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WEERZINWEKKEND MOOI 
Freud, Bataille en Lacan over de seksuele herkomst van het esthetisch gevoel
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La pornographie commençant, très 

précisément, là où s’arrête la peinture (ou la 

photographie) … 

Hubert Damisch
2
  

 

The head sublime, the heart pathos, the 

genitals beauty, the hands and feet proportion. 

[…] Exuberance is beauty. 

William Blake
3
 

 

1. Freud 

 

Freud liet zich niet onbetuigd over kunst en esthetiek. Dostojewski, de Gradiva van Jensen; 

‘de schrijver en het fantaseren’, maar ook Leonardo da Vinci, Michelangelo, zeventiende-

eeuwse duivelsprenten: literatuur en beeldende kunst passeren bij hem uitvoerig de revue. 

Maar over het schone an sich, over het esthetische gevoel als zodanig heeft hij naar eigen 

zeggen niet veel anders te melden dan dat het principe van zijn theorie ook daarop van 

toepassing is, dat met andere woorden het esthetisch gevoel libidinaal – en dus seksueel – van 

aard is. “Helaas”, zo schrijft hij in Das Unbehagen in der Kultur (1930),  

 

weet ook de psychoanalyse over het schone zo goed als niets te zeggen. Slechts de  

herkomst uit de seksuele gevoelswereld schijnt vast te staan; het zou een ideaal voorbeeld 

zijn van een doelgeremde impuls. ‘Schoonheid’ en ‘bekoring’ zijn oorspronkelijke 

eigenschappen van het seksuele object. Het is opmerkelijk dat de genitaliën, waarvan de 

                                                 
1
 Dit essay gaat terug op een lezing voor het symposium For your pleasure? Psychoanalyse over esthetisch 

genot, georganiseerd door de Stichting psychoanalyse & Cultuur in samenwerking met School of Arts Gent. 
2
 Damisch 1997: 276. 
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aanblik toch altijd een opwindend effect heeft, zelf bijna nooit mooi gevonden worden; 

daarentegen schijnt de schoonheid wel een kenmerk te zijn van bepaalde secondaire 

geslachtskenmerken.
4
   

 

Dat we iets mooi vinden, komt omdat we er libidinaal door worden aangetrokken. Maar in die 

aantrekking zit tegelijk iets geremd, iets wat maakt dat we niet meteen op het libidinale doel 

afgaan. Hier zegt Freud het niet met zoveel woorden, maar de suggestie is wel dat dit iets met 

de specifiek libidinaal-esthetische status van de genitaliën te maken heeft. Mooi is wat ons 

seksueel aantrekt, en toch zouden we datgene wat in dit opzicht het sterkst aantrekt, de 

genitaal seksuele zone zelf, niet – of, zoals Freud het schrijft, ‘bijna nooit’ – spontaan mooi 

vinden. In een in 1915 toegevoegde noot aan Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie schreef 

hij al:  

 

Het lijkt onbetwistbaar dat het begrip ‘schoonheid’ in de bodem van de seksuele 

opwinding wortelt en oorspronkelijk het seksuele prikkelende (‘die Reize’) aanduidt. 

Hiermee hangt samen dat wij de genitaliën zelf, waarvan de aanschouwing de hevigste 

seksuele opwinding veroorzaakt, eigenlijk nooit ‘mooi’ kunnen vinden.
5
 

 

Schoonheid kent haar herkomst in de seksuele prikkeling, maar “daarmee hangt samen” dat 

de seksuele organen zelf niet als mooi worden ervaren. Die samenhang ligt Freud hier niet 

nader toe. We moeten het dus stellen met de ‘doelgeremdheid’ uit het vorige citaat.  

 Soms ook blijft, in de bespreking van de seksuele prikkeling, elke suggestieve 

referentie naar zoiets als geremdheid in de esthetische appreciatie van de genitaliën 

simpelweg achterwege en valt die enkel af te leiden uit wat hij daarover elders gezegd heeft. 

In een andere passage uit Drei  Abhandlungen luidt het:  

 

Bij het begin van de seksuele opwinding valt hun [de erogene zones] een gewichtige rol 

toe. De omstandigheden waaronder naar de gunst van het object wordt gedongen, brengen 

de van het seksuele object misschien verst verwijderde erogene zone, het oog, het 

veelvuldigst in de gelegenheid om geprikkeld te worden door die speciale kwaliteit van 

excitatie, waarvan we de oorzaak de schoonheid van het seksueel object noemen. De 

                                                 
4
 Freud 1984: 105; 2006/9: 478.  

5
 Freud 1985: 84-85 noot 25; 2006/4: 38 noot 25. Bij ‘die Reize’ noteert de vertaling tussen vierkante haakjes: 

“‘Reiz’ kan zowel ‘prikkel’ als ‘bekoorlijkheid’ betekenen”. 
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voortreffelijke eigenschappen van het seksueel object worden daarom ook wel ‘Reize’ 

genoemd.”
6
   

 

Het oog, de erogene zone die het verst verwijderd is van het genitaal, wordt in de seksuele 

opwinding het meest geprikkeld. Geprikkeld waardoor? Niet door de schoonheid van de 

genitale zone zelf, zo bleek uit de vorige citaten, maar door die van het “het seksuele object”, 

door de “Reize” ervan, door wat ons in dit object aantrekt, en dit is niet de primair seksuele 

kenmerken (het genitaal), maar de secondaire. Het lichaam wordt mooi want seksueel 

bevonden, maar de genitaliën zelf, ook al wekt hun aanblik het duidelijkst seksuele gevoelens 

op, worden niet als schoon ervaren. Althans, zo stelt Freud het, en dit minder stellig dan het 

hier overkomt.
7
 Hoe komt het dat het meest duidelijk seksuele aan het lichaam niet luistert 

naar het nochtans helemaal door seksualiteit (want libidinaliteit) geregeerd 

schoonheidsoordeel? Op die vraag heeft Freud heeft geen duidelijk antwoord in petto.  

 

2. Bataille  

 

Dat heeft Georges Bataille wel. Hoewel beïnvloed door Freud, ontwikkelde Bataille een 

geheel eigen seksualiteitstheorie waarin het esthetische oordeel over de genitaliën een 

duidelijke plaats toebedeeld krijgt. In het algemeen gaat het gevoel iets mooi of lelijk te 

vinden volgens hem terug op een basaal structuurgegeven in de manier waarop de mens in de 

wereld staat. Het heeft, exacter nog, alles met zijn ‘zijn’, zijn wezen te maken. Net zoals alles 

wat is, is ook de mens gedreven door een energie die van nature excessief van aard is, die 

zichzelf te buiten wil gaan op een manier die hem het leven kan kosten. De ultieme drijfveer 

van de mens – en dat van het hele zijn – is wat Bataille het herstel van de ‘continuïteit’ noemt. 

