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Les 1 

Inleiding 

Dit modellenvak vertrekt vanuit 7 vragen die we ook in andere modellenvakken zullen ontmoeten… We stellen ons de 
vragen… “Wat is de visie vanuit de psychoanalyse op…”:  

(1) Mens-zijn en menselijk functioneren 

Welke kenmerken vd mens zetten we id verf, welke eigenschappen onderlijnen we vanuit deze theorie? We hebben 
versch. benaderingen met een bep. reden.  

(2) Normaliteit en abnormaliteit 

Er is geen natuurlijk criterium die psychopathologie en gezondheid v elkaar onderscheidt. Biologische parameters 
kunnen een rol spelen, maar men velt altijd een oordeel vanuit versch. visies.  

(3) Etiologie en veerkracht 

Dit gaat over oorzakelijkheid. Wat leidt er tot psychopathologie, wat zijn inherente moeilijkheden waarmee mens mee 
tegemoetkomt? En hoe gaan mensen om met die uitdagingen?  

(4) Kernconcepten 

Er w een nieuwe taal aangeleerd, een denktaal, woorden,… Vanuit onze cultuur hebben we sowieso al aantal woorden 
en gedachten mee, maar vanuit academische benaderingen systematiseren we ons denken. Men gebruikt goede 
begrippen om menselijke aspecten te begrijpen.  

Deze kunnen abstract lijken, maar we moeten inspanning doen om materiaal goed bij te houden. We moeten de 
concepten toegankelijk maken (adhv romans bv.). In de toekomst bouwen we hierop voort.  

(5) Helpende/belemmerende factoren voor verandering  

Wat leidt ertoe dat mensen uit hun problemen geraken, en wat remt hen? 

(6) Processen van verandering  

Als mensen veranderen, hoe loopt dat veranderingsproces, en aan wat ligt dit?  

(7) Relevante contextfactoren 

Bij de psychoanalyse nemen we 3 contextfactoren in rekening, nl.: 1) levensgeschiedenis, 2) sociale context en 3) 
culturele context.  

Als rode draad zitten deze vragen in de les inbegrepen, maar het centrale punt is: verdeeldheid. De stelling dat de mens in 
verhouding tot eigen gedachten en gevoelens, een zekere kloof ervaart. We vallen niet exact samen met wat we denken. Dit 
uit zich in twijfel (men kan zichzelf iets afvragen). Als je jezelf een vraag kan stellen, betekent dit verdeeldheid. Dit treedt op 
in alledaags leven, maar komt ook tot uiting in psychopathologie. Naar behandelingscontexten toe interesseert dit ons het 
meest.  

1. Wat is een mens? 

 

Men ziet 3 afbeeldingen die een compleet andere invulling geven op deze vraag. Het zijn verschillende manieren om na te 
denken over de mens. Moeten we seculier of religieus denken? 

     

Nienke Hermans
Opmerking: bij voettekst staat AJ 20-21, maar dit is een SV v/h AJ 19-20!
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1) Wetenschappelijk: 7e houtsnede van Vesalius uit zijn boek ‘De humani corporis fabrica libri septem’. Vesalius was een 
chirurgein die poogde om systematisch wetenschappelijke studie te doen vd mens, adhv dissecties v lijken. De mens 
werd gedissecteerd tot onderdelen.  

De Verlichting zorgde voor een breuk met het religieus discours. De verschuiving uit de Verlichting bestaat er uit dat we 
onszelf als heel maakbaar zijn gaan beschouwen. Het lichaam werd niet langer gezien als sacraal gegeven waar niet aan 
geraakt mocht worden (zie Vesalius, de eerste die in lijken sneed om zo de werking van het lichaam te achterhalen, en 
zo de start van de objectieve, verlichte studies van de mens inluidde) en de geest w in dezelfde beweging niet langer 
gezien als een met God verbonden ziel die per definitie toch niet te doorgronden is.  

In de Verlichting wou men de mens materialistisch beschouwen en bestuderen in functie van de onderdelen waaruit hij 
is opgebouwd. Weg dus met het denken over mens en leven als niet te doorgronden mysterie. 

⇒ Verlichting: “De mens en zijn functioneren zijn afhankelijk van bepaalde wetten.” 

2) Religieus: Een groot stuk v hoe mensen nadenken over zichzelf, is gedetermineerd/hangt samen met een godsbeeld. 
Vroeger was dit sterk aanwezig, vandaag iets minder. Er zit wel spanning op omtrent andere werelddelen, vrijzinnigheid 
en religie komen met elkaar in contact, etc. Iemand die naar mens kijkt vanuit godsdienstig kader legt andere accenten 
op wat een mens, een mens maakt, dan iemand die seculier, vanuit de wetenschappen naar de mens kijkt.  

In de middeleeuwen heerste het religieuze mensbeeld. Dit hield in dat een lichaam heilig was, aangezien de mens het 
gekregen had van God. Dit mensbeeld beschouwt de mens als een wezen dat bepaald w door metafysische krachten: 
kronkels en patronen in het doen en laten van de mens weerspiegelen zijn positie tov God.  

Moraliteit en ethiek zijn binnen dit religieuze mensbeeld nauw met elkaar verbonden: wie fout handelt zal zijn straf 
moeten dragen en deze kan onder meer tot uiting komen in lichamelijk en psychische disfunctioneren. Binnen deze 
context worden psychische problemen bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan duivelse bezetenheid. De duivel als 
belichaming van het kwade wordt dan gezien als stoorzender die iemands functioneren in de war stuurt.  

⇒ Religieus discours: “De mens en zijn functioneren zijn afhankelijk van bepaalde metafysische krachten (bv. goden). 

De zanger Ozzy Osbourne die flirt met satanisme, maar zegt dat het een grapje/spel was. Dit is ook iets wat mensen doen. 
Mensen kunnen een bep. visie naar voren brengen, maar spelen hiermee. Soms hebben mensen een masker op die op 

sommige momenten een ding zeggen, op andere momenten iets anders. ➝ Rationeel of passioneel wezen? Ernstig of 
speels? 

Mensen zijn complexe wezens, en naargelang de invalshoek, bekijken we andere accenten.  

1.1 Westerse psychologie: mens = voorspelbare entiteit 

Mensen zijn volgens psychologen lerende en cognitieve wezens die bep. typische ontwikkeling doormaken, in die zin v op 
bep. leeftijden leren we en denken we op een bep. manier.  

Ook zijn we adaptieve wezens. Men past zich aan adhv de context.  

Het functioneren vd mens, hangt af vd fysiologie. Als psycholoog zijn we dan ook geïnteresseerd id wetmatigheden v 
menselijk gedrag.  

Binnen de (Westerse) psychologie wordt de mens veelal opgevat als: 

• Een lerend en zichzelf cognitief controlerend wezen 
• Dat zich adaptief gedraagt ten aanzien van zijn omgeving 
• Waarvan het psychisch functioneren het verlengstuk is van biologische processen 
• Dat (tenzij er accidentele hindernissen opduiken) een typisch ontwikkelingsproces doormaakt 
• En zich gedraagt volgens een voorspelbaar patroon, met de computer als voornaamste  hedendaagse metafoor om 

deze voorspelbaarheid te denken. 
 

® De bron gaat filosofisch terug op Descartes (⇒ grondlegger vd filosofische stroming de Verlichting) en andere filosofen 
uit de Verlichting. Kenmerkend is dat filosofen er vanuit gingen is dat mensen denkende, rationele wezens zijn. De 
enige manier is om zoekend, verkennend op zoek te gaan naar deze gedragingen.  

Descartes breekt met het religieus geïnspireerde mensbeeld: de mens is ultiem een rationeel en ordelijk 
functionerende entiteit, die kan w bestudeerd volgens methode vd NW (Descartes heeft echter God wel nog nodig: 
God is het niet bedriegende fundament v onze kennis).  



Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021 3 

ó Religieus discours/benadering: een mens is een effect v metafysische krachten. Dit zien we reeds bij de Oude 
Grieken. Ze verklaren menselijke tegenslagen door Goden. Wat een mens meemaakt, is metafysische weerspiegeling 
vd metafysica.  

Id monotheïstische godsdiensten zien we dit terugkomen, bv. Christendom. De mens is hier inherent verbonden met 
God.  

Binnen zo’n religieus discours w tegenspoed herleid tot verhouding met God. Id psychopathologie zag men dit als 
‘zonden’. Mensen die problemen ontwikkelen in hun functioneren, hebben gezondigd en w gestraft. Een andere reden 
was dat ze teveel in de ban waren v demonische krachten (was id Middeleeuwen de term ‘waanzin’/’bezetenheid’). 

Zie artikel. In elk bisdom is er nog steeds een duiveluitdrijver actief. 

® Het lichaam vd mens was sacraal, mocht niet aangeraakt w: ‘de maakbare mens (lichaam ≠ sacraal, geest ≠ ziel)’. 
Vesalius kreeg dus veel tegenwind door zijn materialistische studie. De mens en de ziel is rechtstreeks verbonden met 
God. Er ontstond protest om systematisch na te denken.  

Psychologie ontstaat vanuit een bevrijding vh metafysisch, religieus denken. Zo komt men tot een materialistische 
studie, waarin de mens opgedeeld w in onderdelen (ingewanden, maar ook emoties en gedrag).  

® Nochtans spreken we id psychologie over de mens nog vaak met een latijnse, antieke term ‘individu’, wat letterlijk wil 
zeggen ‘ondeelbaar’. Vroeger dacht men zo, maar id psychologie is dit niet meer zo. De wezens/individuen zijn 
combinaties v wetten die hen determineren.  

Sinds de verlichting is de mens vooral een wezen dat w bestudeerd als een set v onderdelen die al dan niet goed 
functioneren. De psychologie beschouwt de mens dus expliciet wel als deelbaar: emotie, gedrag, waarneming, 
geheugen, betekenisverlening... zijn allemaal componenten waarlangs de mens w bekeken.  

Wat evenwel overeind blijft in de psychologische mensopvatting, is de idee van een ordelijk functioneren dat 
gehoorzaamd aan wetmatigheden waarmee de mens samenvalt: de mens de wetten die hem determineren. 

1.2 Geschiedenis 

Het voorgaande zien we bv. reeds bij René Descartes, die in 1648 stelt dat de het menselijk lichaam functioneert als een 
mechanisme. Hij gebruikte de metafoor vd klok. De klok was toen het meest complexe apparaat dat men kon maken, en men 
gebruikte het als model om te denken over het menselijk lichaam. Het is door zo na te denken over de mens, dat het 
startschot conceptueel gegeven werd, om geneeskunde te ontwikkelen. Men wil de mens operationeel maken.  

100j laten schreef de Franse filosoof Julien Offray de la Mettrie (1753) zijn essay ‘L’Homme du machine’ (De mens als 
mechanische klok): hij stelde dat niet enkel het menselijk lichaam maar ook de menselijke geest werken volgens de 
mechanistische wetten vd NW. Geest en lichaam functioneert beide als machine en gaf pleidooi voor 
natuurwetenschappelijke studie.  

De mens werd hiermee object van wetenschappelijk onderzoek: een wezen waarvan het functioneren wetmatig te 
beschrijven is. Hij zegt letterlijk dat we moeten stoppen met religieus te denken. de la Mettrie werd in de 18e E verketterd 
owv deze stelling. Intellectueel betekende het evenwel de doorbraak van een wetenschappelijk denken over de mens. 

Geleidelijk aan is psychologie vanuit filosofie gegroeid. Maar stilletjesaan werd deze filosofie ook complexer. Id Industriële 
Revolutie (ook 18e E) deed de machine als productie-instrument volop zijn intrede. Stoommachines namen arbeid over, 
spinmachines konden meerdere draden tegelijk spinnen, etc. Machines w rendementsmachines. Het is een productiekracht 

die continu geoptimaliseerd w ifv betere resultaten. Hoe meer meerwaarde ➝ hoe efficiënter om grondstof om te zetten in 

eind- of tssproduct ➝ hoe ster ze w gewaardeerd. Marx heeft dit voor het 1st geschetst in zijn kapitalistisch denken. 

Nieuw ah industriële tijdperk is dat de machine w gedacht als factor v rendement en welvaart. Dit heeft belangrijke 
consequenties voor onze kijk op de mens. Vanuit de machine-metafoor w mensen niet alleen beschouwd als wezens die 
functioneren volgens te beschrijven wetmatigheden, maar als rendementsmachines; als wezens die een capaciteit tot 
productie incarneren; productie die kan leiden tot meerwaarde en die steeds een schakel is binnen een ruimer 
productieproces.  

Wanneer we de machine-metafoor toepassen op de mens, dan bekijken we onszelf als een te optimaliseren iets. Sinds de 
Verlichting w de mens gezien als te verbeteren machine (entiteit). Efficiëntie en winstoptimalisatie staat centraal. Door aan 
onszelf en aan anderen te ‘sleutelen’, kunnen we ‘beter’ w. 
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Dit is alvast een belangrijke achtergrondgedachte om te kunnen snappen waarom Westerse mensen allerlei raadgevers en 
ondersteuners nodig hebben (psychologen, coaches, trainers…): ze willen aan zichzelf ‘werken’ om hun leven te 
perfectioneren. De mens draagt atm ook de gevolgen v deze visie, bv. burn-out. 

Beknopt: 

- Descartes: “Het lichaam moet bestudeerd worden aan de hand van mechanische wetten.” 

- de la Mettrie: “Het lichaam én de geest moeten bestudeerd worden adhv mechanische wetten.” 

- Industriële revolutie: “De mens is een ordelijke functionerende, maakbare en te optimaliseren entiteit. 

2. Disharmonie 

⇒ De focus vd psychoanalyse. 

Als we zulke metaforen gebruiken om mensen te determineren, zijn mensen machines die voorspelbaar zijn en te 
optimaliseren zijn. Dit is een dominante visie id psychologie die effecten heeft, resultaten levert en successen boekt, maar 
het is ook slechts 1 benadering. 

Psychoanalisten gebruikt het kernwoord ‘disharmonie’ om uit te vertrekken. In het radarwerk zit er altijd een zandkorreltje, 
er is altijd een moment waarin mensen minder goed functioneren. Dit is het vertrektpunt v onze menselijke ervaring. Een 
fundamentele reden waarom de psychoanalyse ook na een bestaansgeschiedenis v bijna 120 jaar een cruciale plek blijft 
innemen ih denken over het (psychopathologische) functioneren vd mens, is omdat ze een onherleidbaar karakter toekent 
aan disharmonie. = focus psychoanalyse.  

Deleuze zegt dat psychoanalyse niet nadenkt over individuen, maar dividuen: het deelbare, de mens is geen geheel. De mens 
is een wezen dat kampt met een niet te elimineren verdeeldheid: de mens w weliswaar gedetermineerd dr wetmatigheden, 
maar valt er niet compleet mee samen. In onze zelfervaringen maar ook contacten met anderen, is het nooit volledig 
comfortabel. Er is altijd een marge die simultaan zorgt vr v vrijheid én onbehagen. Volgens Deleuze is ‘dividu’ en begrip om 
aan te duiden dat de mens een eindeloze stroom v verlangens is.  

Het vertrekpunt vd psychoanalyse als ‘de mens faalt als ordelijk denkend wezen’, komt voort vanuit de Verlichting, het is het 
onbewuste, en de drift. Als onze doelstellingen niet lukken, w we angstig, depressief,… Men vertrekt vanuit de Verlichte 
mens waarin de mens zichzelf probeert te optimaliseren, maar hierin faalt. De theorie vd psychoanalyse drukt uit hoe deze 
disharmonie onder verschillende gedaantes verschijnt. 

De 2 kernbegrippen zijn 

1) Onbewust: bep. manier v denken. Enerzijds is dit ordelijk, anderzijds spelen er andere gedachten die ons lastigvallen (= 
het onbewuste). Dit gaat over gedachten, denkprocessen die niet bij de rest v onze denkbeelden passen. 

Het concept ‘onbewuste’ drukt bijvoorbeeld uit hoe er hinderende en hinderlijke factoren opduiken in ons zelfbewuste 
handelen. Mensen proberen hun functioneren intentioneel vorm te geven, maar stoten nu en dan in hun eigen denken 
en handelen op tendensen die ingaan tegen wat ze menen te willen. 

2) Drift: verhouding met ons lichaam. We zijn geen pure computers. We zijn een hart met levend lichaam. We ervaren 
fluxen v opwinding en arousal, dynamiek die impact heeft op ons gevoel en omgeving. Lichamelijke impulsen 
determineren onze gedachtegang.  

Het begrip ‘drift’ op haar beurt drukt uit hoe de ervaring van lichamelijke opwinding en spanning af en toe absurde 
kronkels volgt, die onze rationeel denkende geest niet kan volgen. 

Klinisch voorbeeld: Karen / Gunnar: intern/extern verdeeld. 

