie van ‘drager’, 
maar dan niet in de zin van (ontologische) drager van de werkelijkheid, maar van 
(epistemologische) drager van onze verhouding tot die werkelijkheid. Al moet meteen worden 
vermeld dat dit epistemologische subjectum toch nog ontologische pretenties blijft claimen, 
pretenties die het pas met onder meer Kant en de op Husserl teruggaande fenomenologie 
prijsgeeft.  
 Wanneer Lacan in zijn conceptualisering van de psychoanalyse die hele geschiedenis mee 
laat resoneren, is dat niet alleen om dat zwaar, metafysische beladen concept van subject te 
‘splijten’, maar ook en vooral om de hele problematiek waaraan dit concept altijd heeft 
beantwoord, te ‘decentreren’. Juist die metafoor van het ‘decentreren’ laat mijns inziens beter 
zien wat Lacan met zijn notie van gespleten subject of met zijn hele subversie van het subject 
voor ogen heeft. Die metafoor maakt de denkbeweging die Lacan uitstippelt, in ieder geval 
minder afhankelijk van het oude idee van een ongespleten en gesubstantiveerd subject.  
 
3. Subverteren 
 
Lacans subversie van het subject grijpt in de eerste plaats terug naar de aristotelische, logische 
notie van ύποκειµενον (hupokeimenon). Zij breekt met het primaat van de ontologie, dat de 
hele traditie lang de toon heeft gezet, om bewust uit te gaan van een primaat van de logos. 
Hierin lijkt Lacan wel een volleerd discipel van Aristoteles, de ‘uitvinder’ van de logica. 
Datgene waardoor wij als lustwezens worden gedragen, zo zal hij vanaf het begin van de jaren 
vijftig tot het eind van zijn dagen herhalen, is de logos, de taal. In het linguïstische en 
structuralistische jargon dat hij aan Jacobson en Lévi-Strauss ontleent, heet het dat de wereld 
waarin en waarvan wij leven er één is van betekenaars. Het is, wat op hetzelfde neerkomt, 
geen reëel, maar een symbolisch universum. Natuurlijk leven wij in – en van – de reële 
werkelijkheid, maar wij beleven die als was zij een taal, als luisterde zij naar linguïstische 
wetten. Uiteraard zijn we biologische wezens, maar – axioma van de psychoanalyse – we 
leven niet vanuit dat biologische, maar vanuit de lust die wij daaraan (of aan wat dan ook) 
beleven. We zijn lustwezen en leven vanuit een polymorfe pervertering (verdraaiing) van 
onze biologische functies.7 Als biologisch wezen komen we al behoorlijk hulpeloos ter 
wereld, maar als lustwezen zijn we zo mogelijk nog hulpelozer. We kunnen onmogelijk zelf 
voor onze lustwinst instaan en niets uit onze omgeving komt onmiddellijk aan onze lusteisen 
tegemoet. We zijn één en al tekort in een wereld die op zijn beurt ook zelf tekortschiet in wat 
wij er als lustwezens van verwachten. Dat dubbele tekort zal nooit echt ongedaan kunnen 
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worden gemaakt. Onze lusteconomie zal het alleen kunnen pareren of verschalken en 
daarvoor een heel arsenaal aan listen moeten aanboren.   
 Bij wijze van paradox kan men stellen dat de grote list van de lusteconomie erin bestaat 
om, dankzij de taal, het trauma van de taal te pareren. Voor het lustwezen is de taal in eerste 
instantie inderdaad traumatisch. Het lustwezen, dat voor zijn lustwinst volledig van de ander 
afhankelijk is, wil van die ander directe, onmiddellijke lustbevrediging. Maar in plaats 
daarvan krijgt het een bad van taal, een vloedgolf van zinloze betekenaars, over zich heen 
gegoten. Die betekenaars zijn inderdaad ‘zinloos’ omdat zij het lustwezen niet schenken wat 
voor zijn bestaan zonder meer levensnoodzakelijk is: onmiddellijke lustbevrediging. Als 
antwoord op zijn toestand van radicaal tekort krijgt het lustwezen ‘woorden’ aangereikt, dit 
wil zeggen betekenaars die dat tekort alleen bevestigen. Maar de list die een uitweg uit die 
impasse biedt, bestaat erin om, met het tekort van de taal, het (zijns)tekort van het lustwezen 
te verschalken. In tegenstelling tot het tekort van het lustwezen, dat een nefast zijnstekort is, is 
dat van de taal een werkzaam, operationeel tekort. Dit is wat Lacan weerhouden heeft van 
Saussure’s linguïstiek: de taal is een betekenaarssysteem dat functioneert dankzij het tekort 
van de betekenaar. Ze functioneert slechts omdat geen enkele betekenaar door welke 
betekenis ook ooit kan worden stilgelegd. Elke betekenaar blijft steeds weer naar nieuwe 
betekenaars verwijzen, en dit tot in het oneindige. Juist uit zijn tekort put de betekenaar zijn 
grootste kracht.   