De individuele levensuitingen houden de zijnsenergie in hun vorm opgesloten en zorgen voor 

een discontinuïteit in het zijn. Maar die laatste is slechts tijdelijk, want de zijnsenergie wil 

zich altijd ook losmaken uit de vorm waarin ze is opgesloten en opgaan in de ‘continuïteit’ 

van het zijn, in een door geen enkele grens verhinderde eenheid van – en met – alles wat is. 

Als een individueel zijnde sterft, houdt het leven dat in hem aan het werk was niet op te zijn, 

maar vervoegt het die ontologische continuïteit. De dood van de mens is een ontbinding die 

                                                 
6
 Freud 1985: 141-142; 2006/4: 86 

7
 Zie ook de passage uit Beiträge zur Psychologie des Liebesleben II: “De genitaliën zelf hebben geen gelijke 

tred gehouden met de evolutie tot schoonheid van de menselijke lichaamsvormen, ze zijn dierlijk gebleven, en zo 

is ook de liefde in wezen nog even animaal als voorheen.” (Freud 1985b: 197; 2006/5: 490) 
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het in hem of haar opgesloten leven bevrijdt en uitlevert aan ‘het vormeloze’, de chaos van het 

zijn.  

In de ogen van Bataille gaat onze fascinatie voor dood en geweld (want dit is waar we 

ons elke tv-avond aan vergapen) daarop terug. Die spiegelen ons voor wat het leven in ons op 

het meest fundamentele niveau wil: ontbinding, bevrijding van alle grenzen die het gevangen 

houden, opgaan in de chaos van het zijn waar leven en dood een ‘continuïteit’ vormen.   

Wat ons in dood en geweld aantrekt, is echter ook wat ons daarin tegelijk afstoot. We 

beseffen immers maar al te goed dat dit de ‘vorm’ waarmee we momenteel samenvallen tot 

ontbinding brengt. Gezien vanuit ons individueel perspectief is onze levensdrift in laatste 

instantie een doodsdrift, die we onvermijdelijk altijd ook tegenwerken, ook al cultiveren we 

die tegelijk in onze fascinatie voor het abjecte, het gewelddadige, het dodelijke.  

Het samengaan van die tegengestelde bewegingen vertolkt de wezenlijke aard van ons 

mens-zijn: én een apart individu willen zijn in discontinuïteit met wie en wat zich rondom ons 

bevindt, én onszelf willen te buiten gaan om de continuïteit met het zijn te hervinden. 

Archaïsche culturen slaagden erin het samengaan van discontinuïteit en continuïteit – en dus 

de overgang van de ene naar de andere toestand – in het centrum van de aandacht te houden. 

Denk maar aan de offerreligies waar op rituele wijze het discontinue leven de overgang 

maakte naar de continue dood. Onze moderne religiositeit heeft daar enkel maar een paar vage 

reminiscenties behouden en de plaats waar we dat nog het sterkst tot onze belevingswereld 

doordringt, is de erotiek. In de copulatiedaad – maar ook in elke andersoortige seksuele 

activiteit – gaan we op in onze partner, maar niet om er ons individuele (discontinue ) zelf te 

versterken, maar om het juist achter ons te laten en ons verliezen in een zelfloze continuïteit. 

Ook voor het esthetische gevoel geldt dezelfde structuur. Als wij ons tot het 

vormelijke aangetrokken voelen, is het dus in laatste instantie om het te vernietigen, om het 

tot vormeloosheid terug te brengen. Als het vormelijke het schone is, worden wij erdoor 

aangetrokken, maar wel om het te bezoedelen en in zijn schoonheid te vernietigen. In 

L’érotisme (1957) schrijft Bataille:   

 

Dat de schoonheid, die in haar volmaakte vorm de animaliteit uitsluit, zo 

hartstochtelijk begeerd wordt, komt doordat bezit over haar krijgen, haar op animale 

wijze bezoedelen betekent. Zij wordt begeerd om bezoedeld te worden. Niet omwille 

van haarzelf, maar om te genieten van de zekerheid haar te ontwijden.
 8

  

                                                 
8
 Bataille 1957: 169; 1993 :191. 
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Vandaar de religieuze sfeer waarin vanouds de schoonheid werd gecultiveerd, aldus Bataille. 

Religie is voor hem immers een georganiseerd, beheerst exces. De tendens het leven tot 

ontbinding te brengen wordt daar exemplarisch voorgetoond. Onder meer in het offer wordt 

een “volmaakte” brok leven bewust en theatraal terug uitgeleverd aan de continuïteit van het 

zijn – hier gevat in de metafoor van de “animaliteit”. En binnen dit religieuze theater heeft de 

schoonheid haar geëigende plaats, niet alleen bij de offeraars, maar ook bij het slachtoffer, zo 

lezen we in de zin volgend op het vorig citaat:  

 

Bij het offer werd het slachtoffer zo gekozen dat door zijn volmaaktheid het 

gewelddadige van de dood volledig voelbaar werd.  

 

Het is in die context dat Bataille, naast een evocatie van de ‘continuïteit’ die in de seksualiteit  

in het spel is, ook de esthetische kwaliteit – meer bepaald het gebrek aan schoonheid – van de 

genitaliën ter sprake brengt. De volgende zin op die pagina uit L’érotisme luidt: 

 

De menselijke schoonheid onthult, in de vereniging van de lichamen, de tegenstelling 

tussen het zuiverste aspect van de menselijkheid en het weerzinwekkend animale van 

de geslachtsorganen. Het paradoxale van de tegenstelling tussen lelijkheid en 

schoonheid in de erotiek heeft Leonardo da Vinci op treffende wijze in zijn dagboeken 

weergegeven: ‘De paringsdaad en de lichaamsdelen die hierbij gebruikt worden, zijn 

zo lelijk, dat als de schoonheid van de gezichten, de opsmuk van de partners en het 

onstuimige verlangen er niet waren, de menselijke soort uit de natuur zou 

verdwijnen’.
9
 

 