Karen is een financieel consultant van 40 die een internationale carrière doorliep en zowel in Berlijn, Dubai als New York woonde. 
Haar vriend, die in België maar moeilijk een job kan vinden, leerde ze in die werkcontext kennen en toen ze beslisten een kind te krijgen wou ze 
het rustiger aan doen. “Een zoontje heeft zijn mama nodig”, zegt ze. Nu werkt Karen in België, waar ze een adviserende rol heeft in het 
bankwezen. Die job stelt nu problemen. Karen wil meer thuis zijn, maar het lukt haar niet. ’s Ochtends zwaait ze haar zoontje uit aan de 
schoolpoort, maar ’s avonds slaagt ze er niet in het kantoor tijdig te verlaten en komt ze pas thuis als haar zoontje slaapt. Niemand verplicht 
haar lang te blijven, maar toch raakt ze het bankgebouw niet tijdig uit. ‘Ik lijk meer begaan met de portefeuille van mijn klanten dan met mijn 
zoon’. Weekends gaan deels ook op aan werken en het resultaat is een warboel van conflicten: Karen voelt zich schuldig voor haar 
afwezigheid en wil een betere balans. Ze ziet het probleem in, maar krijgt het niet doorbroken. Intussen stelt ze vast dat ze ook veel piekert 
tijdens haar werktijd, wat haar efficiëntie ondermijnt: vroeger was ze een succesvolle zakenvrouw en genoot ze van hippe feestjes, met haar 
verhuis naar België zit haar carrière in het slop, voelt ze zich heel ‘burgerlijk’ en verliest ze de drive om te werken. 

Gunnar is een jonge twintiger die omwille van gewelddadigheden werd opgepakt door de politie. Met een baseballknuppel sloeg 
hij deuken in de wagen van een kameraad. De jonge man heeft reeds meerdere feiten op zijn strafblad, zoals kleine overvallen en 



Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021 5 

vechtpartijen met bendevorming. Via de rechter krijgt hij als alternatief voor een gevangenisstraf de optie om bij een psycholoog aan zijn 
agressieproblematiek te werken. Gunnar heeft een bewogen jeugd achter de rug. Met zijn ouders klikte het naar zijn eigen zeggen nooit. 
Moeder is een angstige vrouw die frequent het bed niet uitkomt omwille van neerslachtige periodes; “ze kan er niets aan doen”. Vader 
beschrijft hij als een onverschillige figuur: “hij werkt, komt thuis en bekijkt zijn programma’s op TV”. Gunnar gaat en staat sinds zijn kindertijd 
waar hij wil. Via vechtpartijen en kleine drugshandel kreeg hij een vriendengroep: “vertrouwen bestaat niet, je moet het verdienen” zegt hij. 
Zo komt hij uit bij het incident met de wagen die hij vernielde. Gunnar kwam recent in contact met Svenski, een jonge man die grote sier 
maakt in de buurt en die zich opwerpt als ‘OK gast’. “Om hem te testen” laat Gunnar op een avond zijn vriendin met Svenski achter in een 
dancing. Een paar uur laten komt hij terug en ziet hij Svenski flirten met zijn vriendin, die “high en opgewonden” is. Bij het zien van het 
tafereel wordt hij gek van de die duivelse ogen  die bij Svenski te zien waren. Gunnar draait zich om, beslist om te breken met zijn vriendin en 
neemt een baseball knuppel waarmee hij Svenskis dure “drugswagen” in elkaar slaat: “zo is het voor iedereen duidelijk wat voor kerel dat is”. 
Nu nog ziet hij de blik van Svenski op zijn netvlies branden en wordt hij instant woedend als hij het verhaal vertelt. De driftmatigheid die 
Gunnar observeert bij Svenski belaagt hem. Het in elkaar rammen van diens wagen lijkt voor Gunnar vooral een poging te zijn om een halt toe 
te roepen aan de psychische overweldiging die hij vanuit Svenski ervaart. Hij snapt dat zijn woede fout is, maar kan het niet controleren. 

Deze voorbeelden tonen hoe verdeeldheid kan verschijnen. Bij Karen is dat onder de vorm van een intern conflict: 
verschillende verlangens en actietendensen staan op gespannen voet met elkaar. Bij Gunnar verschijnt de verdeeldheid 
extern via een botsing met de buitenwereld: onbetrouwbare anderen sturen zijn leven in de war en ontlokken zijn agressie. 

De psychoanalytische theorie brengt in kaart op welke punten van de zelf-ander ervaring deze disharmonie speelt en bestaat 
uit verschillende modellen die de dynamiek van ons functioneren beschrijft. Daarbij wordt in het bijzonder ook aandacht 
besteed aan hoe verschillende vormen van psychopathologie georganiseerd zijn rond het proberen afweren van 
confrontaties met disharmonie in het eigen functioneren. 

Praktijk vd psychoanalyse bestaat vooral, maar niet enkel, uit gesprekstherapie. Deze is erop gericht om mensen te laten 
onderzoeken en bevragen hoe disharmonie in hun eigen leven speelt, en hoe ze er (zijn) mee om(ge)gaan. De patiënten gaan 
zichzelf verhalen horen vertellen. Het doel is om de disharmonie pogen te onderkennen en een omgangsvorm te vinden. 
Mensen lijden omdat ze hun eigen disharmonie niet onder ogen willen zien. De psychoanalyse is geïnteresseerd in wat 
mensen verborgen willen houden (miskennen) en wat ze etaleren. Via het spreek- en zoekproces dat eigen is aan een 
psychoanalytische behandeling wordt mensen de kans geboden om de impact van disharmonie in hun eigen leven te 
onderkennen en te zoeken naar nieuwe omgangsstijlen die rekenschap geven van wat fundamenteel moeilijk is, zodat er 
nieuwe perspectieven ontstaan om vorm te geven aan het eigen leven. Hierbij wordt niet de illusie gekoesterd dat de 
disharmonie weg te werken is, maar wordt gezocht naar manieren om vanuit deze disharmonie te leven. 

Vervolgens stelt men de vraag ‘hoe gaan we hier mee om?’. Dan beginnen mensen na te denken, te improviseren, w proces v 
creativiteit aangeboord waaruit therapeut een andere omgangsvorm helpt aan te reiken.  

Gedacht vanuit onze voorbeelden draait de behandeling bij Karen vooral rond het ophelderen van haar eigen levenskeuzes. Via de 
behandeling spreekt ze over de verhouding tussen werk en gezin. Door over tal van incidenten en herinneringen te vertellen doorprikt ze haar 
vroegere hang naar succes en glamour, en ontdekt ze voorbij haar goede bedoelingen als moeder het plezier in het contact met haar zoontje. 
Bij Gunnar draait de behandeling vooral rond het vinden van een identiteit. Bij de aanvang van de behandeling profileert hij zich heel sterk als 
de zware jongen die niet met zich laat sollen. Achter dat imago schuilt de angstige overtuiging dat anderen hem effectief gaan bedotten, wat 
extreme woede oproept. Via de gesprekstherapie knoopt hij aan bij zijn oude interesse  in  ‘classic cars’. Hij komt in contact met 
gelijkgestemde zielen die geïmporteerde wagens restaureren en door zich daar op toe te leggen, creëert hij een afstand van het milieu waar 
hij moest vechten om te overleven. 

Men kan maar een nieuwe omgangsvorm vinden, als er een manier v overdracht is. Dit is een cruciaal proces. Dit gaat over 
de relatie tss analyticus/psychoanalytisch therapeut en cliënt. Deze band is cruciaal ter ondersteuning vd zoektocht en zelf-
ander exploratie die de behandeling uitmaakt. Het spreken in de therapie vormt de scène waarop de analysant/patiënt het 
eigen functioneren en de persoonlijke levenscontext bevraagt. Vele doorbraken in het denken komen tot stand door je eigen 
denken uit te leggen aan een ander. Zo ontstaat ordening en meer duidelijkheid voor de persoon zelf. 

Vertrouwen in de therapeut is hier heel belangrijk, maar ook vertrouwen op de toekomst. Een bereidheid om te vertellen is 
belangrijk. Men kan ook pas goed therapeutisch werk leveren als je je goed zet voor de ander, jezelf aanspreekbaar maken. 
Bv. Met Karen moet je anders praten dan bij Gunnar.  

In dit spreken duikt de disharmonie op met als direct gezicht lijden & miskennen (mens probeert zichzelf allerlei betere 
dingen voor te spiegelen). De brute confrontatie met onze eigen disharmonie is onaangenaam en zorgt voor lijden. Mensen 
zijn dan ook geneigd om haar te miskennen en te vullen met allerlei denkbeelden, idealen en toekomstdromen. Wanneer we 
worden geconfronteerd met het lijden van anderen treedt die tendens ook op de voorgrond. Therapeut helpt de problemen 
te erkennen en de cliënt zijn ogen open te doen.  

Dit doen we vanuit de ethiek van de leegte; men mag de ander niet inkleuren wat ze moeten denken. Men geeft wel de 
ruimte om na te denken. Als persoon help je een proces in gang te zetten, maar je mag niet inkleuren hoe je moet evolueren. 
De psychoanalyse start van een specifieke ethiek: de enige die gerechtigd is om te kiezen voor een bepaald omgangsvorm 
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met de ervaring van disharmonie is de persoon zelf. Het is niet aan de therapeut om die keuze voor iemand te maken*. We 
karakteriseren de ethiek vd psychoanalyse dan ook als een ‘ethiek van de leegte’. Dwz dat de clinicus ervan afziet om de 
patiënt doelen en normen op te leggen waar deze zou aan moeten conformeren. De clinicus heeft als taak open te staan 
voor het verhaal vd patiënt en te luisteren (ethiek). De psychoanalyse profileert zich niet als een discipline die hét antwoord 
bezit (leegte), maar bezit openheid naar de mensen, hun verhaal en hun wensen. 

* Id studiebundel vr de responsecolleges zit een tekst die hierbij aansluit: ‘Richtinggevende principes vd psychoanalytische act’. 

Filosofisch gaat de problematiek v disharmonie waar de psychoanalyse zich op richt, terug op versch. denkers die het statuut 
vh menselijke genot problematiseerden, zoals Plato, Aristoteles, Augustinus, Nietzsche. Zij hadden reeds gepoogd om iets 
over die disharmonie te denken en los te komen vh religieuze. Psychoanalyse zit id denkrichting vh het erkennen vd mens en 
zijn verdeeldheid. Mensen hebben last v disharmonie en verdeeldheid, maar dit heeft niets te maken met God die dit zou 
veroorzaken, neen, het is eigen ad mens die tegengestelde tendensen heeft in zijn eigen handelen.  

Augustinus verwondert zich over het genot en de seksuele aandriften, en de moreel onaanvaardbare uitspattingen 
(vernielzucht, hebzucht) die de mens kan ervaren. Deze functioneren als een stoorzender. Ze definiëren de 
zondigheid van de mens in verhouding tot God en tonen hoe de mens er niet in slaagt om harmonieus te leven. 

De psychoanalyse beschouwt de ervaring van disharmonie tav bepaalde actietendensen niet vanuit het dilemma 
van zondigheid, wat voor de primair religieus gerichte mens centraal staat. Wat daarentegen centraal staat, is de 
ervaring van oncontroleerbaarheid die deze actietendensen impliceren voor de rationeel denkende en op 
zelfcontrole gerichte mens die het product is van de Verlichting. 

Het is dus niet meer het concept ‘zonde’ maar ‘oncontroleerbaarheid’ die men gebruikt om de disharmonie te verklaren.  

Hieruit maken we op dat de mensopvatting vd psychoanalyse ≠ idealistisch is. De mens was nooit een harmonieus wezen en 
zal dat ook nooit zijn. Iedereen heeft te maken met disharmonie, maar het is maar de manier waarop mensen hiermee 
omgaan. Men zou er mee moeten kunnen leren omgaan, leren om niet meer te lijden.  

De psychoanalyse heeft een specifieke mensopvatting die geen idealistisch beeld voorop stelt (de opvatting van de 
mens als ordelijk functionerende, maakbare en te optimaliseren entiteit is niets meer dan een denkbeeld), maar 
focust op een altijd weer opnieuw terugkerend punt van wanverhouding die zowel het intern (intrapsychisch; 
verhouding lichaam - geest) als het extern (relationeel, sociaal, cultureel) functioneren kenmerkt en verstoort. 

De mens ≠ idealistisch, maar = contradictorisch. 

3. Intermezzo: kernfiguren (2) 

3.1 Sigmund Freud (1856-1939) 

De psychoanalyse is een theorie met traditie die teruggaat op het werk van Sigmund Freud, die ah einde vd 19eE via 
gesprekstherapie patiënten met neurotische problematieken behandelde. 

Freud was een neuroloog die owv Joodse achtergrond geen carrière op universiteit kon ontwikkelen. Hij had ontdekkingen 
gedaan naar zenuwstelsel bij ongewervelden, naar cocaïne,… Hij heeft zich uit pure miserie in klinische praktijk gesetteld en 
wou hier werken als neuroloog.  

Veel patiënten die hij zag hadden neurologische klachten, maar geen fysische gronden hadden. Deze werden genoemd naar 
pseudo-neurologie, of hysterie. Lichaamsdelen wilden niet meer mee bv. Hij probeerde hypnose, maar mensen wilden niet. 
Ze wilden hun verhaal vertellen en begon te luisteren naar mensen. Vandaar ook het typische beeld van de sofa. Dit is het 
ontstaan vd psychoanalyse. 

Ook analyseerde hij zichzelf en zijn dromen, waar hij dezelfde mechanismes tegenkwam als bij zijn patiënten. Snel breidde hij 
zijn behandeling uit van patiënten met pseudo-neurologische hysterische klachten naar patiënten met andere types 
aandoeningen, zoals angst, fobie, dwangneurose, melancholie etc. 

Hij begon – parallel met klinische praktijk – nota’s te nemen. Op den duur werd dit een theoretisch idee over menselijk 
functioneren. Het is een theorie gegroeid uit de praktijk (ó experiment en behaviorisme). Zijn theorie ontstond abductief* in 
een continue heen en weer bewegen tss klinisch handelen en conceptueel formuleren.  

* Abductie is een manier v redeneren waarbij een mogelijke verklaring voor een (onverwacht) verschijnsel als de juiste w gekozen. 

Opmerkelijk is dat hij niet alleen over patiënten maar ook over zichzelf schreef. Boek: De Droomduiding (1900) is een 
sleutelwerk in Freuds oeuvre. Hij stelde dat alle mensen een onbewuste hebben, zowel als patiënt als therapeut. Je moet je 
eigen disharmonie onder ogen kunnen zien vooraleer je ook goed naar je patiënten kan luisteren. Zelfanalyse en dromen zijn 
hierin belangrijk. 
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3.2 Jacques Lacan (1901-1981)  

Lacan leefde tijdje later dan Freud, een Franse psychiater die vooral met psychosen ah werk is, en op latere leeftijd zich 
oriënteert naar psychoanalyse. De opzet leek echter wel op Freud, luisteren, schrijven en lesgeven. Hij is reflectief bezig 
naast het werkveld. 

Lacan is vernieuwend gegeven id psychoanalyse omdat hij nieuwe velden combineerde: geneeskunde, linguïstiek, filosofie, 
wiskunde,… Hij brengt psychoanalyse in dialoog met/functioneert op grensgebied v allerlei disciplines. Lacan biedt 
perspectieven om de psychoanalyse aan te wenden voor de behandeling van psychosen en brengt de psychoanalyse in 
dialoog met diverse disciplines zoals de filosofie, de taalkunde en de wiskunde. 

Lacan staat bekend voor zijn zogenaamde ‘retour à Freud’, waarbij hij pleitte voor een grondige niet-psychologiserende 
studie van Freud die de radicale eigenheid van de psychoanalyse centraal stelt. Psychoanalyse is verwant aan de psychologie, 
filosofie of psychotherapie, maar is tot geen daarvan te herleiden. Lacan doet echter meer dan louter Freud herlezen en 
voegt een nieuwe reeks begrippen en ideeën toe. Hij stelde dat de psychoanalyse niet op zijn lauweren moest rusten en aan 
zichzelf moest blijven werken, aangezien bepaalde begrippen en theorieën verouderd waren. 

Lacan schreef itt Freud moeilijke teksten, zeer barokaal, wat zijn werk weinig toegankelijk maakt. Freud was een vlotte 
schrijver met een heldere didactische stijl. Bovendien ging Lacan er van uit dat eenieder die inpikte op zijn werk kennis had 
van het voorgaande. Zijn latere werken zijn dan ook moeilijk te lezen zonder voorkennis. Lacan hield vanaf 1953 in Parijs een 
publiek seminarie over psychoanalyse dat gaandeweg razend populair werd bij de Parijse intelligentsia. 

4. Wie ben ‘ik’? 

Een eerste cruciale vraag die we zullen behandelen, is welke rol we toekennen aan het ‘Ik’ als psychologische instantie. 

4.1 Descartes 

Een vraag die bij Lacan centraal staat is onze eerste grote topic. Wat is het ‘ik’ vd mens? Lacan voert grote stelling aan: ‘Ik’ als 
psychologische instantie: zowel kennend als miskennend. 

• Kennend: keert terug op Verlichting; we kunnen mens observeren, het rationeel denkend wezen kunnen we 
onderzoeken.  

Voor de moderne mens, die het antropologisch beeld vd Verlichting heeft geïncorporeerd, is het ‘Ik’ dus vooral een 
kennende instantie. 

• Miskennend: bep. zaken zien we liever niet onder ogen.  

Psychoanalytisch beschouwd is het kennende streven vh ‘ik’ echter maar een aspect ve complexer plaatje, waarbij 
het ‘ik’ vooral dus ook een miskennende functie heeft: het ‘ik’ is een instantie die probeert blind te blijven tav de 
disharmonie ih eigen functioneren.  