 Het is met dat talige tekort dat het lustwezen zijn eigen fundamentele (zijns)tekort – zijn 
onvermogen om zich louter op basis van zijn reële ‘zijn’ in het leven te houden – weet te 
verdringen. De betekenaars waarmee het lustwezen het moet stellen mogen dan aanvankelijk 
traumatisch zijn, het zal dat trauma verdringen door te doen alsof het zelf zonder meer de hele 
bestaansreden van die ‘signifiants’ is, alsof het met andere woorden de ultieme en definitieve 
‘signifié’ is waarnaar alle betekenaars verwijzen. Het lustwezen ontpopt zich als ‘his majesty 
the baby’ die weliswaar één en al vraag (om lust) is aan het adres van de ander, maar leeft 
alsof hijzelf het exclusieve antwoord is op alle vragen die de ander stelt. Het is hier dat het 
lustwezen zich voor het eerst ontpopt als ‘subject’: het houdt zich voor het ‘onderwerp’ 
waarover de hele sprekende wereld het voortdurend heeft. Het constitueert zich als de 
‘drager’, niet van zichzelf, maar van de wereld van betekenaars waarin het is geworpen. Noch 
die ‘drager’, noch datgene wat hij torst (draagt), vertonen iets van een splijting of een 
Spaltung. Het lustwezen waant zich juist het sluitstuk van een wereld die misschien zonder 
hem een tekort zou kennen, maar met hem alvast van elk tekort is bevrijd. Uiteraard is er de 
facto alleen maar tekort, zowel bij het lustwezen als bij de betekenaarsorde waarin het zich 
inwerkt, maar het lustwezen houdt zich staande door dat dubbele tekort straal te ontkennen. 
Het waant zich datgene waardoor het tekort van de ander (dit is van de hele wereld) 
exhaustief wordt opgevuld. Die list typeert Lacan als imaginair.  
 Als Lacan het over het ‘gespleten subject’ heeft, dan verwijst hij naar een andere, nieuwe 
list die het lustwezen uithaalt wanneer die zo-even geëvoceerde imaginaire list faalt. De 
nieuwe list installeert het subject als een symbolische grootheid. Het lustwezen kan zich 
immers niet blijven (imaginair) voorliegen dat het samenvalt met de ultieme betekenis 
(signifié) van de hele werkelijkheid. Het zal onvermijdelijk een tweede trauma moeten 
pareren. Het zal in het reine moeten komen met de traumatische ervaring dat het helemaal niet 
het centrum van de hele wereld is (zoals het onbewust dacht), dat het niet de bestaansreden 
van de andere is. Dat met andere woorden die ander nog met iets anders bezig is dan met ‘his 
little majesty’, dat hij nog naar iets of iemand anders verlangt. Het zal dat inderdaad voor lief 
moeten nemen, omdat het nu eenmaal niet zonder die ander kan. Hij heeft zijn lustwinst 
immers nooit ergens anders vandaan gekregen dan van die ander. Zonder die ander – of, wat 
op hetzelfde neerkomt, zonder het primaat van die ander – is het lustwezen niet 
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levensvatbaar. Alleen moet het nu vrede nemen met het feit dat die ander niet de volheid zelf 
is, dat dus ook die ander door een Spaltung, een tekort is getekend.8  
 Let wel, het lustwezen blijft zichzelf definiëren als datgene waarnaar wordt verwezen in 
al die ontelbare betekenaars die door die al even ontelbare anderen – de Ander, zoals Lacan 
het formuleert – onophoudelijk worden geuit. Alleen maakt die verwijzing het tekort van die 
Ander niet ongedaan. Integendeel, het lustwezen situeert zich voortaan op die plaats in de 
‘Ander’ waarnaar alle betekenaars verwijzen, zonder dat ze het daarom als zodanig aanwezig 
stellen. Het lustwezen blijft zichzelf definiëren als diegene waarover alle betekenaars het 
hebben, alleen zal het door geen enkele betekenaar ook effectief aanwezig worden gesteld. 