Het schone van het seksuele object trekt aan opdat het bezoedeld, besmeurd en verkracht zou 

worden. Zowel het instrument als het feitelijke voorwerp van die verkrachting, zowel het 

mannelijke als het vrouwelijke genitaal bevinden zich in de sfeer van het bezoedelde, dus aan 

de andere kant van het schone. Wanneer het schone ons aantrekt, is dat opdat we de grenzen 

van zijn vormelijkheid zouden overschrijden en ons in de vernietiging ervan zouden 

vervoegen bij het vormeloze. De genitaliën behoren voor Bataille tot het domein van het 

vormeloze.
10

 

                                                 
9
 Bataille 1957: 169; 1993 :191. 

10
 Zie Bois & Krauss 1996; 1997. 
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Om te kunnen functioneren, hebben de genitaliën dus schoonheid nodig. Lelijkheid 

laat het dispositief tot vormeloosheid die in hen zit, onberoerd. In ditzelfde hoofdstuk uit 

L’érotisme schrijft Bataille:   

 

Niets is voor een man deprimerender dan de lelijkheid van een vrouw waartegen het 

lelijke van de organen of van de geslachtsdaad niet meer kan afsteken. Het belang van 

schoonheid is vooral hierin gelegen dat lelijkheid niet bezoedeld kan worden en dat het 

wezen van de erotiek juist die bezoedeling is. In de erotiek wordt de menselijkheid – 

hét kenmerk van de verboden – overtreden. Zij wordt overtreden, ontwijd, bezoedeld. 

Hoe groter de schoonheid, hoe erger de bezoedeling.
11

   

 

3. Kritiek van het libidinale oordeelsvermogen 

 

Batailles theorie is even fascinerend als onhoudbaar. Zoals ik elders heb uitgelegd, zijn de 

fysische – en strikt genomen zelfs metafysische – pretenties waarop zij steunt erg 

bekritiseerbaar.
12

 Bataille pretendeert een inzicht te hebben in het zijn zelf. Zijn theorie is 

fysica, in de antieke, aristotelische zin van het woord: een zijnsleer. In ons 

schoonheidsoordeel – zoals ook in religie en cultuur in het algemeen – volgen we de weten 

van het zijn. De vraag is of je dit na Kant nog kunt stellen. Als het waar is dat ‘das Ding an 

sich ein Unbekanntes ist’, dan is de vraag of het zijn zelf al dan niet excessief is, een vraag 

waarvoor ons menselijke weten ten enenmale moet passen.  

 In ieder geval past de psychoanalyse daarvoor. En daarin ligt meteen het beslissend 

verschil met de batailliaanse theorie, hoeveel Bataille ook aan Freuds theorie ontleend heeft 

en hoe overweldigend het aantal thema’s ook is die beide theorieën met elkaar gemeen 

hebben. Volgens Bataille spreken doorheen de menselijke verbeelding de wetten van het zijn. 

De psychoanalyse daarentegen gaat uit van het primaat van de verbeelding. Tussen mens en 

wereld – tussen hem en wat hij beleeft of ervaart – staat een verbeelding die maakt dat hij 

nooit tot de realiteit op zich – das Ding an sich – doordringt. Die stelling zit al integraal in het 

werk van Kant. De Einbildungskraft is een wezenlijk onderdeel van het kenapparaat en ook 

dit bij uitstek creatieve vermogen kan de kloof tussen onze menselijke kennis en de 

werkelijkheid an sich niet overbruggen.  

                                                 
11

 Bataille 1957: 160; 1993: 192.  
12

 De Kesel 1997. 
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Freuds theorie blijkt dat primaat van de verbeelding eveneens te huldigen. Alleen 

kenmerkt dit volgens hem niet het rationele kenapparaat, maar het libidinale ‘psychische 

apparaat’, het apparaat dat instaat voor de verwerking van de binnenkomende prikkels zodat 

die in de juiste reactie een adequate respons krijgen. Die verwerking wordt door het 

lustprincipe gestuurd. Dit impliceert dat een prikkel, voordat hij een respons in de realiteit 

krijgt, de lust in eerste instantie gaat zoeken in wat hij ooit eerder als lustvol ervoer. Zijn 

eerste referentie is met andere woorden het veld van herinneringssporen dat Freud het 

onbewuste noemt. De primaire reactie op een prikkel is dus ingebeeld. Freud noemt het 

‘hallucinatorisch’.
13

 En die hallucinatie, die verbeelding, kleurt blijvend onze relatie met de 

werkelijkheid. Tussen ons en onszelf ligt het onbewuste en daarin opereert onze door lust 

gestuurde Einbildungskraft, totdat die laatste iets vindt dat compatibel is met de prikkel die uit 

de realiteit komt. Die dialectiek tussen lust- en realiteitsprincipe regelt onze libidinale leven – 

dus ons leven tout court – en veronderstelt het primaat van de verbeelding.  

Die verbeelding is niet zonder meer tot een normale natuurwetmatigheid terug te 

brengen. Omdat ze door lust is gestuurd, verdraait – ‘perverteert’ – zij onze relatie met de 

natuur. Freud kwalificeert het lustprincipe als ‘polymorf pervers’: het ‘verdraait’ de 

levensfuncties, maakt dat we die niet beleven naar de wetmatigheden die in hen besloten 

liggen maar dat we er een speelse afstand tegenover innemen, dat we ermee ‘spelen’ los van 

hun functie, en desnoods met het nefaste gevolg dat ze niet meer tot leven, maar tot dood 

leiden. Als Freud in een latere fase van zijn oeuvre het concept doodsprincipe smeedt, komt 

dit de facto neer op een herbevestiging van het polymorf perverse dat het lustprincipe 

kenmerkt.
14

    

 Freud en Bataille hebben beiden oog voor de lust die het menselijk leven voortdrijft en 

onderkennen daarin de neiging om op zo een manier met het leven te spelen dat het 

zelfbehoud van het individu in het gedrang komt. Anders dan voor Bataille echter, gaat voor 

Freud die lustwerking niet terug op een wetmatigheid die met de natuur – met het zijn – is 

meegegeven. De lust gaat terug op het polymorf perverse spel dat de mens met de natuur 

speelt. Zonder het met zoveel woorden te zeggen redeneert Freud consequent kantiaans en 

houdt hij zich aan het primaat van de Einbildungskraft – in zijn geval van de libidinale 

verbeelding. Het lustwezen ‘speelt’ met zijn natuur op een manier die niet tot een of andere 

natuurwetmatigheid terug te brengen is.  