Om dit toe te lichten grijpen we terug naar het basisexperiment v Descartes: ‘Meditaties’ (1642), het meest gekende 
gedachtenexperiment. Hierin zegt hij het volgende: “Ik ken de wereld, omdat ik de wereld waarneem via zintuigelijke 
input”. Maar… Onze waarnemingen zijn niet volledig betrouwbaar (~ illusies). Hoe zeker kunnen we dan zijn?  

Mss is alles wat we kennen wel een fantasie, een illusie. Mss is God ook een illusie (hij hing nog vast ah geloof), of is God 
een grote bedrieger die mij doet denken dat werkelijkheid de werkelijkheid is, terwijl dit niet zo is. Dan nog… “hij mag 
misleiden zoveel hij kan, hij zal nooit bereiken dat ik niets ben, zolang ik denk dat ik iets ben. Dus daarom moet ik, na 
alles te hebben overdacht, vaststellen dat deze uitspraak: ik ben, ik besta, noodzakelijk waar is, iedere keer dat ik die zeg 
of in mijn geest denk.”  

Descartes stelt dus het statuut v onze kennis in vraag, en geeft aan dat hij aan alles zou kunnen twijfelen, behalve aan het feit 
dat hij twijfelt. Dit is een zekerheid. Vh feit dat je twijfelt, ben je zeker op het moment dat je twijfelt. De mens staat als 
twijfelende, kennende instantie id wereld: dit is een onbetwijfelbaar punt, een zekerheid. In de cognitieve act van het 
twijfelen zit dus een niet betwijfelbaar punt van zekerheid. 

Descartes leidt hieruit af dat als hij niet zou kunnen twijfelen, hij niet zou bestaan. Dus, meent hij, mag ik vanuit de cognitieve 
act van het twijfelen besluiten dat ik besta. Dus omdat hij twijfelt, bestaat hij.  

⇒ “Cogito ergo sum”/“Ik denk, dus ik ben”. De mens is een “denkend ding” (res cogitans). Het enige waar de mens echt 
zeker van is, is van het feit dat hij een ‘denkend ding’ (res cogitans) is. Alle kennis die ik vervolgens opbouw, wordt via dit 
denken georganiseerd. Vandaar dat de mens moet proberen om via rationeel denken zijn kennis op te bouwen. 
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Descartes: “Het IK is vooral een kennende instantie” 

Psychoanalyse: “Het IK is vooral een miskennende instantie” 

4.2 Lacan (1965) – La Science et la Vérité 

Kenmerkend voor Descartes is dat hij de mens cognitief benadert: als een wezen dat denkt, los vd inhoud vd gedachten. In 
zijn tekst  benadrukt Lacan dat we op die manier een splitsing krijgen tss weten (wát de mens denkt) en waarheid (dát de 
mens denkt):  

Lacan pikt in op het gedachtenexperiment v Descartes: Mensen hebben bep. waarheid en bep. weten: 

‘Dat de mens denkt’ is het formele, het weten dat je denkt dus dat je bestaat. Dit is echter niet gelijk aan ‘wat de 
mens denkt’; dit zijn de inhouden. Lacan splitst zich op in waarheid (het feit dat je twijfelt) en weten (de inhoud vd 
gedachten).  

Descartes wijst op het onzekere statuut van wát de mens weet (misschien is onze kennis wel fantasie of bedrog), 
en schuift naar voor dat de waarheid van de mens ligt in het feit dát hij redeneert: de mens is een denkende 
substantie die met geen enkele van zijn gedachten samenvalt. Vandaar de noodzaak om te blijven denken. Bij het 
religieuze geloof ligt de waarheid bij God. Bij de Verlichte mens daarentegen ligt de waarheid in de continue 
eruptie van het denkproces zelf. 

Kenmerkend aan dat weten is dat wat de mens weet een onzeker karakter heeft (mss is onze kennis wel fantasie of bedrog). 
Als we bep. opvattingen hebben over hoe de aarde rond de zon draait bv., kunnen we twijfelen. De waarheid ligt ih feit dat 
de mens redeneert. De mens is een denkende substantie die met geen enkele van zijn gedachten samenvalt. Vandaar de 
noodzaak om te blijven denken. 

® Bij het religieuze geloof ligt de waarheid bij God.  
® Bij de Verlichte mens daarentegen ligt de waarheid in de continue eruptie van het denkproces zelf. 

Descartes probeert volgens Lacan het zijn te gronden door link te maken tussen het denken en het zijn. Echter ‘dus ik ben’ is 
maar één gedachte, geen waarheid.  

• Descartes legt accent op formele: ‘dat’ de mens twijfelt, de waarheid vd mens. 
• Maar… Zodra Descartes dit koppelt ad inhoud, zoekt hij weer zekerheid id inhoud, maar dat is fout. Een 

inhoudelijke bewering; hij gooit het radicale v zijn eigen stelling dicht.  

Door de link te maken tussen het denken en het zijn – ‘ik denk dus ik ben’ – probeert Descartes volgens Lacan het zijn te 
gronden. Echter, hij gaat voorbij aan de radicaliteit van zijn eigen stelling. Descartes poneert dat de uitspraak ‘ik denk 
dus ik ben’ waar is, en legt zo weer het accent op de inhoud van het spreken. Het accent ligt dan niet meer op het feit 
dat de mens denkt, maar op wat de mens denkt. Dit voedt de hoop dat wát hij denkt (de kennis die hij ontwikkelt; het 
weten dat hij weerhoudt) uiteindelijk accuraat zou kunnen zijn. Op die manier wordt de grondende waarheid miskend: 
de enige zekerheid van de mens ligt in het feit dat hij denkt. 

We maken een onderscheid tss een reflexieve en reflectieve beweging bij Descartes (examenvraag!). 

• Reflexieve beweging: het denkproces zelf, de reflexieve loop. ‘Ik twijfel, en moet hier niet aan twijfelen’. Dit is de 
structuur vh denkproces, hetwelke bestaat uit de act vh bevragen.    (⇒ Lacan) 

• Reflectieve beweging: de inhoud, nadenken over, reflecteren over,… Accent ligt op inhoudelijke reflectie, op 
denken over dingen.         (⇒ Descartes) 

DAT de mens denkt de cognitieve act, het denkproces REFLEXIEF Lacan 

WAT de mens denkt de inhouden, ideeën van het spreken REFLECTIEF Descartes 

In zijn eigen bespreking van het menselijk functioneren zal Lacan proberen terugkeren naar de radicaliteit van Descartes en 
het accent leggen op het feit dat de mens spreekt. De linguïstische act van het spreken bepaalt de mens. Deze focus op het 
spreken is elementairder dan Descartes zijn focus op het denken. Denken is immers voor een flink pak creatief 
geïnternaliseerd taalgebruik en krijgt ook vorm via talige interacties. Denk maar aan hoe wetenschappers doorbraken 
forceren door in teams en op internationale fora met elkaar te discussiëren. 

Lacan plaatst naast zijn kritiek nog een andere stelling; we moeten niet alleen stellen dat de mens denkt maar moeten meer 
basaal kijken: focus op het feit dat de mens spreekt. Mensen gebruiken taal, spreken. Dit zijn idd cognities, maar dat kan er 
maar zijn als er abstracte symbolen in ons hoofd is. De linguïstische act vh spreken bepaalt de mens.  
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⇒ Uitgangspunt v Lacan: mensen zijn sprekende wezens (= ook basis vr zijn psychoanalyse). Deze focus is 
elementairder dan Descartes zijn focus op spreken. Denken is immers creatief geïnternaliseerd taalgebruik en krijgt 
vorm via talige interacties.  

Dit is ook zeer klinisch. De psychoanalytische praktijk is een spreekproces. Als mensen op gesprek komen, spreken 
we met hen (over hun leven, wat ze hebben meegemaakt, etc.).  

Deze focus op het spreken is ook consistent met de psychoanalytische praktijkt. De vbn v Karen en Gunnar maken 
duidelijk dat het spreekproces in de therapie zorgt voor opheldering. Deze opheldering komt er niet zozeer omdat 
mensen tot inzicht komen. Veel belangrijker is dat ze pijnlijke punten verwoorden en zo (nieuwe) beslissingen 
nemen. In de psychoanalytische praktijk laat de therapeut zich niet misleiden door de pure inhoud (wát de mens 
denkt), maar stimuleert mensen om verder te gaan dan de inhoud en creëert zo de ruimte om telkens weer te 
spreken. 

Het Verlichte denken in het verlengde van Descartes vertrouwt op de autonomie en het waarheidsgehalte van het denken, 
en ziet dit als grond voor het accurate weten. Descartes twijfelt weliswaar aan de aard van onze kennis, maar vertrouwt op 
de kracht van het systematische denken. 

5. Het Imaginaire 

We zien de verdeeldheid verschijnen: we vallen niet samen met woorden en gedachten die je vertelt over jezelf. Het is net id 
verscheidenheid vd versch. denkinhouden dat we iemand leren kennen. Er is niet één denkbeeld die je definieert in jezelf, 
het zijn verschillende denkbeelden. Zodra men in de knoop zit met de verschillende denkbeelden, spreekt men v 
verdeeldheid, waardoor men de waarheid kent. Wát men denkt is niet de clue (maar hier luisteren we wel naar uiteraard).  

Als we kijken naar de inhouden, zitten we dus op mentale beelden. Theoretisch gezien noemen we dit gebied het 
‘imaginaire’, afgeleid vh ‘imago’, wat letterlijk betekent ‘beeld’. Mensen zijn wezens die gedachtebeelden hebben over hoe 
we ih leven staan.  

Wat de mens denkt, houdt de mogelijkheid tot miskenning in ➝ bep. inhouden over onszelf zijn we niet zo fier op. Hier 
willen we niet hard op doordenken, waardoor we bedrieglijke denkbeelden creëren. Zelfbedrog = Imaginair. Lacan situeert 
deze bron vh zelfbedrog dat binnensluipt binnen ons denken als imaginair van aard. 

De psychoanalyse stelt dat wat de mens denkt altijd de mogelijkheid tot miskenning inhoud: het grote probleem 
voor de mens is niet dat er een bedriegende God zou zijn, maar ligt in het bedrieglijke karakter van onze 
denkbeelden. Deze denkbeelden zijn niet accuraat, want ze worden vertekend door wensfantasieën. Mensen 
proberen te filteren op het niveau van de inhoud en een bepaald beeld van zichzelf te selecteren. 

Vanuit de Lacaniaanse psychoanalyse onderscheiden we in het menselijk functioneren drie registers (RSI): het imaginaire, het 
symbolische en het reële. Dat zijn drie onderling vervlochten dimensies en de aard van hun onderlinge vervlechting geeft 
rekenschap van hoe iemand de realiteit ervaart. 

• Symbolisch: het feit dat mens spreekt, dat mens taal gebruikt, … 
• Reëel 
• Imaginair: men gebruikt mentale beelden over wereld en onszelf. Het imaginaire stipt aan dat mentale beelden een 

belangrijke rol spelen binnen ons mentaal functioneren. Bv. Beelden over onszelf (‘wie ben ik?’), over de wereld, 
over de ander (‘wie is uw moeder?’).  

Imaginair verwijst dus naar het gebruik dat we maken van denkbeelden . Dergelijke beelden weerspiegelen bepaalde 
inhouden, maar hebben ook een vormelijke werking. Als men duidelijke ideeën heeft over zichzelf en over de wereld ➝ 

ervaart men meer controle en (zelf-)beheersing ➝ vormelijk effect. Jammer genoeg werkt dit niet altijd.  

Het Ik is de centrale imaginaire constructie uit ons psychisch functioneren; het bestaat uit een reeks zelfbeelden (sensoriële 
voorstellingen en gedachteninhouden) die een invulling geven aan onze persoonlijke identiteit. Men schrijft bep. inhouden 
toe aan onszelf. Men heeft het gevoel dat men als individu bestaat, maar tegelijkertijd is er niets moeilijk dan jezelf als ‘ik’ te 
beschrijven. Het ik is een constructie, maar de inhoud is niet zo duidelijk. 

De mens heeft geen oorspronkelijke identiteit, maar ontwikkelt er een in de loop van zijn bestaan. Bovendien is het Ik niet 
constant, maar onderhevig aan veranderingen onder invloed van gebeurtenissen. Er is niet eerst een Ik dat nadien met 
inhouden wordt gevuld. Het Ik komt tot stand doordat de denkende mens inhouden op zichzelf betrekt. De beelden maken 
de man; niet enkel inhoudelijk, maar ook formeel. 

We bouwen dit op en het ik ontstaat doorheen het leven. We hebben dus geen oorspronkelijke identiteit. Het 
ontwikkelingsmoment waarin ‘ik’ ontstaat, is ih spiegelstadium en ontwikkelt zich id loop vh leven. Bovendien is het Ik niet 
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constant, maar onderhevig aan veranderingen onder invloed van gebeurtenissen. Er is niet eerst een Ik dat nadien met 
inhouden wordt gevuld. Het Ik komt tot stand doordat de denkende mens inhouden op zichzelf betrekt. De beelden maken 
de man; niet enkel inhoudelijk, maar ook formeel. 

Het centrale model aan de hand waarvan Lacan de en de belangrijkste functioneringskenmerken vh Ik toelicht, is het 
spiegelstadium. 

6. Het spiegelstadium als basis van de identificaties 

Het model van het spiegelstadium is opgebouwd rond een ontwikkelingspsychologische redenering: het hulpeloze kind doet 
een beroep op beelden en zelfbeelden om zichzelf te handhaven en dit stuwt de ontwikkeling vooruit. Vanaf dan krijgt men 
een andere verhouding v wat werkelijkheid is.  

Een hulpeloos kind krijgt gevoel v controle. Meer dan dat omvat het spiegelstadium een redenering die duidt op de inherent 
dubbele rol die beelden spelen:  

• Enerzijds bieden ze duidelijkheid en houvast,  
• Anderzijds miskennen ze de complexiteit van onze ervaring en vervullen ze een functie van afweer. We vegen iets v 

complexiteit naar de achterzijde.  

Ontogenetisch verwijst het spiegelstadium naar een specifiek moment in de ontwikkeling (12-18m). 

Spiegelstadium kunnen we situeren rond 12-18 maand: kinderen ontwikkelen enorme interesse naar zichzelf herkennen + 
gaan dit zelfbeeld verinnerlijken (zie filmpje). Ze gaan hiermee spelen en zo ook verinnerlijken. Het gekke is dat het kind nog 
niet goed zelfstandig kan staan en stappen, en ook de taal nog niet actief beheerst. Er is wel een grote interesse ih beeld v 
zichzelf zoals waargenomen id buitenwereld: in spiegelend oppervlak zal het op zoek gaan naar zichzelf en hieromtrent 
fascinatie ervaren.  

Eigenlijk weet de mens niet exact hoe hij er uit ziet. Via onze perceptie hebben we letterlijk wel zicht op onze 
lichaamsdelen, maar wat ontbreekt is een accuraat beeld van ons gezicht, en een accurate waarneming van ons 
volledige lichaam. Via het spiegelstadium wordt dergelijk zelfbeeld imaginair opgebouwd 

Wallon was de eerste die dit beschreef en obv deze theorie werkte Lacan verder omtrent het spiegelstadium. Het kind krijgt 
ipv tactiele identiteit eerder een ruimtelijke identiteit. We spreken ve ontwikkelingssprong. We krijgen pas een zelfbeeld 
zodra we onszelf herkennen in de spiegel.  

Lacan benadrukt het zelfbeeld als iets wat we van buiten naar binnen brengen; identificeren en later introjecteren. De 
zelfkennis ontstaat.  

Lacan benadrukt dat het spiegelstadium een proces verinnerlijking inhoudt: informatie van buitenaf (een 
waarneming dat we uit de buitenwereld halen) wordt verinnerlijkt en behandeld als eigen. Het kind vereenzelvigt 
zich met iets dat principe extern is. Eens er een beeld is verinnerlijkt, zal de mens zich dat psychisch kunnen 
voorstellen (ik heb min of meer een idee van hoe ik er uit zie). 

Men maakt een link met Rimbaud:“Je est un autre”. Het is omdat je een beeld v buiten naar binnen haalt, dat je 
een intern gevoel krijgt ve ‘ik’.  

Lacan neemt deze idee over en theoretiseert het: voor we ons in ons spiegelbeeld herkennen, is het gereflecteerde 
beeld een ander. Via het spiegelstadium gaan we ons met die perceptie vereenzelvigen, en wordt de ander die we 
zien gelijkgeschakeld met onszelf, meer nog: we gaan het externe beeld beschouwen als een accurate en exacte 
bron van informatie over onszelf. Het zien van onszelf in de spiegel werkt als bron van zelfbevestiging. Vandaar dat 
mensen graag nog even in de spiegel kijken voor ze anderen ontmoeten: even verifiëren hoe ik er uit zie, om zo te 
kunnen inschatten hoe ik verschijn voor de ander en hoe ik eventueel niet wil verschijnen. 

Iedereen beseft evenwel dat dit zelfbeeld nooit 100% correct is. 