Als ‘onderwerp’ waarover alle betekenaars het hebben (of waarnaar alle ‘attributen’ 
verwijzen), blijft het in die betekenaarswereld als dusdanig afwezig. Het wordt er enkel door 
gerepresenteerd en bestaat alleen maar in en door die representatie. Het is er met andere 
woorden nooit reëel present. Het is het subject (drager) van de betekenaars, maar enkel in de 
hoedanigheid van datgene wat het tekort van die betekenaars niet opvult, maar bevestigt.  
 Het lustwezen is ook hier het subject – de drager, de ύποκειµενον (hupokeimenon), het 
subjectum – van de Ander, maar het is een drager die zich, paradoxaal genoeg, optrekt aan wat  
hij aan het torsen is. Het is zoals Baron Münchhausen die zich van de verdrinkingsdood redt 
door zich aan zijn eigen pruik uit het moeras op te trekken.9 Die ongerijmde list illustreert 
treffend het lacaniaanse subjectconcept. Het lustwezen is op het niveau van het reële volstrekt 
niet levensvatbaar, maar door zich datgene te wanen waar een talige betekenaarswereld het 
over heeft, slaagt het erin zich voor de drager te houden van datgene waardoor het zelf wordt 
gedragen. Enkel door zich op die manier een subject voor te liegen, weet het driftwezen zich 
in leven te houden (dit wil zeggen: slaagt het erin zijn lusteconomie winst te doen genereren). 
Het lustwezen, dat op reëel niveau één en al tekort is, houdt zichzelf in leven – of, beter, het 
constitueert zich een ‘zelf’, een identiteit – door de drager of het subject te worden van een 
tekortschietende, verlangende Ander.   
 
4. Kuur 
 
Een verwijzing naar de psychoanalytische kuur kan dit abstracte schema wat inzichtelijker 
maken. In de wirwar van klachten en symptomen die ik daar als analysant aan de orde stel, 
blijk ik vooral mijzelf verloren te hebben. Er is in laatste instantie vooral iets mis met mij. Ik 
weet me tegenover de problemen die mij overspoelen geen houding meer te geven. Alsof ik, 
in wat ik nochtans zelf voel en beleef, mezelf niet meer terugvind. Vandaar dat een kuur één 
lange zoektocht naar mijzelf is, een zoektocht die mij van het ene verhaal in het andere brengt 
en mij op sleeptouw neemt in een eindeloze talking cure. Typisch voor zo’n 
psychoanalytische kuur is nu dat mijn zoektocht pas de goede richting uitgaat wanneer ik 
meer en meer dreig mij letterlijk in die verhalen te verliezen. Wanneer ik begin te beseffen dat 
die verhalen niet langer zonder meer mijn eigendom zijn, maar dat ik, paradoxaal, de 
eigendom van die verhalen blijk te zijn. De verhalen waarin ik uitputtend naar mijn eigenste 
zelf op zoek ga, gaan mij in de loop van de kuur juist gaandeweg meer en meer onteigenen. Ik 
moet op de duur constateren dat geen enkel van die verhalen, hoe intiem die ook zijn,  ten 
volle uitspreekt wie ik ben. Meer nog, ik blijk in die verhalen tenslotte de grote afwezige te 
zijn, ook al vertellen zij het intiemste over mezelf. Natuurlijk ben ik diegene over wie die 
verhalen gaan, maar ik besef gaandeweg dat ik nergens anders dan in die verhalen besta, dat 
ik in laatste instantie enkel hun ‘grammaticale’ onderwerp, hun talige, ‘logische’ ύποκειµενον 
(hupokeimenon) ben. Waar ik aanvankelijk dacht het Ik te zijn dat aan die verhalen ten 
grondslag ligt en waarin ze hun ‘substantie’ vinden, moet ik nu beseffen dat ik enkel diegene 
ben die in deze verhalen hardnekkig afwezig blijft (want er alleen in wordt gerepresenteerd). 
Enkel als afwezige lig ik ten grondslag aan die verhalen. Ik besta slechts als het tekort dat die 
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verhalen onophoudelijk – maar onophoudelijk tevergeefs – pogen in te vullen. Die verhalen 
gaan niet terug op de volheid die ik buiten die verhalen zou zijn, ze gaan terug op – ze worden 
gedragen door, of ook nog: ze vinden hun ‘subject’ in – het tekort waarover ze het hebben. 