                                                 
13

 Zie onder meer in de Entwurf; Freud 2006/1: 364. 
14

 Zie onder meer in Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie; Freud 2006/4 : 69. 
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 De parallel met Kant is nog verder door te trekken. De manier waarop het lustwezen 

reageert op prikkels lijkt analoog met de manier waarop Kant de activiteit van het 

kennisoordeel opvat. Het psychische apparaat dat, zoals Freud het schetst, instaat voor de 

verwerking van en de respons op de prikkels, is op te vatten als een oordeelsapparaat. Het 

ontvangt de prikkel, maar heeft niet meteen een reactie klaar. Het laat die prikkel ook niet 

rechtstreeks tot het Bewuste toe, maar leidt die eerst af naar het Onbewuste, waar hij, 

doorheen een veld van herinneringssporen, naar die herinnering wordt gestuurd die met lust is 

bezet. Over de binnengekomen prikkel wordt dus ‘geoordeeld’. Pas wanneer het juiste oordeel 

is geveld – pas wanneer de adequate herinnering is gevonden én wanneer die 

‘hallucinatorische’ bevrediging de prikkelspanning niet vermag weg te nemen, brengt die 

lustvolle herinnering het lustwezen tot een ‘Spezifische Aktion’.
15

 De gevonden lustvolle 

herinnering geeft dan het juiste signaal aan het motorische apparaat opdat het lustwezen de 

bevrediging in de realiteit kan vinden. 

 De prikkelspanning wordt dus niet rechtsreeks verwerkt. Tussen prikkel en reactie is 

een decalage die de reactie even opschort. Die opschorting is van beslissend belang, want die 

biedt de ruimte waarin het polymorf perverse lustprincipe zijn gang kan gaan en – via het 

realiteitsprincipe – onze relatie met de concrete wereld rondom ons regelen.  

 Dit libidinale oordeel spreekt zich dus niet uit over de aard van de prikkel, en al zeker 

niet over de natuur van het prikkelende object waarmeer het lustwezen te maken heeft. Het 

zegt enkel of de prikkel in de smaak valt. Exacter, die prikkel valt per definitie niet in de 

smaak aangezien hij uit zichzelf onlustvol is, en de onbewuste verwerking van de prikkel is 

een afweermechanisme waarbij het psychisch apparaat zijn ‘oordeelsvermogen’ inzet om die 

pijnlijke prikkel toch aan een lustherinnering te koppelen en zo de dreigende onlustervaring 

tot naar een lustervaring om te buigen.  

 Hier kan de analogie met Kant worden scherpgesteld. Het libidinale oordeel heeft 

structureel veel weg van wat Kant specifiek het esthetische oordeel noemt.
16

 Het zegt niets 

over wat er met de prikkel binnenkomt in het psychisch apparaat. Het taxeert enkel het 

lustgehalte en zorgt ervoor dat de primaire onlust van de prikkelinslag als een lustervaring 

wordt geregistreerd. Het is met andere woorden een reflexief oordeel, een kwalificatie die 

Kant inderdaad voor het esthetisch oordeel reserveert. Bij dit oordeel ervaart het kenapparaat, 

aangestoken door een zintuiglijke waarneming, een reflexief ‘gevoel van lust en onlust’, en 

                                                 
15

 Zie onder meer de Entwurf ; Freud 2006/1 : 324, 344. 
16

 Immanuel Kant (2009), Kritiek van het oordeelsvermogen, inleiding, vertaling en annotaties door Jabik 

Veenbaas en Willem Visser, Amsterdam: Boom, p. 91-131. 
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pas dat gevoel confronteert het kenvermogen, via een empirische waarneming, met zichzelf. 

Niet dat het zichzelf dan kent naar de wetenschappelijke normen waaraan kennis voor Kant 

moet beantwoorden. Het esthetisch oordeel laat het kenapparaat enkel toe een redelijk gevoel 

van zichzelf te hebben.  

Het is ook, zo benadrukt Kant, een belangeloos oordeel.
17

 Het kenvermogen laat hier 

immers zijn belang in het waargenomen object varen, het pretendeert niet langer dat object als 

danig te willen kennen, maar plooit terug op de eigen oordeelsactiviteit zelf, op het gevoel van 

lust en onlust dat die activiteit in het kenapparaat teweegbrengt. 

 Bij Freud is het libidinale oordeel niet meteen ‘belangeloos’. Integendeel, het is bij 

uitstek uit op een belang: lust. Maar – en dit is cruciaal voor de analogie met Kants 

smaakoordeel – ook bij een libidinaal oordeel geldt het belang niet het object als zodanig.
18

 

Het lustwezen is niet geïnteresseerd in het object als zodanig. Dat laatste staat immers voor de 

primordiaal als onlust ervaren prikkelinslag waarmee het object zich aandient. Uitgerekend 

daartegen moet het psychische apparaat zijn oordeelsvermogen in stelling brengen om die 

onlust in lust te keren.  

Zijn we nu beter gewapend om te begrijpen wat Freud schrijft over de esthetische 

appreciatie van de genitaliën? Ze worden niet als mooi ervaren, schrijft hij, maar hebben toch 

bij uitstek de seksuele aantrekkingskracht waarop onze appreciatie voor het schone teruggaat. 

Als we de werking van het freudiaanse psychische apparaat als een ‘oordeelsmachine’ 

interpreteren, en daarin de structuur van het kantiaanse esthetische oordeel herkennen, dan 

lijken de genitaliën hier te fungeren als het ‘object als zodanig’ dat door het libidinale oordeel 

moet worden afgeweerd en omgebogen naar meer lustvolle herinneringen en voorstellingen. 

De primordiale bron van seksuele prikkeling, zo suggereert de analogie met Kant dan, is te 

groot, te onlustvol, en daarom moet die prikkelinslag van de genitaliën oordeelsmatig 

getemperd en afgeleid worden naar voorstellingen die met een hanteerbaar lustgehalte bezet 

zijn. De prikkeling die uitgaat van de genitaliën als primaire seksuele kenmerken zet zich om 

in een esthetisch oordeel over de secundaire seksuele kenmerken – een schoonheidsoordeel 

dat inderdaad volledig in dienst staat van de met de genitaliën meegegeven seksuele 

prikkeling, maar zich enkel uit over de daarvan afgeleide seksuele prikkeling.  