Op dat moment ontstaat er een speelse houding bij de mens. Opmerkelijk genoeg zien we hetzelfde als bij Descartes: het 
kind beseft dàt hij een spiegelbeeld heeft, maar het wàt verandert. Men heeft plezier aan het spel met het zelfbeeld; we zien 
het zelfbeeld als virtuele realiteit. Meer nog, we gaan deze virtuele versie v onszelf beschouwen als een exacte kopie, 
waardoor we in een 2e tijd een idee ontwikkelen over onszelf zie verder). 

Men speelt met wàt het spiegelbeeld kan inhouden. Dit begint bij kinderen (filmpje: Kind dat gefascineerd is door zelfbeeld; 
spel met het zelfbeeld) waarbij ze eigenlijk nog niet kunnen spreken. We zien dit ook bij het filmpje: Spelen met de spiegel: 
mr. Bean.  
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Zijnsverwarring en ‘manque-à-être’ (diffuse zelfervaring) gaan over in zijnsonzekerheid (“Wie ben ik?”). 

Op die manier kunnen we 3 tijden onderscheiden in hoe een identiteit vd mens tot stand komt. 

1) Diffuse zelfervaring: kind dat geboren w, groeit op en voelt zichzelf en omgeving, maar dat is niet vanuit een 
afgeleid beeld vd ‘ik’ en ‘de ander’. Lacan benadrukt dat de diffuse, vage zelfervaring samenhangt met een ‘gebrek 
aan zijn’, we weten nog niet wie we zijn. Mensen ervaren dit als onaangenaam ⇒ ‘manque-à-être’. De vraag naar 
‘zijn’ is nog geen cognitief vraagstuk. Dit is het feit ‘dat’ de mens denkt. 

Ons ‘zijn’ heeft geen oorspronkelijke betekenisvolle inhoud. Het is een vrije marge: we kunnen denkbeelden en 
opinies opbouwen. Als mens w we geboren met een lichaam, maar dit zijn heeft geen inhoud. 

2) Op een bep. moment verinnerlijken kinderen hun spiegelbeeld met ‘dat ben ik’ (= spiegelstadium). Men ontmoet 
een virtuele versie v zichzelf id spiegel, id ander.  

3) Men verinnerlijkt dat virtuele beeld en beschouw het als zichzelf (⇒ imaginaire identificatie; identificatie met een 
zelfbeeld). Dr deze identificatie beleeft men vreugde (aha-belevenis vd zelfherkennin), maar kunnen ook 
inhoudelijke vragen gesteld w over zichzelf (‘wie ben ik?’), net omdat men bep. beelden over zichzelf heeft 
opgebouwd.  

Het antwoord dat ik in het spiegelbeeld ontmoet ‘dat ben ik’ creëert (retroactief) de vraag “Wie ben ik?”, die 
voordien nog niet als vraag bestond, maar als diffuse zelfervaring. De beelden van de ander worden 
geïntrojecteerd, maar men stelt zich de vraag of men wel echt dat beeld is. 

Dit proces w reeds vroeg id ontwikkeling in gang gesteld. Als dit lukt om jezelf te identificeren, krijg je een gevoel v 
controle (= ° positief affect): we zijn blij met wat we zien, omdat het beeld ons een zelfbevestiging biedt. Spel leidt tot 
bep. vorm v plezier id omgang vh beeld. Wanneer een kind rechtstaat tegen een spiegel, kan het de spiegel even 
loslaten en zo zien dat het zelf rechtstaat. Dat kan het kind eigenlijk niet, maar op dat moment ziet het het wel 
gebeuren! Dit leidt tot vreugde en is een stimulans. Lacan stelt ook dat ‘de mens ontwikkelt door zichzelf te bedriegen’.  

Dit is anders bij dieren (zie filmpjes: primaten, olifanten,…). Ook bij hun is er zelfbesef, maar het grote verschil is dat het niet 
leidt tot spel, maar heeft een bep. limiet. Ze zien een ontdubbeling optreden, beseffen dit, maar leidt niet tot positief affect 
wat bij de mens wel het geval is.  

Zeker hogere primaten hebben een elementair besef van hun zelfbeeld , maar raken verward  door hun 
spiegelbeeld. Chimpansees spelen met het spiegelbeeld (zien de ontdubbeling), maar worden er ook kwaad op en 
vragen zich af of er geen ander dier achter de spiegel zit. Dieren die echter lang samenleven met mensen gaan 
verder in hun zelfherkenning dan dieren die dit niet doen. Sommige soorten kunnen zichzelf tot op een zekere 
hoogte herkennen, maar ze zullen nooit zo met hun spiegelbeeld spelen of er zo geïnteresseerd in zijn als kinderen. 

Dier vs. mens: dieren zijn veel ernstiger, bv. Roger the crow & Felix de kat (filmpjes). 

Spelen met het beeld = weten dat het niet echt is. We hebben een redelijk grote afstand tot het beeld vd mens. Met de 
inhouden kleven we minder sterk samen dan met het reële. De verklaring van dit verschil tussen mens en dier is dat mensen 
weten dat het beeld niet echt is. Denk bijvoorbeeld aan Magrittes ‘Ceci n’est pas une pipe’. De afbeelding van een pijp is niet 
gelijk aan een pijp. Mensen begrijpen dit, dieren niet. De mens lokt humor uit door een specifiek gebruik van beelden. We 
gebruiken ze maar ze vallen niet volledig samen met ons, we kunnen ze aanpassen. 
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Les 2 

Vorige les hebben we via het gedachtenexperiment uitgekomen naar een onderscheid ‘dat’ de mens denkt (formeel, ~Lacan: 
taal ⇒ symbolische dimentie), en ‘wat’ de mens denkt (⇒ het imaginaire; beelden die we via woorden overbrengen).  

Het model vh spiegelstadium toont hoe de mens een zelfbeeld verwerft. De ervaring ve zelfbeeld heeft bij mensen een 
dubbel effect: 

1. Enerzijds stimuleert het de ontwikkeling, heeft het een vormende waarde. Het feit dat we een beeld kunnen hebben 
over iets, stimuleert de groei (= constructieve waarde). 

2. Anderzijds voegt het een dimensie van zelfbedrog toe aan onze zelfervaring, in de verhouding tot onszelf (bv. Ik denk 
dat ik een vrouw ben en voel me ook zo, maar op dat moment ontken ik het feit dat er geen (oorspronkelijke) identiteit 
is). Het is niet alleen een kennende functie, maar dus ook een miskennende functie.  

Þ Identiteit is per definitie gealiëneerd (het is een vreemd element (aliën) dat van buiten naar binnen komt). De menselijke 
identiteit komt pas tot stand zodra we iets v buiten, naar binnen brengen.  

1. Het (zelf)beeld stimuleert de ontwikkeling 

1.1 Ethologische experimenten 

De vormende waarde is iets wat we ook zien in de ethiologie. Ethiologische experimenten tonen dat beelden een cruciaal 
effect hebben op de (fysiologische en gedrags-) ontwikkeling v dieren (zie Lacan, 1949): 

§ Een duivin die in isolement opgroeit en nooit een soortgenoot of haar eigen spiegelbeeld ziet, zal niet ovuleren. Wanneer 
ze w blootgesteld aan een soortgenoot, of zelfs via een spiegel zichzelf ziet, w cyclus van de eisprong wel in gang gezet. 
Het hebben ve beeld ve soortgenoot, heeft een causaal vormend effect over wat er gebeurd ih lichaam.  

§ Een treksprinkhaan die opgroeit zonder contact met soortgenoten of met insecten die op de eigen soort lijken, zal 
solitair leven. Een treksprinkhaan die weldegelijk dergelijk contact heeft, zal in groepen leven. Hier v belang is de 
kritische periode. Als het dier groepsgenoten niet ziet tijdens de kritische periode, zal het een solitair dier blijven.  

Þ Een spiegeling is niet alleen een sturende waarde, maar ook een vormende!  

Dus: de perceptie van een totaalbeeld (psychologisch) heeft een vormende waarde (zowel fysiologisch als qua gedrag) en 
bepaalt de aard vh functioneren ve dier. 

1.2 De illusie van bemeestering 

Ook menselijke identiteit komt pas tot stand via beelden die we over onszelf creëren, waarop we anticiperen op wat we 
zullen zijn en op wat we misschien wel zouden kunnen zijn.  

Maar… Het zelfbeeld is niet louter een feitelijke informatiebron, we behandelen het ook als een plek waarin we de 
ideale versie van onszelf willen zien. Dit noemen we het virtuele beeld. Het virtuele beeld dat we opmaken in onze 
momentane ervaring (spiegelbeeld dat we waarnemen) doet ons virtuele beelden over toekomstig functioneren 
opbouwen. In deze beelden geloven we, en precies dit geloof stuwt de ontwikkeling vooruit. Dit leidt tot een gevoel 
v motivatie en anticipatie (⇒ causaal effect). 

⇒ De illusie van bemeesteren stimuleert de effectieve bemeestering. Doordat we geloven id illusie, zullen we het 
uiteindelijk ook kunnen. 

Bv. Een kind dat nog niet zelfstandig kan staan of lopen, zal zich mentaal op het beeld fixeren van zichzelf waarbij het dat voor 
eventjes wel kan. Zo leert het zichzelf zien als iemand die wél zelfstandig kan staan/lopen. Dit beeld zorgt voor zelfvertrouwen, 
waardoor het effectief grote vooruitgang kan maken in de ontwikkeling.  

Op het moment vh spiegelstadium heeft het kind last van gebrekkige motorische coördinatie: de controle over de spieren vd 
eigen ledematen is nog niet optimaal. Het psychologisch effect vh spiegelstadium bestaat er uit dat het beeld waarbij het kind 
zichzelf vastpint op een idee van grotere zelfcontrole dan het werkelijk reeds bezit (‘ik kan staan’), effectief de zelfcontrole 
bevordert.  
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⇒ Het psychologisch beeld van zichzelf heeft een causale impact op het functioneren. Iets wat puur virtueel is in 
ons heeft, heeft dus een oorzakelijke impact. Oorzaken dienen dus niet altijd neurologisch te zijn, het kan ook 
psychologisch zijn. De beelden hebben een determinerende waarde. 

1.3 Orthopedische functie 

Lacan (1949) stelt in die zin dat het zelfbeeld een ‘orthopedische’ functie heeft: orthopedisch betekent een middel om te 
leren lopen. Beelden zijn de krukken om mee te leren lopen. Ons lichaam zit motorisch ongelukkig in elkaar, maar door het 
beeld v zelfstandig kunnen stappen en staan vast te klikken ih hoofd, zal het kind wel degelijk kunnen stappen. Orthopedisch 
betekenen de beelden een hulpmiddel om te kunnen stappen.  

Ruimer: het spiegelbeeld is een middel om te leren omgaan met onze eigen gebrekkigheid, en het helpt om die 
gebrekkigheid te overwinnen. Hij sprak ook van de term ‘psychische causaliteit’: een psychisch gegeven, een beeld 
in ons hoofd, heeft een vormende werking. 

Zie YouTube film van kindje van 14 maand dat leert staan: https://www.youtube.com/watch?v=v06EQgzqvWg . 

Door telkens ‘yeh’ te roepen wanneer ze zelfstandig staat, markeert dit kind het fragment van haar functioneren 
waarbij ze voor eventjes rechtop staat. Ze maakt psychisch een ‘still’ (fotografische afdruk ve continu wisselend 
visueel filmisch beeld), waarop ze zich fixeert. In die ‘still’ ziet ze zichzelf doen wat ze eigenlijk nog niet vlot kan.  

⇒ ‘Still’ laat zien wat kan: beelden hebben een causale impact. 

Het beeld dat we hebben heeft dus een orthopedische functie tav het manque-à-être. 

Het spiegelbeeld = het beeld dat we extern waarnemen ➝ verinnerlijken ➝ stimuleert ontwikkeling psychische causaliteit) 

Dus: het spiegelbeeld verschijnt eerst als beeld dat we extern waarnemen (in een weerspiegelend oppervlak). Vervolgens 
gaan we dit beeld verinnerlijken, en gaan we onszelf waarnemen alsof we onszelf extern zien. Dat psychisch spiegelbeeld 
stimuleert de ontwikkeling van de mens. Het Ik is dat mentale beeld waarmee we ons vereenzelvigen. 

1.4 Het ‘ik’ is een collage 

Vraag: is dat maar één beeld? Wellicht is het beter om dat Ik te zien als een cluster gelijkaardige beelden, een collage die ook 
een elementair bewegend karakter heeft (een beetje zoals filmpjes op de sociale media die je niet hebt aangeklikt: wanneer 
je er over scrolt zie je een kort bewegend fragment). Het ‘ik’beeld is een elementair bewegende foto.  

1.6 ‘Ideaal ik’ 

Het ‘ik’ dat we hebben is geen pure afspiegeling vd werkelijkheid. We vormen een ideaalbeeld op. In die zin moeten we het 
‘ik’ vd mens beschouwen als een continuüm. In het verlengde van het ‘Ik’ kunnen de psychische instantie van het ‘ideaal Ik’ 
situeren. Het ideaal Ik is het geïdealiseerde beeld dat we van onszelf hebben. 

Naast een ‘realiteitsgetrouw’ beeld van onszelf (wat op zich een contradictie is gezien elk beeld een fictie is) bouwen we ook 
beelden op van hoe ze zouden willen zijn. Mensen gaan psychisch op zoek naar de meer geslaagde versie van zichzelf. Als 
mensen bezig zijn met zichzelf, zitten ze vaak in een spanningsveld. Hoe we zijn, zien we altijd ih licht v hoe we willen zijn 
(ideaal ik): de geslaagde, geperfectioneerde versie v onszelf: het kind probeert zichzelf te zien als meer ontwikkeld dan in 
werkelijkheid het geval is, de oudere mens ziet zich als jonger (knapper?), de jongere ziet zichzelf als aantrekkelijker/meer 
imponerend…. 

‘Ik’ = een cluster van gelijkaardige beelden, een collage met een elementair bewegend karakter 

‘ideaal Ik’ = geïdealiseerd beeld dat we hebben van onszelf, de persoon die we in de ogen van de ander zouden willen zijn 

Er zijn ook een aantal variaties vh ‘ideaal ik’. Dit is de persoon die we id ogen vd ander zouden willen zijn. In de spiegel 
proberen we een ideale/interessante versie van onszelf te zien: we checken ons Ik en stemmen af hoe dat meer in 
correspondentie kan worden gebracht met het ideaal Ik; met de persoon die we in de ogen van de ander zouden willen zijn 
en die perfecter is dan we eigenlijk zijn. De persoon die we willen zijn, hangt samen met de evaluatie vd ander.  

1.7 Narcisme 

Hoe meer het ‘Ik’ en het ‘ideaal-Ik’ samenvallen, hoe meer ik mezelf zie als afgerond geheel.  
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® Dit zorgt voor positieve affecten en waarderingen: wanneer ‘Ik’ en het ‘ideaal Ik’ samenvallen ben ik letterlijk 
vervuld van mezelf en hou ik van mezelf. Dit noemen we narcisme. Narcisme is de fantasmatische ervaring van 
mezelf als een mooi afgerond geheel. 

In het dagelijks taalgebruik is de term ‘narcist’ een scheldwoord voor iemand die overmatig met zichzelf begaan is en het 
perspectief van anderen miskent. Vanuit de psychoanalyse beschouwen we narcisme echter als een continuüm: iedereen is 
in zekere mate narcistisch en zoekt een bepaalde verhouding ten aanzien van zijn ‘ideaal Ik’.  

We beleven lust aan het spelen met ons ego. Men neemt een speelse houding aan omtrent het ik-beeld. 
Dieren spelen niet met het zelfbeeld, met de ideaalbeelden, mensen wel. Bv. Mannen die hun snor laten 
groeien. Een bepaalde dosis narcisme is cruciaal. Wie geen narcisme bezit kan niet leven. 

Het psychoanalytisch concept ‘narcisme’ is geënt op het Griekse verhaal van Narcissus, dat onder meer 
in Ovidius’ metamorfosen te lezen is. De term narcisme haalt Freud uit de antieke, Griekse/Romeinse 
cultuur. Maar… Freud stipt wel aan dat narcisme niet altijd negatief is. Er is iets zoals dysfunctioneel 
narcisme: 

• Zichzelf tentoonstellen als persoon die dingen ‘meent’ (bv. via controverse) of ‘kan’. Dit doet men om bep. schijn te 
geven, meningen te uiten,…  

• Maar dit draait eigenlijk over de bereidheid tot manipulatie en leugens om het doel (belangstelling) te bereiken. De 
personen die zichzelf extreem profileren, zijn dus ook in staat tot manipulatie en leugens.  

Op zo’n moment stellen we ons de vraag of narcisme ook dysfunctioneel kan zijn, niet alleen tav zichzelf maar ook tav 
de MS.  

Narcisme: gedicht drs. P als parodie op sonnet van Willem Kloos: “Ik ben een God in ‘t diepst van mijn gedachten, En zit 
in ‘t binnenst van mijn ziel ten troon ((Dit is de component vh ideaal). Maar verder ben ik helemaal gewoon, Met 
haaruitval en spijsverteringsklachten.” 

De mens zit vaak ook in een spanningsveld.  

1.8 Het Uber-Ich 

Bovendien is er nog een derde dimensie die Freud erbij plaatst. De interne observator en evaluator die we ervaren wanneer 
we het ‘Ik’ beschouwen ifv het ‘ideaal Ik’ noemt Freud het Boven-Ik of Über-Ich.  