Het einde van mijn zoektocht naar mijzelf ligt in het besef dat mijn intiemste zelf niets anders 
dan dit tekort is, een tekort dat niet eens het mijne is, maar dat van die verhalen of dat van de 
Andere (zoals het in het lacaniaanse jargon heet). 
 Die talking cure heeft mijn vraag naar mijzelf van haar vermeende centrum – dit is van 
mijn vermeende ‘zelf’ – beroofd. De plaats van waaruit ik die vraag stelde, was niet dat 
bewuste Ik dat dacht zijn problemen bij de horens te vatten. Die vraag was altijd al de vraag 
van de Ander en ik stelde ze vanuit het punt waar die Ander tekort schiet en waar het 
lustwezen dat ik ben van dat tekort profiteert om zich daar als subject van die Ander te 
profileren. Het is in die zin dat het subject gedecentreerd is.  
 Lacan zal die decentrering nog scherper articuleren door in het hart van de 
subjectproblematiek een nieuw concept te introduceren, met name das Ding. De plaats van 
waaruit ik over mezelf spreek, is niet alleen het tekort in de (symbolische) Ander, het is 
tevens datgene wat aan die orde van het tekort die de Ander is, ontsnapt. Dit is de reële, en 
daarom volstrekt onachterhaalbare dimensie van het subject. In de zoektocht naar mijzelf bots 
ik niet alleen op het feit dat ‘ik’ het operationele tekort in de symbolische, uit betekenaars 
bestaande Ander ben. Ik ben in laatste instantie – erger nog – datgene wat zelfs ‘aan die orde 
van het tekort’ ontvalt, wat met andere woorden ook daaraan nog ontbreekt.  
 
5. Is het subject … 
 
Het subject staat als concept al meer dan een eeuw onder felle kritiek. Het gros van de 
menswetenschappen heeft dat concept zelfs zonder meer laten vallen, al was het maar omdat 
het nog te zeer de sporen draagt van een oude, metafysische erfenis.10 De psychoanalyse – 
zeker in zijn lacaniaanse versie – grijpt uitdrukkelijk naar dat concept terug. Waarom doet zij 
dat? Wil zij daardoor aangeven dat de mens niet louter objectief te benaderen is en dat hij niet 
uitsluitend tot een exponent van zijn sociale structuur te reduceren is? De psychoanalyse is 
lang zo geïnterpreteerd geworden, ook door haarzelf. Naast de objectief wetenschappelijke 
aanpak van de mens, hoorde er ook ruimte te zijn voor een benadering die het subject en het 
subjectieve in de mens benadrukte. Tot in de jaren zestig hebben de psychologiefaculteiten de 
psychoanalyse aangetrokken als een tegengewicht tegen de overheersende behavioristische 
tendensen. Als geen ander heeft Lacan zich steeds tegen deze interpretatie van de 
psychoanalyse verzet. Tot op het meest fundamentele, intieme niveau is de mens voor hem 
een oppervlakteverschijnsel. Hij is door en door een exponent van het symbolisch systeem 
waarin hij leeft. Zijn onbewuste zit niet verborgen in de diepte van een of andere ziel; het ligt 
versplinterd aan de oppervlakte van een betekenaarsuniversum. 
 Maar waarom houdt hij dan vast aan het subjectbegrip? Wil hij op die manier een 
correctie doorvoeren op een al te strikt structuralistische visie op de mens, als zou die enkel 
exponent zijn van een autonoom functionerend (betekenaars)systeem? Inderdaad. Voor 
Claude Lévi-Strauss, wiens invloed op Lacan moeilijk te overschatten is, gaat datgene wat 
Freud geduid had als een collectieve neurose, met name de cultuur, terug op autonoom 
functionerende, onbewuste structuren. Zijn klinische ervaring met individuele neurosen, 
brengt Lacan tot de bevinding dat die structuren niet zomaar in zichzelf rusten. Het punt 
waarop ze steunen – hun ‘drager’, hun ‘subjectum’ – bevindt zich precies daar waar zich het 
tekort situeert dat hun (linguïstisch opgevatte betekenaars)structuur in werking houdt. En 
precies op die plaats nestelt zich de mens, en dit omdat hij met het operationeel tekort van die 
structuren zijn eigen zijnstekort als lustwezen kan verschalken. Lacans amendering van het 
structuralisme komt hierop neer dat de mens niet louter de exponent is van de structuren, maar 
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dat hij in die hoedanigheid ook de ondermijning, de subversie, de pervertering van die 
structuur bewerkstelligt. Hij nestelt zich in het tekort waarmee het systeem werkt, om daar de 
polymorf perverse lust waar hij als libidinaal zijnstekort van leeft een kans te geven.  