 

4. Genitaliën en subjectconstitutie  

                                                 
17

 Kant 2009: 93. 
18

 ‘Mais s’il y a jugement de goût – et sur ce point Freud est profondément kantien –, peut importe l’existence de 

l’objet.’ Zie Damisch 1994 : 103. 
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Eén vraag blijft echter nog onopgelost. Waarom zouden de genitaliën fungeren als wat bij 

Kant ‘het object als zodanig’ heet? Waarom zou de esthetische appreciatie voor de bij uitstek 

seksuele aantrekkingskracht van de genitaliën überhaupt moeten worden afgeleid naar andere 

lichaamskenmerken? Met andere woorden: waarom zou hun aanblik primordiaal onlust 

genereren? Genitaliën wekken toch bij uitstek lust op.  

 Dat doen ze ook, en niettemin is hen volgens Freud geen schoonheidsoordeel gegund 

zoals dat mogelijk is over de rest van het lichaam. We zijn dus terug bij de vraag aanbeland 

waarvan we zijn vertrokken: waarom geldt het schoonheidsoordeel niet voor de genitaliën? 

Wat hierboven over de kantiaanse structuur van het libidinale schoonheidsoordeel gezegd is, 

mag dan geldig zijn, het is niet voldoende. Een ander element moet nog in de redenering 

worden betrokken: het Ik of het subject. De stelling luidt dan dat de genitaliën doorgaans geen 

schoonheidsoordeel toelaten omdat zo’n oordeel incompatibel zou zijn met de oordeler, met 

het Ik of het subject dat het oordeel velt. Lieten de genitaliën wel een schoonheidsoordeel toe, 

dan zou het lustwezen het trauma dat aan zijn Ik of subject ten grondslag ligt, mooi moeten 

vinden. En dit is net iets te veel gevraagd. Het is immers dankzij dat trauma dat hij überhaupt 

iets mooi kan vinden, maar dit trauma als zodanig laat zich niet mooi vinden. Schoonheid 

vereist dat een zekere afstand, en als de genitaliën niet mooi worden bevonden, is dat omdat 

ze zo’n afstand niet toelaten en wel omdat men uitgerekend van daaruit afstand neemt. De 

genitaliën staan voor het seksuele punt – of, wat op hetzelfde neerkomt, het subject – van  

waaruit men zaken met een zekere distantie kan gadeslaan, van waaruit men met andere 

woorden überhaupt kan gadeslaan. Tegenover dat punt zelf, tegenover het subject, kan het 

subject geen distantie nemen.   

 Maar in welke zin zijn de genitaliën op dit punt te lokaliseren? In welk zijn zij het 

subject, het punt van waaruit wij ons libidinaal tegenover de wereld verhouden? In welke zin 

bekleden de genitaliën een centrale plaats in de constitutie van het libidinale subject? Of, 

anders gesteld, wat is hun functie in de seksuering van het lichaam?  

Dit vergt enige uitleg. Want, inderdaad, het lichaam heeft slechts de structuur die het 

heeft – een begin (mondzone), een uiteinde (anale zone) en een (genitale) schaamzone – 

omdat het is geseksueerd, dit wil zeggen getekend door dat primordiale trauma waardoor het 

lustwezen is getroffen. De trauma bestaat erin dat het lustwezen losgerukt (‘gecastreerd’, 

‘gesecteerd’) werd van de primordiale lustinstantie (de ‘moeder’, de ‘eerste ander’) die het tot 

lang na de fysische geboorte voorzag van onmiddellijke lustbevrediging.  
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Die seksuele (castratieve) conditie wordt in de orale fase ontkend. De infans ervaart de 

realiteit om zich heen primordiaal als onlust en hij is niet in staat die zelf in lust om te zetten. 

Dat doet de ander voor hem. Libidinaal gesproken leeft het kind dan nog in de ander. 

Gedwongen door de ontwikkeling van zijn zintuigen, moet het kind echter meer en meer 

merken dat die ander inderdaad een ander is, en niet de onmiddellijke lustinstantie die het 

kind zelfs van de last van de ervaring/waarneming als zodanig ontslaat. De orale fase is een 

list van het kind om dit niet te moeten erkennen. De (castratieve, seksuele) scheiding met de 

ander (lees de realiteit) wordt ontkend door die ‘ander’ (dit wil zeggen alles wat het rond zich 

heeft) in zijn mond te stoppen. Vandaar de orale fixatie van het kind. 

 Pas met de anale fase is het kind in staat zijn castratieve conditie een eerste keer te 

‘erkennen’. Zijn fecaliën vormen het eerste element in de buitenwereld dat het kind in staat is 

positief ‘castratief’ te beleven, dit wil zeggen als iets wat zich van hem afscheidt. In plaats 

van dit afgescheidene te ontkennen (door het naar zijn mond te brengen), gaat het kind in die 

fase juist interesse tonen voor dit afgescheidene als zodanig. Het gaat daarom zijn 

‘uitscheiding’ met hoge lust bezetten. Dat het kind niet samenvalt met de ander/realiteit, dat 

hij een van de realiteit onderscheiden (afgescheiden, gesecteerde) instantie is, beleeft het kind 

in – en via – zijn eigen fecale productie. En die fungeert meteen ook als ‘transitioneel’ object 

waardoor het kind nu ook de rest van de realiteit positief kan erkennen. In zekere zin vormen 

zijn feces zijn eerste proto-Ik.  

Zij laten het kind toe zich een plaats in de wereld te gunnen. Dit is elk geval in het 

geding wanneer het kind met zijn fecaliën gaat spelen en bij momenten lustvol op vloer en 

muren rond zich uitsmeert. Tot ontstentenis van de volwassenen die dit spel prompt verbieden 

en het kind aan een zindelijkheidstraining onderwerpen. Fecaliën horen in ‘het potje’. Voor 

het kind is dit een waar libidinaal trauma. In zijn fecale productie had het eindelijk zijn 

castratieve conditie ‘erkend’ en een allereerste vorm van Ik kunnen vinden. Maar nu wordt het 

gedwongen dat Ik onverkort weg te schenken en door te spoelen. Pas heeft het kind de 

realiteit rond zich als ‘ander’ erkend, of het wordt gedwongen zich daaraan weg te schenken. 