Het Boven-Ik kennen we als de interne commentaarstem waarmee we onze acties begeleiden en waarmee we ons 
huidige functioneren afwegen ten aanzien van ons ideaal (“Wat doe je nu, dat is belachelijk!”; “Goed gedaan, nu 
heb je gescoord bij haar”; ….). 

Je spreekt tegen jezelf op een evaluerende manier. Als het goed is, krijg je een commentaarstem (bv. ‘goed 
gedaan’), als het niet goed is, zijn we erg streng voor onszelf.  

De invulling van het Über-Ich, de kritische commentaarstem, is cultureel gekleurd. Dit hangt samen met de MS waarin Freud 
dit ontwikkelde. We zoomen even in op de religieuze vs. de kapitalistische context: 

§ Religieuze context: hier heerst het idee vd God die me kent en evalueert. In het Helleense volksgeloof, dat bv. v 
invloed is ih hedendaagse Turkije, zien we dit in de vorm vh boze oog dat de mens viseert en dat men met Nazar 
amuletten wil afweren.  

® De interne observator (Über-Ich) is gekoppeld aan een externe, metafysiche observator 

® Schuld staat centraal (MORALISTISCH ÜBER-ICH) 

§ Kapitalistische context: het ‘ideaal- Ik’ hangt sterk samen met de gepercipieerde marktwaarde die ik zou hebben 
tav de anderen die me omgeven. Beelden v succes en geluk vormen ideaalbeelden die het ‘ideaal Ik’ voeden.  

Het hedendaagse van de Westerse mens is minder religieus geïnspireerd en bestaat vooral op het produceren van 
commentaar op hoe ik tekortschiet in mijn voldoen aan beelden van succes, geluk en zelf-determinatie.  

Publiciteit voor consumptieproducten speelt daar op in en suggereert vaak dat het ‘ideaal Ik’ bereikt zou kunnen 
worden dankzij specifieke producten. Ons uber-ich hangt samen met de marktwaarde. Soms zien we nog de link 
met metafysische dimensie, maar het is maar zelden.  
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Het Boven-Ik zegt hiertegenover als het ware: “Zo moet je zijn”. Uiteraard hebben we vrijheid om het al dan niet te 
geloven, maar als psycholoog moeten we zien dat het de dynamiek is waarlangs mensen zelfbeelden opbouwen en 
evt. ook ongelukkig w.  

® Schaamte staat centraal 

Mensen houden ervan om hun zelfbeeld te verifiëren. We merken dat letterlijk in hoe mensen graag in een spiegel kijken 
(vooral indien niemand meekijkt), maar ook in de selfie-cultuur en in hoe de hedendaagse mens omgaat met de sociale 
media: we selecteren het type fotoalbum waarin we onszelf op zo’n manier zien als we willen (niet teveel afwijkend van ons 
‘ideaal Ik’) en zoals we zouden willen dat anderen ons zien. Foto’s die teveel afwijken van ons ‘ideaal Ik’ verwijderen we, 
tenzij ze expliciet een spelkarakter hebben (bv. de duck face selfie).  

® Het feit dat we er mee spelen, toont aan dat we niet met het zelfbeeld samenvallen.  
® Anderzijds kan het ook psychische flexibiliteit aantonen.  

Het gebruik van make-up, de omgang met lichaamsbeharing (één vd meest fluctuerende uiterlijke elementen vh lichaam) en 
het vasthouden aan een bepaalde stijl in de verzorging en het aankleden vh eigen lichaam hebben daar ook een rol in: 
mensen pogen een bepaald zelfbeeld dat ze in de spiegel geverifieerd hebben, binnen te brengen in hun sociale contacten 
om zo hun zelfbeeld te consolideren. Op die manier houden ze vast aan een ervaring van zelf-continuïteit en identiteit. 

1.9 Klinische voorbeelden 

Klinisch staat het spanningsveld tss ‘Ik’ en ‘ideaal Ik’ centraal in problematieken zoals eetproblematieken of vormen v 
depressie. 

Er volgen twee casussen om het bovenstaande te staven: 

1) Bij de casus van Karen ontmoetten we dit spanningsveld duidelijk.  

• Enerzijds koestert deze dame het beeld van zichzelf waarbij ze de geslaagde zakenvrouw is die geld verdient, vorm 
geeft aan het management van bedrijven en hippe feestjes en restaurants bezoekt.  

• Anderzijds koestert ze de gedachte van een goede mama te kunnen zijn voor haar kind. Ze wil er zijn voor haar 
zoontje en hem een fijne kindertijd bezorgen.  

Deze twee versies van haar ‘ideaal Ik’ zijn niet verzoenbaar en brengen Karen in een conflict. Ze houdt zichzelf voor dat het 
moederschap op de eerste plaats komt, maar stelt zelf vast dat ze hierin faalt en teveel tijd doorbrengt op haar werk. 
Tegelijkertijd is haar huidige job ook niet bevredigend omdat deze niet langer toelaat om het zelfbeeld van de succesvolle 
zakenvrouw in de praktijk om te zetten. Het speelt in de verwijten die ze zichzelf toestuurt. Deze dynamiek zorgt voor 
depressief gepieker, waar ze zelf niet uit raakt. 

2) Een tweede klinisch voorbeeld is de casus van Pjotr.  

Pjotr  kwam op 6-jarige leeftijd met zijn ouders naar België en leefde zijn hele kindertijd vrij geïsoleerd. Honderden films 
heeft hij bekeken en in het verlengde hiervan ontwikkelde hij een fascinatie voor filmregie. Hij studeerde audiovisuele 
kunsten en kwam zo terecht in de wereld van de documentaires. Hoewel dit geen gemakkelijke arbeidsmarkt is, slaagt hij er 
vrij vlot in om zijn weg te vinden. Pjotr komt in behandeling owv een eetproblematiek. Hoewel er met zijn gewicht niets 
opvallend aan de hand lijkt te zijn, zegt Pjotr last te hebben van vreetbuien. Op bepaalde momenten kan hij ongelofelijke 
hoeveelheden tot zich nemen. In de voorraadkamer eet hij verschillende repen chocolade na elkaar op of aan de deur van de 
koelkast verorbert hij binnen de kortste keren een stevige blok kaas waar een doorsnee gezin 14 dagen mee voort kan. Op 
zo’n momenten voelt hij zich ongezond en scheldt hij zichzelf uit voor ‘dwaas varken’, ‘fretzak’ etc. Aansluitend gaat hij vaak 
overgeven op het toilet. De maagzuren die op die manier quasi dagelijks in zijn mond komen, tasten de glazuurlaag op zijn 
tanden aan en zijn tandarts stelt zich daar vragen bij.  

De dynamiek van de behandeling brengt naar voor dat Pjotr frequent wegzakt in een ‘leegte’. Hij voelt zich dan  letterlijk 
‘niets’ en haat het ambetante gevoel dat dan in  zijn lichaam de bovenhand neemt. Zich vol proppen met eten is het enige 
wat hij dan kan doen. Deze impulsieve acten geven  hem opnieuw ‘een gevoel van zijn’, maar op een destructieve manier: in 
plaats van zich ‘niets’ te voelen, voelt hij zich een ‘dwaas varken’ of een ‘fretzak’.  

Via het zelfverwijt installeert hij op die manier een spanningsveld tussen Ik en ‘ideaal Ik’. Dit is een tijdelijke oplossing omdat 
hij op die manier zijn gebrek aan Ik-gevoel lijkt te compenseren. De uitdaging voor de therapie met hem bestaat er uit om 
een alternatief te zoeken voor het creëren van een zelfgevoel. Pjotr afleren om te eten via therapie is geen oplossing. Het 
echte probleem is de leegte die hij ervaart. Het eten en de daaropvolgende verwijten zijn slechts gevolgen van deze leegte. 
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De therapeut moet dus het probleem van die leegte aanpakken, waardoor hoogstwaarschijnlijk de vreetbuien en de 
verwijten ook zullen verdwijnen. 

Bij Karen draait het om een psychisch conflict, bij Pjotr hebben de vreetbuien een psychische functie. 

2. Het zelfbeeld voegt een dimensie van bedrog toe aan onze zelfervaring: 

2.1 Zelfervaring = continue flux; ‘wordend gebeuren’ 

Wanneer we eigen functioneren bekijken, zien we eigenlijk dat onze zelfervaring een continue flux is: gedachten wisselen 
zich continu af. Ook ons lichaam verandert continu. 

Om het met Deleuze te zeggen: de mens is een continu ‘wordend gebeuren’ (we maken een continu ontwikkelingsproces 
door), maar hij fixeert in illusoire zijnstoestanden. We zijn geen toestand, maar een gebeuren.  

ó We negeren dit procesmatig karakter door ons te fixeren op fotografische beelden. We zouden een soort 
permanentie behouden, maar dit veranderingsproces duurt eventjes en op LT veranderen we veel. 

2.2 Hypothese: filterproces 

Vanuit psychoanalyse voeren we een filtering door. De notie van de leegte uit het Zen boeddhisme benadrukt ook deze flux, 
die mens maar moeilijk lijkt te kunnen ervaren. Door onszelf als stilstaand beeld te zien, vereenvoudigen we de complexiteit 
van de werkelijkheid. We filteren aspecten weg.  

Echter, deze filtering is niet neutraal: het filterproces w gestuurd vanuit de tendens om niet te zien wat we niet 
willen zien. In het opbouwen v beelden richten we ons op wat we herkennen. De mens heeft de neiging om 
tekorten, incoherenties, hiaten systematisch te miskennen. 

2.3 ‘Ik’ is miskennende instantie 

Daarom stelt Lacan dat het Ik een miskennende instantie is: door ons te fixeren op specifieke ik-beelden, zien we wat we 
willen zien en filteren we onaangename informatie we.  

Mensen willen bep. zaken v zichzelf niet kennen, het onaangename. Freud gebruikt de term ‘dynamisch. We willen – in 2 
tegengestelde tendensen – de minst aangename niet zien, het onaangename wegfilteren.  

Hiermee benadrukt hij dat het Ik een dynamische functie heeft: het Ik staat ten dienste van de psychologische afweer. 

2.4 Schaamte 

Wanneer treedt schaamte op? Wanneer we in het beeld v onszelf elementen waarnemen die we niet willen zien en waarvan 
we ook niet willen dat andere die zouden zien. Als we het accuut onder ogen zien, treedt schaamte op. Wanneer afweer niet 
lukt en wanneer het willen verborgen houden, mislukt. 

Kunstenaars confronteren ons met die illusie. De werken over stillevens vd videokunstenares Sam Taylor-Wood tonen bv. het 
illusoire v onze betrachting om de werkelijkheid te vatten in vaste beelden http://samtaylorjohnson.com/moving-
image/art/still-life-2001. Deze video toont de fixatie vh mooie die doorprikt w door de waarheid; het veranderingsproces. 
Vroeger waren stillevens heel populair om te schilderen, de kunst was meestal gefixeerd. Sam Taylor-Wood maakte een 
video-opname als knipoog naar deze fixatiedrang. Ze filmde wekenlang dezelfde fruitmand. In het begin leek haar opname 
ook een normaal stilleven, maar door de video te versnellen, werd het proces van schimmelvorming en verrotting langzaam 
maar zeker duidelijk. Hiermee maakt ze duidelijk dat we soms niet waarnemen dat iets verandert, maar dat het 
veranderingsproces desondanks continu aan de gang is. We vinden het ‘wordend gebeuren’ terug in haar werk.  

Francis Bacon (1953) vs. Velasquez (1950): Paus Innocentius X: Bacon heeft het schilderij herwerkt en baseert zich op de 
elektrische stoel. Het is een kritiek op de paus als Ego, ‘de onschuldige’ vs. de afgeweerde kant.  

2.5 Afweerproces 

Freud stelt dat dit proces van psychologische afweer gehoorzaamt aan een centraal psychologisch 
functioneringsmechanisme. Er zijn drie soorten principes die naast elkaar bestaan: 

§ Lustprincipe: het psychisme en organisme streven naar lust. Lust wordt verkregen wanneer spanning w afgevoerd 
(bv. wanneer je voetbalploeg wint na een spannende match OF een orgasme OF eten wanneer je honger hebt).  
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§ Realiteitsprincipe: het Ik geeft lustbevrediging op in functie van externe normen, verwachtingen en standaarden 
die ook verinnerlijkt worden. Het realiteitsprincipe remt de lust, activiteiten worden in een bepaalde richting 
gebaand (Bv. orgasmes vinden alleen maar plaats in bepaalde contexten, namelijk niet in het openbaar OF men eet 
op specifieke momenten en volgens bepaalde omgangsvormen). 

§ Freud voegt nog toe: aan gene zijde vh lustprincipe = de ‘voorlust’: de mens zoekt ook spanningsopbouw op die 
niets te maken heeft met spanningsontlading, maar een eigen vorm v bevrediging oplevert. Ook de 
spanningsopbouw kan lust bevatten (bv. Voorspel OF het bereiden van eten). 

⇒	Dit laat Freud toe bepaalde paradoxen te begrijpen. Bv. “Hoe komt het dat iemand met paniekaanvallen deze 
aanvallen blijft krijgen?” Omdat de prikkelopbouw/spanningsopbouw op zich bevredigend is, ongeacht de 
onaangename gevolgen. Dit is ook het geval bij horrorfilms en achtbanen. Hier vindt een spanningsopbouw plaats 
die niets te maken heeft met een ontlading. 

Er zijn sociale gevolgen v onze geneigdheid om te zien wat we willen zien. Omdat elke mens in de perceptie van zichzelf en 
de wereld vertrekt van eigen beelden, is het ook niet verwonderlijk dat mensen elkaar zoveel verkeerd begrijpen. 
Bijvoorbeeld: ik heb een beeld over mezelf, maar mijn buur kan over mij (dezelfde persoon) een totaal ander beeld zijn 
toegedaan. Een man kijkt anders naar een vrouw dan naar een andere man. Het feit is dat we onszelf en anderen fixeren in 
beelden. We pinnen onszelf en anderen er op vast. Vandaar alle misverstanden tussen mensen. Het feit dat we vertrekken 
van verschillende premissen leidt tot onderling misbegrip. 

Dus: Imaginair functioneren 

Þ Mentaal functioneren in termen van beelden 
Þ Vertrekken vanuit totaalbeelden 
Þ Tekorten, incoherenties, hiaten miskennen 

Dit heeft een effect op onze manier van omgaan met het manque-à-être: we trachten de zijnsverwarring te miskennen en 
eenduidig in te vullen door ons te concentreren op beelden die weerspiegelen wat we zijn of moeten/willen zijn. We 
focussen ons daarbij op het antwoord, maar miskennen twee hiaten (dubbele miskenning):  

• Enerzijds het hiaat tss ons ‘wordend gebeuren’ en onze statische zijnsbeelden (Ik, ideaal Ik). Zie Pjotr. We 
miskkenen de dynamiek van ons bestaan. 

• Anderzijds het hiaat dat opduikt tss onze zijnsbeelden. We miskennen de chaos en de tegenstrijdigheden in de 
hoop een afgerond beeld v onszelf te ontmoeten. Zie Karen. Het oorspronkelijk tekort w herhaald in incoherenties 
in onze identiteitsbeleving.  

3. Binnen en buiten 

3.1 Ik-beeld 

Het ontstaan ve ik-beeld, leidt tot differentiatie tss binnen- en buitenwereld. Een cruciale functie die het Ik-beeld met zich 
meebrengt, is de differentiatie tussen Ik en niet-Ik.  

® Tijdens de fase die voorafgaat aan de ontwikkeling van een duidelijk spiegelbeeld, is de psychische grens tussen 
binnen en buiten diffuus. Dit leidt tot een afscheiding v Ik, en de ander. 

® Door die afscheiding is de mens in staat om zichzelf ruimtelijk te onderscheiden id omgeving (afgeleide entiteit). Dit 
is een voorwaarde om jezelf te kunnen bewegen. 

Lacan stelt dat bv. over de baby en typeert zo hoe de zuigeling omgaat met de tepel: het is een object waar een eenheid mee 
wordt ervaren op het moment van het zuigen. Eens de hongerprikkel opduikt of een andere ervaring van onbehagen de 
bovenhand neemt, ervaart de zuigeling een gemis in relatie tot de tepel. Op dat vroege moment in de ontwikkeling is er nog 
geen duidelijk Ik en is het object (tepel) nog niet duidelijk gescheiden van de zelfervaring. Psychisch gesproken is de tepel qua 
object dan louter een onderdeel van het diffuse veld van zelfervaring. Het kind beseft nog niet dat de tepel vd moeder is en 
en het mondje v hem. 

• Onbehagen wordt uitgelokt wanneer het object te lang afwezig is, en verholpen wanneer het object een tijdje 
aanwezig is, maar tegelijkertijd is er een periode nodig waarin het object er niet is. De fase waarin het kind met die 
problematiek worstelt, benoemt Lacan als het speencomplex.  
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• Via het spiegelbeeld ontstaat een duidelijke grens tss binnen en buiten. De omtrek vh lichaamsbeeld lijnt dan 
letterlijk de grens af met de omgeving. Pas op het moment dat het spiegelbeeld volledig is ontwikkeld 
(ontwikkelingspsychologisch is dat rond de 3 jaar) is die grens veilig vastgelegd. Men creëert maar een 
buitenwereld op veilige afstand, adhv het spiegelbeeld. Men creëert een psychische huid.  

