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van het verlangen door er steeds opnieuw een minimale bepaaldheid aan te geven. Het is 

de mise-en-scène van het verlangen en dit impliceert noodzakelijkerwijs een verhouding tot 

(het oorzakelijke tekort in) de Ander. Het is een ver-beeld-ing, zodat er een concrete, psychi-

sche gestalte gegeven wordt aan dat lichamelijk geïncarneerd verlangen. Door de imaginaire 

fascinatie geloven we steeds opnieuw dat de beweging van ons verlangen door de intrinsieke 

kwaliteiten van een object of een persoon worden bepaald. Het realiteitsbesef van het subject 

wordt net in stand gehouden door het fantasma: het is bij wijze van spreken een houvast in 

de realiteit wanneer je concrete eigenschappen kunt opnoemen van de persoon naar wie je 

verlangt (de ogen, de borsten, de persoonlijkheid) als datgene wat je verlangen op drift houdt. 

Als dit uit elkaar spat, ondergaat het subject een realiteitsverlies. 

 Het verlangen wordt van buitenaf geïnjecteerd (via de Ander) en werkt tegelijk van binnen 

naar buiten. Het is ‘extiem’ (noch intiem, noch extern), net zoals de erogene zones van het li-

chaam waarop het verlangen geënt is – wanneer ben je binnen of buiten de vagina? Het is een 

soort van telepathische prothese die naamloos is: een lege plaats, een vacuüm, een betekenis-

loze letter die steeds met nieuwe betekenissen kan geïnvesteerd worden: een steeds opnieuw 

te construeren mise-en-scène. vi

 Wat in porno of in het obscene pact gebeurt, is een omkering van deze structuur van het 

verlangen: een loochening van het tekort. Het subject verdwijnt in de boodschap: ‘Ik weet 

wat jij verlangt’, ‘Ik bezit wat jij verlangt’ en ‘Ik werp mij op als objectinstrument van dat 

verlangen’. Op deze manier vindt er een verdraaiing plaats: je hebt niets meer te construeren, 

te ensceneren. Het pornografische beeld presenteert zich als ‘volledig’, als bezitter en kenner 

van het object van het verlangen. Porno belooft ‘Ik zal jou het object tonen waarnaar je zo 

verlangt’. Als subject verdwijn je onder die belofte. 

Cybervlees 

‘No sex please, we’re posthuman’6

De erotische beleving in porno wordt verschoven van de tastzin naar de kijklust: de hande-

ling wordt vervangen door de blik. In cyberspace wordt dit zeer expliciet: er is een minimale 

handeling nodig voor een maximale verzadiging van de ‘scopische’ drift. 

 Cyberseks heeft reeds voor velen de vraag naar de scène van het lichaam gesteld. Er wordt 

soms hard geroepen dat het viscerale lichaam ‘verdwijnt’. In Neuromancer van W. Gibson bij-

voorbeeld wordt de realiteit een patroon van informatie die gefilterd wordt doorheen een 

computermatrix. Zelfs lichamelijke seks is niets anders dan het uitwisselen van digitale sig-

nalen. De gebeurtenissen vinden expliciet plaats in een virtuele realiteit: de figurant is er 

niet meer óf  ‘actor’, óf toeschouwer, hij is off-stage. 

 De nomadische avatar kan dus om het even welk lichaam aannemen en eenzelfde lichaam 

kan verschillende betekenisincarnaties krijgen. De lichamen op het scherm worden deel van 

ons eigen lichaamsbeeld. Ze zijn als een extra huid die kan vervellen om andere gedaantes 

aan te nemen. Ze verruimen de dimensies van ons lichaamsbeeld en dus ook van onze fantas-

ma’s. Feit is dat dit steeds gedragen wordt door ons lichaam van vlees en bloed waarmee we 

opgewonden geraken en orgasmen kunnen krijgen. 

vi
In Wild at Heart van David 

Lynch is er een ‘men-
tale’ verkrachtingsscène 

waarbij Willem Dafoe 
Laura Dern vastgrijpt in 
een motelkamer en haar 
betast. Hij dwingt haar 
om fuck me tegen hem te 

zeggen. Vervolgens inter-
preteert hij (op een per-

verse manier) het feit dat 
ze zich te traag terugtrekt 
als een verlangen van haar 
kant. Uiteindelijk geeft ze 
toe, waarop hij antwoordt 
No thanks! en weggaat. De 

fantasie wordt hier van 
buitenaf opgelegd. Hij 

legt haar het fantasma van 
door hem geneukt te wil-
len worden op. Hij speelt 
daarmee in op de seksu-
ele fantasie bij sommige 

vrouwen om verkracht te 
willen worden, wat niet 

wil zeggen dat ze dat ook 
werkelijk willen beleven. 

Op deze manier overbrugt 
hij de afstand tussen de 

publieke identiteit en de 
identiteit van het subject 
met zijn fantasmatische 
ondergrond. Hij vertelt 

haar wat zij verlangt, 
waardoor ze haar eigen 

verlangen niet meer kan 
uitspreken. (Voor een uit-

gebreide bespreking van 
Wild at Heart, zie: Žižek, 

S. (1997). Het subject en zijn 
onbehagen. Uitg. Boom. )
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