De anale fase dwingt het kind tot een radicale vorm van socialiteit, een gift-socialiteit. Uit 

liefde voor de ander (de ouders en andere verzorgers) wordt het geacht zichzelf weg te 

schenken. En voor het kind is dit even onmogelijk als onontkoombaar: onmogelijk omdat het 

zijn eigen broodnodige Ik moet wegschenken; onontkoombaar omdat het nu eenmaal niet 

zonder de liefde van de ander kan.        

 Het is de seksuering van de genitale zone die maakt dat deze impasse waarop de anale 

fase uitloopt, wordt overwonnen. Tot dan beleefde het kind zijn castratieve conditie als ‘was’ 
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het die castratie, die ‘differentie’ met de ander. Die castratie karakteriseerde zijn hele 

lichaamsbeleving, ongeacht welk deel van het lichaam geprikkeld werd. Vandaar de instabiele 

lustbeleving van het kind: ofwel volledige lust, ofwel volledige onlust die met 

hoogdringendheid in lust moest worden gekeerd. Met de seksuering van de genitaliën wordt 

die castratieve ‘differentie’ ingeschreven op een zone die door differentie – met name door de 

seksuele differentie – is getekend. De differentie die ik ‘ben’ wordt dan een differentie die ik 

‘heb’. Het kind ‘is’ niet langer de differentie met de ander, het ‘heeft’ nu iets differents, iets 

waardoor het verschilt van met name het andere geslacht.  

De castratie of differentie structureert het libidinale lustwezen in al zijn fasen. Maar 

met de hoge lustbezetting van de genitaliën verschuift de seksuering van de orde van het zijn 

naar die van het hebben. De differentie die het kind kenmerkt – of, wat op hetzelfde neerkomt, 

zijn castratieve conditie – wordt nu opgeslagen in een welbepaalde zone van het lichaam en 

wordt daar onder een taboezegel opgesloten gehouden. Het is het begin van het 

schaamtegevoel: in de genitaliën bewaart het lustwezen zijn ‘ware’ zelf, dit wil zeggen de 

castratie waarop het teruggaat. Het opslaan van de castratie in de ‘schaamdelen’ heeft voor 

gevolg dat de rest van het lichaam ‘gedeseksueerd’ wordt of, exacter, dat de diverse 

lichaamsdelen met ongelijke en heel wat kleinere lusthoeveelheden worden bezet.  

 In deze fase komt het lichaam pas vrij voor genuanceerde, subtiele lustbezettingen, en 

dus ook voor esthetische appreciatie. Dat we zaken mooi vinden, komt omdat we die met lust 

bezetten, lust die principieel seksueel (lees: castratief) is. Maar de lust die we hier investeren 

is een fractie van wat die castratieve lustwerking kan opleveren. De volledige lustwerking 

hebben we immers opgeslagen en verdrongen in de genitale zone. Daar ligt een lust 

gestockeerd die ons, als we die beleven, helemaal inpalmt en doet verzinken in een oeverloos 

genot. Die zone is bezegeld en de lust daarin wordt slechts in uitzonderlijk situaties vrij spel 

gegeven. De lust die daar opgeslagen ligt, kent geen nuances; eenmaal opgewekt wil die zo 

snel mogelijk van de prikkelspanning af. In die momenten laat deze lust zich ook zeker niet 

ophouden door een geremd (want) genuanceerd schoonheidsoordeel.  

Vandaar dat het schoonheidsoordeel wel het lichaam betreft, zowel zijn secundaire 

seksuele als zijn andere kenmerken, maar niet de primaire seksuele kenmerken, de genitaliën. 

In de genitaliën ‘ziet’ het Ik zijn toestand toen het nog nauwelijks een Ik was dat zich 

tegenover de andere kon stellen – zijn toestand toen het nog zijn castratieve lustbeleving was 

en met zijn gevoel van lust en onlust samenviel. Die toestand waar het kind Ik-loos met zijn 

lustbeleving samenviel,  ligt opgeslagen in zijn seksuele zone, en maakt het mogelijk dat het 
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lustwezen in staat is om een lustbeleving te hebben, en dus vatbaar te zijn voor genuanceerd 

lustbezettingen.  

De seksuering van het genitaal functioneert met andere woorden altijd ook als een 

verdringing van de primaire libidinale (castratieve) conditie. Het bewuste lustleven van de 

mens is gebouwd op deze ontkenning. Ook zijn oordeelsfunctie, inclusief zijn esthetisch 

oordeel over de menselijke genitaliën. Dat hij die ‘doorgaans’ niet mooi vindt, maar dus soms 

wel, dat hij die met andere woorden dus wel mooi kan vinden, ligt aan die ontkenning, 

tenminste als men die ontkenning in de freudiaanse zin van Verneinung leest. In het 

gelijknamig essay uit 1925 legt Freud uit dat, als een analysant met klem beweert dat een 

wensvoorstelling niet zijn moeder betreft, de analyticus er mag van uitgaan dat dit wel 

degelijk geval is en dat de verdrongen gedachte nog slechts door de negatie uit het bewustzijn 

te houden is. Zo schrijft hij dat 

 

de oordeelsfunctie kan pas werken doordat de schepping van het ontkenningssymbool 

het denken in staat heeft gesteld een eerste stap te zetten naar onafhankelijkheid van de 

gevolgen van de verdringing en dus ook van de dwang van het lustprincipe.
19

  

 

In het domein van het schoonheidsoordeel lijken de genitaliën te werken als een dergelijke 

‘ontkenning’. Het schoonheidsoordeel is seksueel van aard, maar dit kan pas werken als de 

bron van dit oordeel verdrongen blijft – en de genitaliën dus niet spontaan als mooi ervaren 

worden. Maar zoals elke ontkenning legt ook deze het verdrongene tegelijk bijna bloot. Reden 

waarom het nu ook weer niet al te veel moeite kost om genitaliën toch mooi te vinden. Of 

waarom ze in sommige culturen moeiteloos compatibel worden geacht met de schoonheid van 

het menselijke lichaam in zijn geheel (denk aan de Antiek Griekse cultuur, die haar invloed 

hieromtrent laat gelden tot lang na de Renaissance).         

 

5. Begeerd om bezoedeld te worden?  

  

En wat met Batailles theorie over de schoonheid en haar seksuele herkomst? Heeft hij het bij 

het rechte eind wanneer hij stelt dat schoonheid er is om bezoedeld te worden, dat haar 

vormelijkheid ons aantrekt omdat onze natuur ertoe neigt de grens van het vormelijke te 

overschrijden en het over te leveren aan het vormeloze ‘continue’ zijn? Het kwam al ter 

                                                 
19

 Freud 2006/9: 154. 
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sprake dat deze theorie te hoge pretenties koestert, dat een inzicht in het zijn zelf in post-

kantiaanse tijden niet langer te verdedigen is.  