• Voordien zien we nog fenomenen opduiken zoals psychologisch transitivisme: dit treedt op wanneer de binnen- en 
buitenwereld nog niet goed gedifferentieerd zijn en kinderen zaken die ze zelf doen toeschrijven aan anderen. 
Kinderen verwarren soms nog. Zo kan een peuter een andere peuter slaan en hierna gaan huilen bij de juf omdat 
hij zelf een klap gekregen zou hebben. 

Op het niveau van het onbewuste blijft de afscheiding tss binnen en buiten echter een kwetsbaarheid. Horrorfilms spelen 
vaak met die kwetsbaarheid en presenteren ons karakters die intrusies van buitenaf ondergaan en als bezetenen door het 
leven gaan. “Kunnen geesten in mensen zitten? Kunnen mensen transformeren naar zombies?” Etc. 

3.2 Psychopathologie 

In sommige vormen van psychopathologie is het niet kunnen ervaren van een veilige binnen-buiten grens een cruciaal 
probleem:  

• Bij autisme leidt men vaak zwaar onder het feit dat de omgeving zo overweldigend aanwezig is. De blik van 
anderen, of het lawaai dat ze maken bij dagdagelijkse handelingen kan dan ondragelijk zijn. De grens tss binnen en 
buiten van mensen met ASS is onveilig of zeer transparant. Vandaar dat sommigen niets op hun huid tolereren. 
Deze fungeert namelijk als grens.  

• Personen die last hebben van psychotische intrusies en bv de ervaring hebben dat vreemde geesten hun eigen 
psychisme in beslag nemen en hun denken in een bepaalde richting stuwen, getuigen ook van een fragiele 
psychische grens tss binnen en buiten, tussen Ik en de buitenwereld. Mensen denken dat er boodschappen v 
buitenaf, bij hen naar binnenkomen, via stemmen bv. 

Bij bep. vormen v psychopathologie zullen we onze therapieën zodanig opzetten om de binnen-buitengrens duidelijker te 
maken. 

3.3 Résumé 

Het model van het spiegelstadium vertrekt van de problematiek van gebrekkige motorische coördinatie en gebrekkige 
lichaamsbeheersing. Het duidt aan dat de imaginaire identificatie tegemoet komt aan dit probleem. 

Enerzijds, installeert het spiegelbeeld een dynamiek van anticiperen in het psychisch functioneren: ik bouw een beeld op van 
mezelf, wat toestaat om de gebrekkigheid van mijn huidige functioneren te overstijgen. Met die fotografische still 
identificeer ik me. Het beeld waarmee ik me identificeer is net een tikkeltje meer gepolijst en afgewerkt dan ik werkelijk ben: 
ik zie mezelf zoals ik zou willen zijn. Dit beeld geeft richting aan mijn gedrag en functioneren: ik probeer te conformeren met 
dat beeld, en die identificatie stuwt ook mijn ontwikkeling vooruit. Het beeld loopt iets voor op wat ik effectief kan en ben (= 
anticiperen). Deze niet- realistische component heeft vormende effecten. 

Anderzijds installeert het spiegelbeeld een dynamiek van miskenning: incoherenties en kenmerken van mezelf die niet in het 
plaatje passen, worden actief genegeerd en afgeweerd. 

Lacan bouwt het model van het spiegelstadium niet louter op als voorbeeld voor hoe de mens omgaat met motorische 
onvolkomenheden. Hij past het ruimer toe op hoe de mens omgaat met de drift. 

4. De drift: een kwestie van Eros en Thanatos 

4.1 Drift = ‘onthoofd’ instinct 

Drift is niet hetzelfde als instinct. We benoemen de drift als iet Freudiaans. Mensen hebben zowel instincten als driften, 
dieren hebben enkel instincten. 

Wikipedia definieert instinct als: “een soort specifiek en aangeboren gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol 
speelt. Het instinct van een organisme is genetisch vastgelegd, waarbij specifieke actiepatronen (stimulus-respons) optreden 
als een gebonden keten van reflexen (Eng: fixed action patterns), bijvoorbeeld de reacties van een spin op specifieke 
trillingen in haar web. Ook het bouwen van een spinnenweb is een zeer goed voorbeeld van instinctief gedrag.” 
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Een drift daarentegen is een ‘onthoofd’ instinct (een hoofd kan nadenken en sturen. Bij driften is er een gebrek aan 
automatische sturing): 

• Het is wel een biologisch gegronde en lichamelijk gewortelde actietendens. De prikkelingen komen van binnenuit. Bv. 
Een oudere man zal minder over seksualiteit fantaseren dan een jonge bronstige man.  

• Driften zetten aan tot actie, maar hebben een open einde: ze hebben in aanzet wel een bepaalde richting, maar geen 
vaststaand patroon dat ze doorlopen naar een einddoel toe. Een drift is geen invariant en afgerond schema van reacties. 
Een instinct heeft altijd een vast einde (hetzelfde doel). 

• Een instinct is reflexmatig. Het is een noodzakelijkheid in het handelen. Een drift heeft daarentegen een contingent (ó 
noodzakelijk) karakter. Het vuurt aan tot actie, en duwt het handelen in een bepaalde richting, maar opent de 
mogelijkheid van diverse verschillende reacties en uitkomsten. Het idee van de contingentie duidt op het 
mogelijkheidskarakter. Toeval en onvoorspelbaarheid spelen een rol. 

• De contingentie van de drift heeft te maken met het feit dat de mens talig denkt en spreekt. Taal zorgt voor een afstand 
ten aanzien van het ding en opent de mogelijkheid tot verschillende vormen van reageren. Omdat we woorden kunnen 
kleven op gewaarwordingen, is er een afstand mogelijk van de pure drift. Mensen gebruiken woorden om te spreken 
over de drift. Als mensen taal niet gebruiken, zien we dit als intrusie en ongepast.  

o Een drift zit op natuurlijk en cultuur niveau (want taal is cultureel). 

• Daarom spreekt Lacan over ‘partiële driften’. Elke drift heeft een partiëel karakter; ze vormen geen mooi geheel. De 
drift is partiëel owv haar open einde. 

4.2 Effect van lijfelijkheid 

Dit allemaal is het gevolg vh feit dat we een lijf hebben. Ons lijf zadelt ons op met een prikkeling en met actietendensen die 
weliswaar een biologische grond en worteling hebben, maar die niet puur via de biologie geregeld raken. De mens is behept 
met een levend lijf en dit levende lijf wordt bewogen door tal van behoeften en prikkels op fysiologisch niveau, en door 
externe invloeden (bv. doe iemand schrikken: w gevoeld in het lichaam). De lijfelijkheid is hetgeen ons parten speelt. 

Driften zijn lichamelijk gebaseerde impulsen die zich endogeen manifesteren als een aandrang en die het 
psychisme een bepaalde actie doen nastreven. Het levende lijf is de bron vd drift*. 

* We gebruiken de term lichaam om te verwijzen naar het imaginaire beeld en de term lijf om te verwijzen naar de reële substantie. 

Freud: “Onder een drift kunnen wij om te beginnen niets anders verstaan dan de psychische representant van een continu 
stromende endosomatische prikkelbron, te onderscheiden van de prikkel, die door geïsoleerde excitaties van buitenaf wordt 
teweeggebracht. ‘Drift’ is dus een van de begrippen die het psychische van het lichamelijke afgrenzen” (Freud, 1905d; 4: 
48v). 

 We een pure excitatie; de drift. Het is het psychische gevoel vd prikkel die zich afspeelt ih lichaam. 

‘Drift’ is een grensbegrip dat zich situeert tussen lijfelijke agitatie en psychische ervaring. Het duidt op intern opgewekte 
opwinding. Freud differentieerde zijn eigen concept ‘drift’ (‘Trieb’) van het begrip ‘instinct’. Veel van de gedragingen van een 
dier hebben niet alleen een lijfelijke basis, maar worden grotendeels, zo niet volledig, door biologische patronen gestuurd. Bij 
de mens ligt dat anders, en de seksualiteit is daar het mooiste bewijs van. 

Seks en seks is twee: mens en dier is anders! 

Neem nu bv. het hert. Zoals bij vele zoogdieren is de seksualiteit bij het hert gekoppeld aan de bronsttijd. De bronsttijd begint 
met het vruchtbaar worden van het wijfje, en het mannetje reageert hierop. Bij zowel mannelijke als vrouwelijke dieren zijn 
tijdens de bronsttijd veranderingen in fysiologie (hormonaal), gedrag en uiterlijk waar te nemen. Het mannetjes hert denkt 
niet na over hoe hij zich best presenteert ten aanzien van het vrouwtje. Hij doet maar, en loopt niet te piekeren over reputatie, 
imago en verleiding, laat staan over vragen inzake de toekomst of over de zin van zijn betrekkingen. 

4.3 Seksualiteit: instinct vs. drift 

Menselijke seksualiteit daarentegen is opmerkelijke ontkoppeld vh al dan niet bronstig zijn vd partner. Ih veld vd menselijke 
seksualiteit zien we dat automatische impulsen weliswaar ons gedrag in gang zetten, maar die automatische impulsen 
reguleren ons seksueel gedrag niet volledig. Bij de mens komt regulering voor een groot pak tot stand via verbeelding, 
spreken en conventie. Daarom onderscheidde Freud het begrip ‘drift’ van ‘instinct’. 
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Bij de mens doen hormonen ook een deels hun werk, maar niet volledig. Bij de mens loopt seksualiteit ook via 
verbeelding, spreken en conventie. We spreken tegen de ander over seks, en hierbij bouwen beelden zich op. 
Vervolgens spiegelen we ons aan conventies (we leren via anderen).  

Een onderzoek v Durex (2007) met bevraging 26 032 mensen in 26 landen illustreert dat trouwens mooi. Gemiddeld (103 
keer/jaar). Maximum: Griekenland (164 keer/jaar). Minimum: Japan (48 keer/jaar). Gezien het allemaal subjecten v dezelfde 
soort zijn ‘homo sapiens sapiens’ valt deze variabiliteit niet puur biologische te verklaren.  

® De variabiliteit hangt samen met culturele samenlevingspatronen die individuen socialiseren in een bepaalde 
omgang met lust en seks. Dit is opmerkelijk. Cultuur kan op iets primair (seks) een grote impact. 

® Enige relatie met de economische prestaties van een land is hierbij niet ondenkbaar. 

De volgende tabel obv dezelfde data toont dat de range van menselijke seksuele activiteiten breed is, en opmerkelijk 
losgekoppeld is van een loutere gerichtheid op reproductie. Ons gebruik v allerlei conceptiva illustreert dit ook.  

 

Looking at erotic materials (♀): allemaal 
vrouwen, maar biseksuele vrouwen doen dit 
dubbel zoveel. 

Þ andere componenten spelen mee!  

Seksualiteit is zeer breed; een drift heeft een 
open einde en kan op verschillende 
manieren ingevuld w (~Freud). 

We zien een ontmoeting v cultuur (buitenaf) 
en seksuele prikkeling (binnen). 

Er is een opmerkelijke loskoppeling tussen onze seksuele drift en wat we precies doen. De mensen hebben een breed palet, 
met heel veel intermenselijke variatie. Dit in tegenstelling tot dieren. 

4.4 Drift, genot en lust 

4.4.1 Onderdelen van drift 

Het type genot – of jouissance kunnen we met Lacan zeggen – dat het lijf beroert, is echter niet louter van de orde van de 
lust. Seks doet denken aan lustbevrediging, maar voor Freud en Lacan is de drift een echte januskop. 

• Genot: opbouwen vd prikkeling 
• Drift: lust doen dalen dr bep. activiteit 

Freud splits de drift op in verschillende onderdelen: “Men kan aan de drift de drang, een bron, object en doel onderscheiden.  

 

1) De bron 

De bron is een excitatietoestand in het lichaam, het doel is de opheffing van deze excitatie, op haar weg van bron naar doel 
wordt de drift psychisch werkzaam. Wij denken haar als een zekere hoeveelheid energie, die aandrang in een bepaalde 
richting uitoefent. Vanwege dit aandringen draagt ze de naam ‘drift’” (Freud, 1933, p. 158).  

De onderliggende idee is dat in ons lijf excitaties spelen die deels een interne dynamiek volgen en deels ook gestimuleerd 
worden via contacten met de buitenwereld.  
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Bv. Seksuele impulsen spelen niet op elk moment van het leven even sterk en kunnen door situationele omstandigheden meer of minder op de 
voorgrond staan. Deze prikkels zorgen voor een drang: hoe meer prikkels, hoe groter de drang om hiervoor een oplossing te vinden en een 
zekere lijfelijke rust te herstellen. Deze drang komt tot uiting via het lichaamsoppervlak.  

2) De drang 

De energie, de arousal. 

3) Het doel  

Het doel van de drift is volgens Freud de ontlading: handelingen w ingezet om de driftprikkel te kalmeren. Opmerkelijk aan 
Freuds driftmodel is dat het object niet bepaald is. Eender wat kan in principe op deze open plaats komen te staan.  

Dit is ook wat de aangegeven seksuologische onderzoeken tonen. Mensen gebruiken een heel divers repertoire aan 
activiteiten om hun lusten te bevredigen, gaande van vaginale seks tot opwindende telefoongesprekken en van BDSM tot het 
bekijken pornografisch materiaal.  

4) Het object 

Freud vermeld – wanneer hij het heeft over de componenten van de drift – dat er een opmerkelijke ontkoppeling is van een 
‘adequaat’ object. Mensen kunnen van alles opgewonden raken, er is niet één specifiek object (dat ziet men wel bij 
perversisme, bv. een schoenfetisj). Wat nu een adequaat object is dat iemand zal prikkelen, is cultureel en persoonlijk 
bepaald. 

4.4.2 Componenten van drift 

Freuds theorie is echter complexer en gaat verder dan de idee dat ons driftleven samenvalt met een streven naar 
lustbevrediging.  

• Enerzijds heeft de drift en zijn bevrediging een component van lustvolheid, en staat deze ten dienst van het 
levensbehoud.  

• Anderzijds heeft de menselijke drift ook een op hol geslagen karakter en draagt de drift ook een tendens tot vernietiging 
met zich mee.  

De menselijke drift is geen homeostatisch systeem. Zonder verdere psychische regulering heeft het maar één 
lotsbestemming, en dat is het pad van de chaos en de destructie. 

In zijn driftenleer geeft Freud aan dat elke concrete drift bestaat uit twee fundamentele componenten die in driftuitingen 
niet te ontwarren zijn: Eros (levensdrift) en Thanatos (destructiedrift of doodsdrift) (Freud, 1940: Hoofdlijnen van de 
psychoanalyse). In de Griekse mythologie is Eros de God van liefde en aantrekking, en Thanatos de figuur die de dood 
verpersoonlijkte.  

In zijn tekst stelt Freud (1933, p. 245) het als volgt:  

“Wij nemen aan dat er in de mens maar twee soorten driften werkzaam zijn: driften die willen behouden en verenigen — wij noemen ze 
erotische driften, geheel in de zin van de Eros in Plato’s Symposium, of seksuele driften, met een bewuste verruiming van het populaire 
seksualiteitsbegrip — en andere driften, die willen vernietigen en doden; deze vatten wij samen onder de noemer agressie- of destructiedrift.  

U ziet dat dit eigenlijk alleen een theoretische benoeming is van de universeel bekende tegenstelling tussen liefhebben en haten, die misschien 
in een primordiaal verband staat met de polariteit van aantrekking en afstoting” 

⇒ Het lot vd mens: de twee zijn onverzoenbaar. Mensen zijn in staat tot het beste en het slechtste. 

Eros is de component van de drift die gericht is op constructie, Thanatos is de component van de drift die gericht is op 
deconstructie/destructie: “Het doel van de Eros is steeds grotere eenheden voort te brengen en zo in stand te houden, dus 
binding; het doel van de andere drift daarentegen is samenhangen te ontbinden en zo de dingen te vernietigen. Bij de 
destructiedrift kunnen wij ons voorstellen dat het overbrengen van het levende in de anorganische staat haar uiteindelijke 
doel vormt. Wij noemen haar daarom ook doodsdrift. Als wij aannemen dat het leven later gekomen is dan het levenloze en 
dat het daaruit is ontstaan, past de doodsdrift in de genoemde formulering dat een drift de terugkeer naar een eerdere 
toestand nastreeft. Op de Eros (of liefdesdrift) kunnen wij deze formule niet toepassen. Dat zou vooronderstellen dat de 
levende substantie ooit een eenheid is geweest, die vervolgens werd verbroken en nu naar 
hereniging streeft” (Freud, 1940, p. 450). 

Deze opmerking over een oorspronkelijke eenheid is een verwijzing naar de mythe uit Plato’s 
Symposium (zie: 189-192) over de oorspronkelijke bolvormige mens met 2 gezichten, 4 armen en 
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benen en twee geslachtsdelen. Deze oorspronkelijke mensen waren zeer krachtig en vormden een bedreiging voor de 
Goden. Zeus sneed ze in twee en liet ze door Apollo modelleren zoals we nu mensen kennen. Het effect was dat de twee 
helften voortaan elkaar opzochten en naar elkaar verlangden, met als doel de oorspronkelijke eenheid te herstellen.  