 Het subject is voor Lacan de plaats waar een structuur – een betekenaarsgeheel, een 
verhaal, een discours – ‘plaatsvindt’. Het is de ‘topos’ waar zij ‘geschiedt’, ‘gebeurt’, 
‘plaatsvindt”  in de historiale zin van het woord (zoals dat in een heideggeriaans jargon zou 
heten). Het is het punt waar de structuur een “event”, een “événement” wordt (zoals onder 
meer François Raffoul het zou formuleren11) en zich overgeeft aan het singuliere moment van 
haar brute, door haarzelf niet langer te controleren ‘gebeuren’. Wie inzicht wil krijgen in die 
structuur (dit betekenaarsgeheel, dit discours, dit verhaal), moet die topos van haar singulier 
gebeuren op het spoor komen omdat van daaruit de autonome wetten waarin ze zich realiseert 
ondermijnd en geperverteerd worden. Dit is wat op microniveau in een psychoanalytische 
kuur gebeurt. Waar ik aanvankelijk denk zelf meester te zijn over de verhalen waaraan ik mij 
overgeef, ontdek ik gaandeweg dat ik spreek vanuit een punt dat aan mijn meesterschap 
ontsnapt en, exacter, van waaruit dat meesterschap wordt ondermijnd. Het bevrijdende van 
een kuur bestaat erin te ervaren hoe juist dit soort ondermijning en pervertering mij altijd een 
lust en een genot zijn geweest.  
  
6. … terug? 
 
Is het subject, als we Lacan mogen geloven, dan terug? Geven de correcties die Lacan op het 
structuralistisch schema biedt, ons opnieuw toegang tot het dood gewaande subject?  
 Op dit punt moet Lacan correct worden geïnterpreteerd. Als geen ander heeft hij 
inderdaad de vraag naar het subject opnieuw op de agenda geplaatst. Alleen is de plaats van 
waaruit een identiteit zich waarmaakt (ongeacht of het de identiteit van de individuele mens 
of die van een andere betekenaarssysteem is), niet die van waaruit zij zichzelf (imaginair) 
voorhoudt dat dit gebeurt. Het subject waarop een identiteit steunt, is niet de drager van haar 
bewuste, maar van haar onbewuste.  In die zin ligt dat subject altijd elders. Het ligt altijd 
buiten het centrum van ons bewuste bereik. Het is per definitie ‘gedecentreerd’. Wat niet belet 
dat het wel degelijk nodig is om die decentrering op te speuren en de plaats van het subject te 
lokaliseren. Alleen op die manier kan men een identiteit enigszins behoeden voor de 
imaginaire pretenties die zij spontaan omtrent zichzelf gaat koesteren en waarin zij zich 
binnen de kortste keren vergaloppeert. Het enige doel van een psychoanalytische kuur bestaat 
erin de mens de kans te bieden om uit het imaginaire kluwen van zijn zelfbeeld los te breken 
en zich te confronteren met diegene die aan zijn zelfbeeld ontsnapt en zijn ‘ware’ subject is. 
De vraag die hij in de kuur naar ‘zichzelf’ stelt, loopt uit op een confrontatie met de 
‘afwezige’ – of zo je wil met de ‘dode’ – waarover zijn hele identiteitsdiscours gaat. Het is 
een confrontatie met het feit dat hij niets anders is dan de drager – het subject - een verlangen 
naar ‘zichzelf’ als naar een ander.     
 Maar wil dit zeggen dat die confrontatie ons een toegang geeft tot dat subject? Geeft dat 
ons het recht om voortaan bewust vanuit dit heroverde subject te spreken? Geenszins. We 
kunnen dat punt van waaruit we ons waarmaken lokaliseren, we kunnen het omcirkelen, we 
kunnen er ons bewust van worden dat het er is, maar we kunnen niet weten wat het is. We 
kunnen er met andere woorden geen beslag op leggen. Het is ons ten enenmale ontzegd ons 
bewust vanuit dat onbewuste punt te profileren.  
 We kunnen met andere woorden niet terug naar het subject. De hele lacaniaanse theorie is 
een poging om dat duidelijk te maken. Maar ze maakt ons tevens duidelijk dat daarmee de 
kous niet af is en wij ons verder om de problematiek van het subject geen zorgen moeten 
maken. Integendeel, dat singuliere punt waar het discours dat we zijn (als een radicaal 
‘event’) ‘geschiedt’, die singuliere topos van waaruit ons polymorf perverse lustleven wordt 
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geregisseerd en waar de lustwinst als het ware wordt ‘genoteerd’, moet onze zorg wegdragen. 