 Maar dit betekent niet dat de intuïtie die aan de basis van deze theorie ligt zonder meer 

fout zit. Zeker vanuit psychoanalytisch perspectief is het zinvol om in onze fascinatie voor 

schoonheid iets transgressiefs te ontwaren. Misschien willen we het schone niet meteen 

vernietigen, maar er schuilt wel degelijk iets vernietigends in onze libidinale betrokkenheid op 

het schone.  

Er schuilt iets vernietigends in onze libidinale betrokkenheid tout court, aldus Freud. 

Dat hij een concept als het doodsprincipe heeft gesmeed, is niet louter toeval. Als het leven 

door lust wordt gestuurd, en als lust het vermijden van onlust en dus van prikkelspanning is, 

dan is de reactie die het leven is, gericht op het weren van elke prikkeling: op de dood dus. 

Het leven, omdat het libidinaal is, is met andere woorden in zijn principe al traumatisch (want 

op de dood gericht) en is dus maar mogelijk omdat het van meet af aan wordt gecounterd, met 

name door het Eros-principe. Dat principe, zo moet Freuds speculatie stipuleren, houdt de 

prikkelspanning toch vast en werkt de lustontspanning tegen. In principe wil het leven, omdat 

het lust is, dood, en het leeft slechts omdat het reeds op het niveau van zijn principe wordt 

tegengewerkt, omdat het met andere woorden niet zo principieel werkt als men het graag zou 

denken.  

 Maar is die doodsdrift een ontologische wet, een transgressieve neiging van het leven 

die in het zijn als zodanig is ingeschreven? Wil die drift het leven teruggeven aan de 

vernietiging die het leven als continuïteit is? Het is niet nodig om die vernietigingsdrang die 

in de drift schuilt een ontologische grond te geven, zoals Bataille voorhoudt. Die vernietiging 

betreft niet het ontologische zijn van het libidinale subject. Lacan heeft terecht begrepen dat 

voor Freud het libidinale subject niet zozeer een subject/drager van het zijn is, maar van wat 

het denkt – lees: verbeeldt – wat het is. Dit subject houdt zich op, zoals eerder gesteld, in de 

verbeelding, een verbeelding die zijn grond niet heeft in het subject zelf, maar in de los van 

hem opererende, autonome sfeer van betekenaars. Het lustwezen leeft slechts als drager van 

betekenaars, en als zijn libidinale apparaat behept is met een doodsdrift, betreft die 

uitgerekend zijn wens en pretentie om eindelijk niet meer in de ‘fake’ wereld van verbeelding 

en betekenaars, maar in een echte, reële wereld te leven. En de mens is wel degelijk in staat 

om die wens als vervuld te beleven, zij het – gelukkig maar – niet op een reële, maar 

symbolische manier.   

 Pas Lacan heeft dit helder weten te vatten in zijn concept van jouissance, genot: term 

voor de lustbevrediging op het niveau van het subject. De structuur van de jouissance is 
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wezenlijk transgressief. Het subject is drager van een onophefbaar tekort, meer bepaald van 

een door tekort functionerende symbolische orde. De momenten van genot voelen voor het 

subject echter aan alsof het die orde van het tekort achter zich heeft gelaten en zijn verlangen 

volledig vervuld is. Toch is, strikt genomen, op het moment dat het dit zo aanvoelt, het genot 

al voorbij. Het orgasme van de jouissance laat immers geen ‘zelf’, geen ‘ik’ toe. Het subject 

verliest er zich in een ervaring waar geen sprake meer is van Ik of zelf. Op het moment dat het 

subject zijn genot dus voelt, weet het dit genot altijd al weer voorbij. Het feit alleen al dat het 

voelt, dat er een subject is dat ervaart, staat het per definitie subjectloze genot in de weg.  

Even was het alsof het subject niet meer de dragen van tekort en verlangen was, even 

was het of hij de begrensdheid van de symbolische orde overstegen had. Maar het is 

inderdaad niet meer dan een ‘alsof’: alsof het subject het symbolische achter zich heeft 

gelaten, alsof het de grens van dit domein heeft overschreden. In realiteit is er enkel een 

moment van ‘fading’ van het subject geweest. Tijdens die fading wordt de functie van het 

subject – drager te zijn van de libidinale economie – overgenomen door het fantasma, een 

imaginair scenario van betekenaars dat zich aaneen gesmeed heeft rond het ultieme object van 

verlangen (het object a). Even is het subject opgegaan in het ultieme object van verlangen, 

maar in die beweging is de symbolische machinerie wel degelijk blijven doordraaien, dit keer 

gedragen door het fantasma. Het is uitgerekend het fantasmatische – en dus imaginair-

symbolische – karakter van de jouissance dat maakt dat zij niet reëel (in de lacaniaanse zin 

van het woord) en dus leefbaar is.   

Is de jouissance mooi? Kan ze het voorwerp zijn van een esthetisch oordeel. Uiteraard 

niet. De jouissance is de naam voor de ervaring niet langer door tekort en betekenaar 

getekend te zijn, en kan dus ook niet in een betekenaar worden voorgesteld, laat staan mooi of 

lelijk bevonden.  

Is er dan geen esthetisch genot mogelijk? Dat wel, zelfs in de strikt lacaniaanse 

betekenis van jouissance. Want ook in de appreciatie van een kunstwerk kan een verlangen 

even zijn subject verliezen; even kan men zo in het kunstwerk opgaan dat men geheel en al 

zichzelf vergeet. Dat genot kan het subject zich evenwel achteraf niet toe-eigenen. Het is, 

zoals elk genot, vluchtig. Of technisch uitgedrukt: het is wat onherroepelijk buiten de 

betekenaarsorde valt.   

 Maar het genot is daarom niet het ultieme streefdoel van elk esthetisch verlangen, van 

de kijk-, hoor- of leeslust van de kunstliefhebber. En dat heeft zijn weerslag op het esthetisch 

karakter van datgene waaraan men zich verlustigt. Want het kunstwerk zal het verlangen van 
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de liefhebber aanwakkeren, niet door hem het genot te schenken, maar wel door het hem te 

beloven. Die belofte op zich, en niet het beloofde, maakt het schone uit. 