Plato: “Eros = het vertrekpunt” 
Freud: “Eros = de oplossing”. We zijn anorganisch vertrokken, pas nadien ontwikkelden we onszelf als eenheid 

In sommige werken bespreekt Freud Eros en Thanatos als twee soorten driften, maar dat is verwarrend. Vooral in zijn latere 
werken komt hij er toe om ze te beschouwen als twee componenten die onderling vervlochten verschijnen in concrete 
driftuitingen: “In de biologische functies werken de beide fundamentele driften elkaar tegen of gaan ze samen. Zo is de 
eethandeling een vernietiging van het object met incorporatie als einddoel, de geslachtsdaad een agressie met als oogmerk 
de innigst mogelijke vereniging. Dit samen- en elkaar tegenwerken van de beide fundamentele driften doet de volle bontheid 
van levensverschijnselen ontstaan. Boven de sfeer van het levende uit leidt de analogie van onze beide fundamentele driften 
tot het in de sfeer van het anorganische heersende antoniemenpaar van aantrekking en afstoting. Veranderingen in de 
mengverhouding van de driften hebben zeer tastbare gevolgen. Een sterkere toename van seksuele agressie maakt van een 
minnaar een lustmoordenaar, een sterke vermindering van de agressieve factor maakt hem timide of impotent” (Freud, 
1940, p. 451). 

Eros en Thanatos zijn twee tendensen die naast elkaar bestaan, maar een tegengestelde gerichtheid hebben. Ze staan in een 
relatie van disharmonie tot elkaar. Elke ‘spontane’ driftuiting (eten, seks hebben…) is in die zin het schouwtoneel waarlangs 
inherent tegenstrijdige actietendsen verschijnen. (Een voorbeeld: alcohol kan voor een sommelier (wijnproever) een bron 
zijn van lust, van harmonie. Wanneer alcohol anderzijds in de handen valt van bingedrinkende jongeren wordt het een 
instrument van vernietiging.) 

Kunstwerken die de disharmonie van de lijfelijke drift sterk uitdrukken vinden we in het oeuvre van Berlinde De Bruyckere. Zij 
vat het lichaam in al zijn vleeslijkheid, hoe het was voor wij er iets moois van gemaakt hebben. 

5. Implicaties voor het psychoanalytisch mensbeeld 

5.1 Pessimistisch-realistisch 

Alles hierboven zegt veel over psychoanalyse… Wat is de mens? ➝ We kunnen hieruit concluderen dat de psychoanalyse 
geen idealistisch / romantisch mensbeeld heeft. Het menselijk functioneren vertrekt niet vanuit een toestand van 
oorspronkelijke harmonie die door omstandigheden (gebeurtenissen, context) werd verstoord. Plato’s mythe van het 
bolvormige wezen getuigt wel van zo’n idealistisch / romantisch mensbeeld. 

In tegendeel: elke menselijke uiting v leven (Eros = constructie) draagt ook een component van onbehagen met 
zich mee die tendeert naar het actief afstand nemen van het eenheidsstreven en net de verbrokkeling in zich 
draagt (Thanatos = deconstructie). 

Alles wat we ontwikkelen heeft 2 zijden. We evolueren niet altijd naar een hoger gaand niveau. Noch idealistisch, 
nog romantisch (zoals Plato’s Symposium). 

5.2 Angst en onlust 

Een model en voorbeeld van dit functioneren zien we in de huilende pasgeboren baby. De eerste manifestaties van 
zelfstandig leven, en het streven om zich als zelfstandig leven te handhaven gaat gepaard met angst en onlust. Zonder angst 
en onlust zou het leven zich niet kunnen handhaven. Het is een hanteringsstrategie om hiermee om te gaan. 

5.3 Voeling met intens lijden 

De kracht van dit pessimistisch / realistisch mensbeeld ligt er in dat het ons toelaat om vlot voeling te krijgen met mensen die 
psychisch intens lijden en bv. twijfelen aan de zin en het nut vh leven. De zinscomponent is maar één zijde vh verhaal.  

⇒ Uitgangspunt vd psychoanalyse: mensen zijn zoekende naar een leefbaar leven. Het leven zal nooit harmonieus 
w, wel plezant. = Pessimistisch-realistisch.  

5.4 Nietsche: mens is ziek dier 

Op dit punt is er een duidelijke parallel met Nietzsche, die stelde dat de mens een ziek dier is. De mens is structureel ziek 
precies owv het feit dat hij spontaan geen weg weet met zijn eigen lijfelijk gegronde actietendensen.  
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• Enerzijds is de mens een natuurlijk wezen, een veredeld dier dat zich adaptief opstelt. In die zin schrijft Freud zijn 
denken over de mens ook in binnen de redeneerlijn van Darwin 

• Anderzijds zijn we cultuurwezens: mentale beeldvorming en op taal gebaseerd denken zijn cruciaal voor onze 
driftregulering. De menselijke natuur kan zich niet handhaven zonder de cultuur. Dit is zo omdat we een cruciaal 
aspect van zelf-evidentie missen in onze omgang met de drift. Dit manco tekent de vitale ervaring van de mens. 
Ons ‘zijn’ voelt simpelweg niet prettig aan. Van hieruit kunnen we begrijpen waarom religies lichaamstechnieken 
hebben ontwikkeld om die vitale zijnservaring in een bepaalde richting te duwen. Bij de zenboeddhisten is dat 
onder meer de meditatie, bij de taoïsten onder meer de tai-chi en bij Moslims onder meer de Ramadan. 

5.5 Lacan 

a. Orthopedische hulpmiddelen 

Lacan spreekt ih verlengde v Nietsche. De mens w structureel te vroeg geboren stelde Lacan in 1949, en precies daardoor 
komt hij onvermijdelijk als een sukkelaar ter wereld. Uit de cultuur moet hij allerlei ‘orthopedische’ middelen halen ten einde 
toch nog te kunnen leven. Als baby komen we te vroeg ter wereld omdat we anders niet meer uit de 
baarmoeder kunnen. We zijn echter nog niet klaar en zijn hierdoor nog een hele tijd afhankelijk. Dit in 
tegenstelling tot dieren, die praktisch onafhankelijk zijn vanaf de geboorte. Zonder orthopedische hulp is 
de mens, geen mens. 

Salvador Dali drukt dat probleem plastisch uit. Hij stelt de mens vaak voor met een noodzakelijke kruk ter 
ondersteuning van zichzelf. Met Lacan kunnen we zeggen dat het zelfbeeld een van de krukken is waar de 
mens op steunt: het zelfbeeld komt tegemoet aan de initieel al te vormeloze zelfervaring.  

b. Manque-à-être 

Anderzijds drukt het begrip manque-à-être ook uit dat dit manco de mens aanvuurt in zijn creativiteit en inventiviteit. Ons 
‘zijn’ voelt misschien niet prettig aan, maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd. In tegendeel, het beeld en het 
woord zelf zijn een antwoord op dat manco. Het gemis leidt tot creativiteit en inventiviteit. 

Beeld en woord zijn defensieve bewerkingspogingen omtrent het manque-a-etre. Er is geen ‘echt ik’, of ‘ware zelf’.  

Beschouwd vanuit Lacan’s latere werk kunnen we hier nog een schepje aan toevoegen: alle latere correctiepogingen tav ons 
zijnstekort zijn een herhaling vh basisprobleem.  

® De mens staat in een positie v wanverhouding (non-rapport) tav zichzelf en de ander, die geworteld is in een 
fundamentele disharmonie op het niveau van het zijn (manque-à-être).  

® Deze non-rapport is het element bij uitstek waar we altijd weer op botsen. Het vormt de Reële kern van ons 
functioneren.  

® Ons verdere psychisch leven en de manier waarop we in zee gaan met de ander kunnen we beschouwen als een 
reactie tegen deze begintoestand.  

In een van zijn latere voorstellingen van het psychisch apparaat noemde Freud deze driftmatige component het Es* (⇒ de 
bron van driften die we van binnenuit ervaren). Met Lacan noemen we dit de jouissance*. Deze jouissance geeft aanleiding 
tot een bepaald type zijnstoestand, met name tot een inherent onaangenaam gemis-aan-zijn (manque-a-etre). Deze 
zijnstoestand valt misschien wel gedeeltelijk te compenseren, maar is nooit te corrigeren en is de bron van een altijd weer 
opnieuw terugkerende wanverhouding met onszelf en de ander. 

* Freud ontwikkelde twee grote voorstellingsmodellen rond het psychisch functioneren. Het eerste model bestaan uit het onderscheid tussen 
onbewust, voorbewust en bewust psychische functioneren. Het tweede model bestaat uit het onderscheid tussen het Es (de laag van de driften die 
streven naar expresse), het Ik (het streven naar constante zelf-ervaring) en het Boven- Ik (het streven naar afstemming van het Ik op morele normen). 

* De letterlijke vertaling zou ‘genot’ zijn. Echter, genot heeft teveel de connotatie van ‘lust’. Net zoals Freud belicht Lacan in zijn bespreking van vooral 
de duistere Thanatos-gerelateerde component in de verf. Ordelijk functioneren met een relatief evenwicht tussen Eros en Thanatos komt er pas 
naarmate er driftregulering is via mentale beeldvorming en talig denken, die beiden geworteld zijn in de verhouding met de ander. 

Psychoanalytisch gedacht is dit door genotsprikkels getekende gemis-aan-zijn de diffuse atmosfeer waarbinnen onze ervaring 
van subjectiviteit gestalte krijgt, en het tekent al onze relaties met de ander. 

Uit de voorgaande stelling mag je gerust afleiden dat de kern van onze existentie geen consistente betekenisvolle entiteit is. 
Er is geen ‘echt ik’ of geen ‘waar zelf’ dat gereveleerd kan worden of dat gerealiseerd dient te worden. Om het met 
computermetafoor te zeggen: er is geen processor (central processing unit) die alles regelt en dirigeert. 
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Wat is nu de bedoeling v psychoanalytische therapie? Soms denken mensen dat psychoanalyse gaat over zelfontdekking en 
over te weten komen wie je echt bent. Op een manier klopt dit wel: via een psychoanalytische gesprekstherapie articuleer je 
je eigen parcours in het leven en hoor je jezelf vertellen op welke manier je allerlei watertjes doorzwemt.  

Echter, dit leidt niet tot het ultieme zelfinzicht. Meer nog, door herhaaldelijk te botsen op het eigen gemis-aan-zijn, 
verdampt de vraag naar zelfinzicht. 

Teruggekoppeld naar onze casussen: Karen en Pjotr komen wel toe met een vraag om inzicht te krijgen in een absurde 
component binnen hun functioneren, maar laten dit gaandeweg los. Elk op hun eigen manier krijgen ze voeling met hun 
centrale probleem en gaan ze vooral hun leven anders organiseren. 

Karen gaat heel sterk door op het onverzoenbare karakter van haar ‘ideaal Ikken’ en stelt al sprekend vast dat ze het bijzonder 
veel heeft over zichzelf. Vanuit deze vaststelling ontstaat er een verwondering over het mentale leven van de anderen die haar 
omringen: haar zoontje en haar vriend. Met  een vernieuwde interesse treedt ze met hen in contact. In plaats van zich zorgen te 
maken over zichzelf in de ogen van anderen, ontleedt ze plezier aan de interacties zelf. 

In Pjotrs geval staat een andere dynamiek centraal. Bij hem lijkt het Ik-gevoel vaak abrupt weg te vallen, wat de driftmatigheid van 
zijn lichaam op de voorgrond plaatst. Op imaginair vlak voelt hij een ‘niets’ of een ‘leegte’, waardoor de lijfelijk van zijn bestaan op 
de voorgrond komt. Deze lijfelijkheid is onaangenaam en daarop reageert hij materieel: hij propt zich vol met eten. Deze acties 
brengen weer gedachten in zijn hoofd, al is het onder de vorm van een zelfverwijt. In de therapie komt een verhaal van sociaal 
isolement centraal te staan, wat leidt tot de beslissing om dit te proberen doorbreken. Als kind reeds leefde hij heel alleen en met 
zijn ouders, bij wie hij woont, heeft hij nauwelijks zinvolle gesprekken. Pjotr geeft aan dat hij bang is van anderen. Hij kan het niet 
dulden dat anderen vragen stellen over zijn persoon. Via zijn broer, die reeds jaren buitenshuis woont, probeert Pjotr aan te 
haken bij een vriendenkring. Verschillende onder hen zijn geïnteresseerd in zijn werk als documentairemaker, wat meteen een 
onderwerp geeft om over te praten en op een veilige manier sociaal contact mogelijk maakt. 

Þ Men moet niet tot een ‘zelfontdekking’ komen, maar voeling krijgen met de spanningen in zichzelf. Men moet op zoek 
gaan naar een omgangsvorm en voeling krijgen met spanningen. 

6. RSI 

Bovenstaand hebben we de 3 kernbegrippen vd psychoanalyse besproken. 

Lacan stelt dat het psychisch leven en het intermenselijk functioneren begrepen moeten worden 
vanuit het samenspel van 3 ordes: het Imaginaire, het Symbolische en het Reële. 

Het reële, het symbolische en het imaginaire zijn drie registers die Lacan doorheen zijn oeuvre 
centraal stelt. Hoewel er subtiele doch belangrijke wijzigingen zitten in Lacans gebruik van deze 
termen, verwijst hij met de dimensie van… 

• het Symbolische globaal genomen naar de mens als gebruiker van taal,  
• het Imaginaire naar onze mentale beeldvorming  
• het Reële naar wat ons qua ervaring overvalt. 

Het Reële is datgene wat ons bevattingsvermogen overstijgt, maar waar we toch steeds op botsen. De structureel 
traumatische jouissance die de drift impliceert is bij uitstek het Reële waar de mens mee te maken heeft. 

Wanneer we het Reële (R) op een interessante manier kunnen vervlechten met beelden (I) en symbolen (S), bekomen we 
een mens.  

In de casus van Karen staat dit Reële op de achtergrond. Bij haar duiken vooral symbolisch-imaginair conflicten op. Zowel bij 
Pjotr als bij Gunnar is dat anders. Pjotr verliest frequent zijn Ik-gevoel en botst aldus op een gat in het Imaginaire. Dit 
confronteert met een beangstigend reëel ‘niets’, wat hij probeert te neutraliseren met zijn vreetbuiten. Gunnar ontmoet 
deze reële component vooral in de figuur van de ander: zijn vroegere kompaan Svenski is een beangstigend en 
onbetrouwbaar personage tegen wie hij zich probeert te verdedigen en dit door resoluut te kiezen voor de aanval. 
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Les 3 

1. Van drift naar dingvoorstellingen en woordvoorstellingen 

1.1 Genotsprikkels ➝ psychische atmosfeer 

Puur  beschouwd  vanuit  de  drift en de jouissance is het psychisch leven heel beperkt. Een drift is een genotsprikkel. Deze 
prikkels laten zich voelen en vormen in die zin een ervaringswereld.  

Mensen met een paniekaanval geraken ook geleidelijk aan in een arousal toestand, maar dit is niet aangenaam (dus 
géén genotsprikkel). Een genotsprikkel gaat over een bewogen prikken die genot induceert.  

De genotsprikkels creëren een psychische atmosfeer, maar meer dan dat zijn ze niet. In eerste instantie ervaren we een 
prikkel als een lichaamstoestand. Louter de prikkel als lijfelijke ervaring, geeft een psychische atmosfeer. Later kunnen we dit 
induceren als goed/slecht.  

Mentaal leven ontstaat maar op het punt dat we beelden en woorden gaan gebruiken om voorstellingen op te bouwen over 
de drift. Freud maakte daarbij een onderscheid tss 2 vormen v voorstellingen, nl. dingvoorstellingen en woordvoorstellingen. 

1.2 Types (defensieve voorstellingen) 

1.2.1 Dingvoorstellingen 

Dingvoorstellingen hebben we wanneer we driftimpulsen kunnen koppelen aan een beeld. Een dingvoorstelling is een beeld 
vh aan- of onaangename inhoudt. 

Bv. Wanneer ik mijn seksuele opgewondenheid koppel ah beeld ve vrouw of aan een seksueel scenario, of wanneer ik mijn angst 
kan koppelen aan een dramatische scène (zoals herinneringen van situaties die ik niet wil herhalen of rampscenario’s ik ten 
stelligste wens te vermijden) of aan een object (bijv. een spin, bliksemschicht).  

⇒ Kunnen visueel of tactiel zijn. 

Bv. Paniek is een ervaring v angst die weinig gekoppeld is aan een dingvoorstelling; ze geven je eerder een fysiologisch verslag als 
je vraagt hoe ze zich voelden. Het is een brute ervaring v angst. Maar zodra de angst gekoppeld w aan een beeld, spreken we ve 
fobie (het w zeer reëel).  

Bv. Klimaatsverandering is een ‘concept’, maar zodra je er beelden v/e storm en dakloze mensen aan koppelt, krijg je een 
dingvoorstelling. 

Dingvoorstellingen zorgen op die manier voor een 1ste vorm v genotsregulering: het affect is niet enkel een lijfelijk gegeven, 
maar ook een reactief element binnen een situatie die w gekaderd als lustvol of onlustvol. 