Enkel zo krijgen we een zeker inzicht in de listige – want polymorf perverse, lustgestuurde – 
sluipwegen die wij onbewust gaan. We kunnen ons alleen niet bewust vanuit dat punt 
profileren.  
 Als Lacan het nodig heeft geacht om de notie van das Ding in te voeren, dan is het juist 
om dat nog sterker in de verf te zetten.  Vaak stelt men het zo voor als zou Lacans 
Dingconcept er vooral toe dienen om aan het subject opnieuw een zekere vastheid toe te 
kennen. Op die manier zou hij zijn eigen theorie uit de jaren vijftig hebben bijgestuurd die van 
de mens een verlangen maakte dat eindeloos van de ene betekenaar naar de andere kon 
verglijden zonder ooit bij zijn ultieme ‘zelf’ aan te komen. Met het concept van Das Ding, 
geïntroduceerd in zijn zevende seminarie (L’éthique de la psychanalyse, 1959/60), zou hij 
willen aangeven dat dit al te ‘gladde’, verglijdende subject toch teruggaat op – en verankerd is 
in – een van alle betekenaars losgemaakt ‘ding’. In een andere context heb ik aangetoond dat 
het concept van das Ding (of het ‘objet petit a’) het subject niet alleen nog ‘gladder’ maakt, 
het zet nog eens extra in de verf hoe onmogelijk het is om, ondanks of dankzij de wetenschap 
die de psychoanalyse bijbrengt, enig beslag te leggen op het subject.12 En daartoe laat men 
zich zonder het goed te beseffen vaak verleiden. Men legt uit hoe het subject in een punt is 
verankerd dat aan de betekenaar ontsnapt, maar de aangewende betekenaars zijn vaak op dat 
moment al bezig dat punt te claimen.  En wie dat punt – das Ding – claimt, heeft altijd gelijk, 
precies omdat het ‘ding’ buiten het universum van gelijk of ongelijk – dit is buiten het 
betekenaarsuniversum – valt.  
 We kunnen het ‘ding’ niet claimen, we kunnen er alleen omheen praten. Dit is wat de 
hoofse liefde of elke andere sublimatie doet: een object op de plaats van het ding situeren, 
maar er alleen omheen draaien en de afstand ertoe rigoureus respecteren. De hoofse dichter 
heeft het niet over zijn eigen tekort, maar over datgene wat aan zijn ‘economie van het tekort’ 
ontvalt, wat met andere woorden ook daaraan tekortschiet: zijn object van verlangen, zijn 
Dame. Dit is het ‘ding’ waarrond zijn discours cirkelt en aan dat discours zijn ultieme plaats, 
zijn ‘topos’ geeft. Alleen – en hierin ligt het eigene aan de sublimatie – kan de dichter die 
topos van waaruit zijn hele spreken zich profileert en waarin dat spreken zijn draagvlak, zijn 
‘subjectum’ vindt, niet claimen. Hij kan niet van daaruit spreken, hij kan alleen maar 
tevergeefs in die richting spreken of, wat op hetzelfde neerkomt, er omheen spreken.  
 Wat Lacan uit Sades fantasmagorieën  weerhoudt, is een houding die vanuit het ‘ding’ 
spreekt, die de topos van het Jenseits van de betekenaar wel claimt.13 Die houding is dan wel 
die van de perversie, ‘perversie’ hier in de zin van een ‘psychische structuur’ die zich 
onderscheidt van de neurose en de psychose. Wie terugkeert naar het subject, wie denkt de 
plaats te kunnen claimen van waaruit wij ons onbewust profileren, komt onvermijdelijk in de 
buurt van dit soort perversie. Lacans theorie is er om dit te vermijden. Naar het subject keer je 
niet terug. 
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Sade ingaat, is dat omdat hij daar een transgressie ontwaart waarbij het subject uitdrukkelijk zichzelf jenseits van 
die grens van wet en betekenaar positioneert. De transgressieve beweging van de sublimatie, die enkel het object 
betreft, wordt pure wreedheid wanneer zij ook het subject tot over die grens brengt. Die tweede soort transgressie 
noemt Lacan van dan af ‘perversie’ en zal hij enkele jaren later als een aparte structuur onderscheiden van de 
neurose en de psychose.   