Net zoals bij Bataille, trekt volgens Lacan het schone ons aan omdat het naar iets daar 

voorbij verwijst, naar iets wat de het schone en al het vormelijke achter zich laat en zich 

verliest in het vormeloze. Maar waar Bataille in dat vormeloze het waarmerk van het 

‘continue’ zijn zag, is dat voor Lacan jouissance. Voor hem kijkt de esthetische ervaring 

onbewust uit naar het moment waarop het subject van het esthetisch verlangen even helemaal 

verdwijnt in het vluchtige, tijdeloze moment van esthetisch genot.  

Het schone is voorwerp van wat Lacan ‘sublimatie’ noemt, en die definieert hij als een 

spel met betekenaars dat het verlangen geconcentreerd houdt op het ultieme object van 

verlangen, maar het er tegelijk op afstand van houdt.
20

 Denk aan Sophocles’ Antigone. Het 

schone van dit antieke theaterstuk gaat volgens Lacan in laatste instantie terug op de 

schoonheid van het jonge meisje Antigone. Haar verschijning op scène is volgens Lacan een 

“éclat”, een verblindende schoonheid, ook in de zin dat ze ons blind maakt voor het domein 

van horror en dood waar zij ons gaandeweg naar toe leidt: de grot waarin ze zich zal 

verhangen. Het is aan de poort van dit domein jenseits van het leven (lees: het symbolische) 

dat zij ons begeleid om ons daar finaal achter te laten. Haar “éclat” verhindert ons niet alleen 

te zien wat zich daar bevindt, maar blijft tegelijk ook onze aandacht wekken en ons verlangen 

in die richting oriënteren.  

Net als bij Bataille is er bij het schone een samengaan van aantrekking en afstoting, 

maar anders dan bij hem gaat het bij Lacan niet om een reële transgressie in het domein van 

het afstotelijke. Het schone houdt alleen de oriëntatie op het afstotelijke (het onmogelijke 

object van verlangen) hoog, maar maakt dat het verlangen rond dit object blijft tollen en zo 

een lucide houding mogelijk maakt tegenover de onvervulbare conditie die dat verlangen 

eigen is.  
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 Zie Lacan 1986: 133; 1992: 112. Zie ook De Kesel 2009: 162-203. 
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Figuur 1Jacopo Zucchi, Amor en Psyhè, 1589, Roma, Galleria Borghese 

Zijn de genitaliën mooi voor Lacan? Of juist inherent lelijk? Dat laatste zeker niet. Ze 

staan niet voor het ontologisch lelijke, zoals bij Bataille. Maar als ze mooi bevonden worden, 

ligt dan niet aan henzelf, maar de context waarin ze worden ervaren en geobserveerd, een 

context waarin het verlangen allesbepalend is. Waar de genitaliën enkel verwijzen naar de 

jouissance, naar dit domein jenseits van de betekenaar, is hun appreciatie esthetisch. Daarom 

is hun behandeling in de traditie der schone kunsten haast altijd gekenmerkt door een zekere 

reserve. Denk aan het fameuze vijgenblad dat Adam steevast op je de juiste plek houdt, of de 

bloem die, zoals bij het schilderij Amor en psychè van Jacopo Zucchi, de fallische zone van de 

mooie Amor aan het zicht onttrekt.  

 

Voor Lacan is dit geen verdringen van het seksuele, maar juist een cultivering ervan: 

een cultivering van het verlangen als ‘gesecteerd’, ‘gecastreerd’ van het ultieme voorwerp van 

het verlangen. Niet het genitaal zelf is dat voorwerp, maar wat Lacan het object kleine a 

noemt, het ultieme object van verlangen: de jouissance dus. En precies om de verwijzing naar 

de jouissance te doen werken, om te maken die verwijzing het onmogelijke van de genot 

accentueert, wordt het genitaal versluierd en zodoende het verlangen dus open – lees: seksueel 

– gehouden.      
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 “De pornografie begint uitgerekend daar waar de schilderkunst (of de fotografie) [of 

om het even welk kunst] ophoudt”, zo laat Hubert Damisch zich ergens ontvallen.
21

 Waar 

men het genot als genot wil aanbieden, waar het beeld de vervulling van het verlangen dat ons 

naar dit beeld doet kijken aanbiedt, houden we niet op met verlangen om uit te blazen op de 

kust van het Ik-loze genot. Hoe zou het ook? Geen beeld kan die pretentie waarmaken en ook 

waar ons een apotheose van orgastisch genot wordt geëtaleerd, zien we dat genot niet, en is 

ook het verlangen dat ons doet kijken niet ‘van zichzelf verlost’. Maar een beeld dat ons dit 

voorhoudt, houdt wel op ‘mooi’ te zijn of, exacter, het houdt op een appel te doen op ons 

esthetisch oordeel. Het esthetische moet het hebben van de afstand, van de niet-ingeloste 

belofte, van het tekort in het beeld dat ons, al kijkend, doet blijvend verlangen.   

 

* 
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Voor Freud is de herkomst van ons gevoel voor schoonheid zonder twijfel libidinaal en seksueel van 

aard. Tegelijk, zo merkt hij op, worden de seksuele organen doorgaans als lelijk ervaren. Hoe kan dat? 

Hoe kan de schoonheid seksueel zijn en het bij uitstek seksuele (de genitaliën) niet als mooi worden 

ervaren?  

Verwijzend naar (onder meer) Freud, geeft Georges Bataille een uitgewerkt antwoord op die vraag. Hij 

onderkent in die dit overgang van schoonheid naar lelijkheid een transgressie die in zijn ogen aan de 

basis van de hele natuur ligt. Het schone trekt aan precies opdat het zou worden besmeurd en vernietigd. 

Daar komt de seksuele daad op neer. En vandaar “het weerzinwekkend animale van de 

geslachtsorganen”. 

Ook Freud erkent in de geslachtsorganen iets animaals dat zich aan het schoonheidsoordeel onttrekt. 

Maar dat ons gevoel voor het schone toch in dit ‘animale’ zijn herkomst kent, wordt door Freud op een 

radicaal andere manier uitgelegd die ver verwijderd is van Batailles ‘natuurlijke’ verklaring. In zijn 

lezing legt Marc De Kesel uit hoe dit ons brengt tot de kern van waar het in Freuds denken om gaat.   

 

 

 

 

 

 

 