Lacaniaans bekeken kunnen we dingvoorstellingen situeren in het Imaginaire register. De kern vd imaginaire manier van 
omgaan met genotsimpulsen bestaat uit de identificatie met een statisch lichaamsbeeld met een duidelijke binnen-buiten 
grens, waarbinnen de driften w geprojecteerd. 

Het lichaamsbeeld is altijd weer het referentiepunt in een omgeving. Zodra je jezelf kan situeren, kan je de angst 
aan een beeld koppelen ⇒ het imaginair proces. 

1.2.2 Woordvoorstellingen 

Woordvoorstellingen komen tot stand wanneer we dingvoorstellingen gaan koppelen aan taaluitingen. Op dat moment 
worden driftimpulsen letterlijk vertaald. Ze w een onderdeel v episodische voorstellingen.  

Woordvoorstellingen kunnen we dan weer situeren in het Symbolische register. Het Symbolische register is het register vd 
taal. De taal laat toe om verhoudingen te articuleren, en uit te drukken hoe ik sta tegenover mezelf, anderen en situaties 
waarin we verzeild raken. We kunnen ‘verhalen’ maken.  

® Dergelijke articulatie zorgt voor een verdere regulering en ‘fictionalisering’ van de jouissance.  

Als het vertellen lukt, krijgen we een beheersing vd jouissance. Je zou kunnen zeggen dat het zorgt voor een 
‘mentalisering’ of ‘narrativisering’, want langs deze weg raakt de jouissance via verhaallijnen inschreven in het 
mentale leven.  

o Mentalisering ⇒ het zal mentaal niet meer overspoelen (je kan de prikkel beheersen want is gekoppeld aan een 
verhaal) 
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o Narrativisering ⇒ je kan het gewoon vertellen 

® Het leidt er ook toe dat er ordening komt in het Imaginaire. Verbrokkelde beelden w voortaan geordend in 
filmische scenario’s over mezelf en de ander. 

Klinisch: wanneer Pjotr w overvallen door een leegte en een diffuse vervelende lijfelijke aandrift zijn zelfervaring verstoort, dan 
zitten we op het niveau vd drift die de zelfervaring opzadelt met een jouissance. Zijn spontane reactie bestaat uit vreetbuien. 
Hiermee zet hij de stap naar de ding-voorstelling. Pjotr giet zijn disharmonische zelfervaring in een beeld: etenswaren kunnen 
een antwoord vormen op zijn vervelende lijfelijkheid.  

Deze omgangsvorm kent echter weinig organisatie. Lichamelijk heeft hij last v nevenverschijnselen en hij vindt zijn eigen 
handelen ook bizar. Via de therapie komt er een verhaal rond deze vreetbuien tot stand. Deze zijn dan niet langer plotse 
gebeurtenissen die hem geregeld overvallen, maar raken ingeschreven in een ruimere voorstellingsreeks (woordvoorstellingen 
en psychische atmosfeer). Zo w ze gekoppeld aan een verhaal over sociaal isolement. 

2 Welke driften spelen er in het menselijk functioneren? 

Uit het oeuvre van Freud hebben we reeds weerhouden dat elke drift een samengesteld karakter heeft en bovendien ook 
een disharmonisch karakter heeft: Eros en Thanatos zijn 2 fundamentele driftcomponenten die elke drift kenmerken. 

Freud (1940) geeft aan dat men in het menselijk functioneren een oneindig aantal driften kan onderscheiden, maar richtte 
zich vooral op de seksuele, orale (incorporatie) en anale (expulsie) drift. Deze ziet hij als de 3 relevante driften die bij de mens 
op een of andere manier naar voorgrond treden. 

De 3 driften zijn gelijk omdat ze eros en thanatos elk onderscheiden. 

a. Orale drift: (incorporatie) 

• Model: baby die lust beleeft aan het zuigen (de zuigeling). Dit leidt ertoe dat men graag wil drinken. 
• Ruimer: lust beleefd aan het spelen met het al dan niet incorporeren, verinwendigen. Het ‘naar binnenhalen’. ⇒ 

clue vd morale drift. 
o Verklaring voor egoïsme: we vinden het allemaal prettig dat we ons iets kunnen toe-eigenen.  

• Ook sociaal vergelijkingsproces: We beleven genot aan het zelf binnenhalen, in vgl met de ander: ik krijg, de ander 
niet.  

o We hebben plezier niet alleen omdat we lust ervaren, maar ook omdat de ander dit niet zou hebben.  
o Maar ook ah niet slikken v wat de ander ons opdringt. Ook dit is een vorm v lustbevrediging. 

b. Anale drift: (expulsie) 

• Model: baby die lust beleeft ah controleren vd ontlasting: ophouden en loslaten (zindelijkheidstraining) 
• Ruimer: lust beleefd aan het spelen met het al dan niet excorporeren, veruitwendigen 
• Ook hier zit sociale dimensie: We beleven genot aan het uitoefenen van controle over het bijhouden van dingen, 

aan het al dan niet geven en delen.  
o Bv. Kinderen delen hun speelgoed niet graag (want °lust). 
o Wél delen kan ook voor bevrediging zorgen. Iets wat v jou is, naar buiten laten komen. 

c. Seksuele drift: 

• Model: genitale seksualiteit 
• Seksuele drift bestaat uit meerdere fasen (2): Volgt het patroon v  

o (1) genot in spanningsopbouw, voorlust 
o (2) Genot in climax van spanningsontlading: orgasme 

• Spanningsopbouw = verleiding, genot in het anticiperen op meer 

Uitgaand vd tegenstelling tss Eros en Thanatos kunnen we met Freud stellen dat elk v deze vormen v drift voor de mens 
disharmonisch zijn. 

3. Drift en neuro-psychoanalyse 

Freud geeft biologische aanzet, maar geen afronding. Als Freud over biologie begint, is dit niet toevallig; hij was neuroloog 
(maar zonder carrière). Op het punt vh concept ‘drift’ kunnen zinvolle verbanden gelegd w tussen de psychoanalytische 
theorie en neuro-biologisch onderzoek.  
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⇒ Dit is het actie terrein van de neuro-psychoanalyse. Dit onderzoek ligt in het verlengde ve ambitie v Freud, die 
gevormd was als neuroloog en hoopte dat ooit de link zou kunnen gelegd w tss zijn theoretische ‘meta-
psychologische’ stellingen en de neurologie. 

Een interessante onderzoekspiste hierbij is het spanningsveld of samenspel tss biologisch gegronde 
overlevingsmechanismen, die sub-corticaal gesitueerd kunnen w, en talig gebaseerd functioneren, dat neo-
corticaal plaatsvindt. 

3.1 Jaak Panksepp 

Op basis v neuro-affectief onderzoek naar tendensen ih breinfunctioneren kunnen nog andere zinvolle clusters 
onderscheiden worden binnen de driften die Freud situeerde thv het Es. Het Es is alles wat te maken heeft met de drift. Een 
sleutelfiguur in dit onderzoek was Jaak Panksepp*.  

* Jaak Panksepp (1943-2017) was de grondlegger van de affectieve neurowetenschappen 

In de huidige breinwetenschappen (zie Solms & Panksepp, 2012) w een onderscheid gemaakt tss 
anoëtisch, noëtisch en auto-noëtisch breinfunctioneren 

Het begrip ‘noëtisch’ wortelt etymologisch in het Oud-Griekse ‘noéo ̅’: “Ik zie, begrijp”. 

Dit zijn 3 vormen v functioneren die in specifieke breingebieden te lokaliseren zijn, en die gelaagd lopen, 
waarbij elk niveau op elk vd andere ingrijpt. 

a. Anoëtisch 

Anoëtisch breinfunctioneren is somatisch-affectief en gedachteloos (want we zijn gwn ‘getuige’ vh algemeen 
breinfunctioneren, bv. hartslag). Het is het niveau vd basale affectieve gewaarwording.  

Wel kan het aanleiding geven tot een vorm van lichaamsbewustzijn, waarbij een bepaalde vorm van geprikkeldheid w 
ervaren.  

Het gaat om een zogenaamd fenomenaal bewustzijn dat gepaard gaat met introceptieve perceptie. Het is het bewustzijn v 
een bepaalde lichaamstoestand ad binnenkant, het gaat over affecten die zich afspelen ih lichaam. 

Lacaniaans beschouwd gaat het hier om de diffuse ervaring ve genotstoestand. Freudiaans bekeken is in dit anoëtische 
breinfunctioneren de driftprikkel die niet gebonden is aan een voorstelling (geen vd 2). Het is het niveau van het Es.   

Dergelijke affecten laat zich bewust gewaarworden als een ruw gevoel, en de zetel ervan is in subcorticale gebieden zoals de 
hypothalamus. Aan deze affectieve ervaring is geen beeld gebonden, maar precies met het oog op affectregulering worden 
er wel koppelingen gemaakt met voorstellingen. 

Anoëtische affectervaringen hebben een positieve of negatieve valentie leert de breinwetenschap. Dat wil zeggen dat ze als 
lustvol of onlustvol w aangevoeld. We kennen dus een bep. valentie toe. 

Ruim veralgemeend kunnen daarbij twee types circuits onderscheiden w, die beide gericht zijn op overleving:  

• Enerzijds zijn er intern gerichte circuits, die te maken hebben met het reguleren vd interne lichaamstoestand op 
het punt v voeding (bouwstoffen) en temperatuur (op 
juiste niveau houden).  

• Anderzijds zijn er extern gerichte driftmatige circuits. 
Deze hebben betrekking op seksualiteit/lust, 
angst/vrees, destructie/agressie, zorgend 
gedrag/hechting, separatie/paniek, zoekgedrag en 
spel. 
o ≠ Freud 

Deze driftcircuits liggen in het verlengde v instinctieve 
overlevingscircuits die men ook kan observeren bij dieren.  

Kenmerkend voor Panksepp is dat hij specifieke emotionele 
basiservaringen koppelt aan elk van de drift circuits en ook 
aangeeft dat deze zich manifesteren in specifieke 
kerngebieden in het brein en gepaard gaan met de secretie v 
specifieke neuromodulatoren (zie Alcaro, Carta & Panksepp, 2017, p.5). 



Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021 28 

3.2 Joseph Ledoux 

Joseph Ledoux, een andere neurowetenschapper, uitte kritiek op Panksepps theorie.  

Hij erkent de overlevingscicruits die bij de mens spelen, maar koppelt deze niet ah bestaan v basisemoties en 
is heel voorzichtig tav de poging tot precieze lokalisering in het brein, omdat  

(1) Brein-functioneren heel plastisch is. Dwz dat neuronen in een brein weliswaar een specifieke functie 
uitoefenen, maar niet exclusief gekoppeld zijn aan die functie. Dit zien we bv. na revalidatie: er kunnen nieuwe 
synapsen en verbindingen gemaakt w omtrent emoties ⇒ neuroplasticiteit. 

(2) Het breinfunctioneren vormt een systemisch geheel waarbij de rol die een specifiek neuron vervult sterk w 
bepaald door de onderlinge samenhang met de andere neuronen. Voor meer inzicht hierin verwijzen we naar 
het werk van Oliver Saks. 

Volgens Ledoux’s redenering is elke emotie-ervaring bij de mens getekend door ons gebruik v taal en door culturele 
omgangsvormen, waardoor het geen zin heeft om soorten emoties biologisch te proberen gronden (Ledoux, 2012, 2014). 
Elke ervaring v emoties is automatisch ook cultureel gekleurd. Via culturele gewoonten en patronen worden we actief 
gestuurd om bepaalde types emotie te onderscheiden en beleven.  

De vraag naar wat er eerst/meest meespeelt is naast de kwestie en slechts een kip-of-het-ei vraag. Wat is 

verantwoordelijk? Taal en cultuur, of emoties ih brein? ➝ Wat telt is de samenhang. Het is een weerspiegeling v 
hetgeen dat binnen en buiten zit. 

Deze visie sluit sterk aan bij de psychoanalytische visie (~Freud), die de drift beschouwt als een ‘onthoofd’ instinct: er is een 
biologisch gegronde ‘reële’ aanzet, maar die is niet los te denken vd samenhang met het Imaginair (beeldmatig) en 
Symbolisch (talig) functioneren.  

Vanuit Lacan gedacht is de drift te situeren in de systemische samenhang tss het Reële, het Symbolische en het Imaginaire. 
De poging om driften ergens louter materieel te gronden (bijv. in het brein) is in die zin te essentialiserend. 

Anders geordend zouden we uit het werk v Panksepp wel kunnen weerhouden dat de volgende driftcircuits spelen bij de 
mens: 

• Seksualiteit en lust 
• Agressie en defensie 
• Hechten en separeren 
• Spelen en zoeken 

• Angst ➝ basaal basisaffect, in die zin dat het het affect is dat bruut ervaren kan w (en overspoelend kan zijn) en 
het minst afh. lijkt te zijn vh culturele. Angst is het meest gekoppeld met drift, omdat we de overspoeling kunnen 
beheersen door er beelden aan te koppelen.  

Dit is een opdeling die we naast deze van Freud zouden kunnen plaatsen. Het ‘objectloze’ anoëtische ervaring, w id cortex 
gekoppeld aan voorstellingen. 

Terug naar Panksepp 

Zo komen we bij noëtisch en auto-noëtisch breinfunctioneren. Dit komt sterk overeen met woord- en dingvoorstellingen. 

Daar wordt de driftprikkel wel gebonden aan een voorstelling via processen in de cortex. In de cortex worden de vluchtige 
noëtische  gevoelstoestanden gelinkt aan beelden en woorden, waardoor ze in het denken worden opgenomen. Voor 
dergelijke koppeling tot stand komt, is het driftmatige functioneren volgens Freud ‘objectloos’: het is niet gekoppeld aan een 
psychische voorstelling (van een object, persoon of situatie). 

b. Noëtisch breinfunctioneren 

Noëtisch breinfunctioneren is bewust en heeft te maken met exteroceptieve perceptie en cognitie, nl. met het percipiëren v 
beelden; waarnemen v dingen uit de buitenwereld.  

Dit is het niveau waarbij de prikkels die via de driftcircuits worden opgeroepen associatief gekoppeld raken aan bepaalde 
beelden. Freud noemde dit het tot stand komen v dingvoorstellingen.  

Op dit niveau zit ook de ervaring van het lichaamsbeeld. Het lichaam w niet enkel introceptief ervaren als lijf, maar we 
hebben er ook een beeldmatige voorstelling van; het is een soort referentiepunt (ó lijf: anoëtische perceptie). Met Lacan 
kunnen we dit het spiegelbeeld noemen.  
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Breinonderzoek leert dat dit spiegelbeeld niet twee-dimensioneel is, maar ook een motorische component heeft, waardoor 
het lichaamsbeeld eigenlijk een bewegende drie-dimensionele entiteit is. Het lichaamsbeeld w in het brein voorgesteld als 
een ding en lijkt in die zin op het type voorstelling dat ik heb v alle anderen dingen. 

c. Auto-noëtisch breinfunctioneren 

Auto-noëtisch breinfunctioneren hangt samen met taalbewustzijn en taalgebruik. Taalfunctioneren is het gebruikmaken v 
abstracten ideeën en woorden die men kan onderbrengen in abstracte tekens. Taalbewustzijn komt tot stand wanneer 
mensen woorden en zinnen gaan gebruiken en wanneer ze dingen ordenend rangschikken onder de noemer v concepten, 
verhalen en redeneringen.  

® ° Episodisch geheugen: herinneringen en verhalen die opgeslagen zijn ih geheugen, maar eigenlijk zijn dit affectieve 
tegemoetkomingen aan lijfelijke ervaringen (die evt. impact hebben gehad). 

® Freud sprak hierbij over het ontstaan van woordvoorstellingen. 

Bv. Fobisch object is iets tussen een ding- en woordvoorstelling. Een spin is bv. een ding dat we ons voorstellen (= ding-
voorstelling; noëtisch) die ingeschreven zijn in woordvoorstelling. Maar… Echte fobische objecten kunnen we amper onder 
woorden brengen (= minimale inschrijving in woordvoorstelling).  

Anoëtisch, noëtische en auto-noëtisch functioneren: de link met Lacan’s onderscheid tss het Reële 
(anoëtisch), het Imaginaire (noëtische) en het Symbolische (auto-noëtische) ligt voor de hand.  

Panksepp heeft neiging om chronologisch te denken: als baby zijn we anoëtisch, tss 12-18m zijn we vooral noëtisch, maar 
zodra we ouder zijn w we auto-noëtisch. Voortbouwend op Lacan en op Ledoux beschouwen we het functioneren v deze 3 
lagen best niet als lineair (eerst is er het anoëtisch functioneren en dan pas het noëtische en auto-noëtisch functioneren), 
maar als systemisch: de 3 niveaus grijpen simultaan in op elkaar. Indien we dat niet doen, is er een risico op essentialisering, 
waarbij we driften primair als biologische entiteiten opvatten. 

4. Een tang op een varken: Het beeld als vervolmaking van de drift 

We keren nu terug naar het spiegelstadium. Waar basale psychische tendensen bij dieren ingekaderd zijn binnen globale 
instinctieve patronen en louter biologische overlevingscircuits, hebben ze bij de mens een driftmatig karakter. Dwz dat ze 
partieel zijn (ze geven slechts een aanzet tot actie) en inherent disharmonisch (Eros en Thanatos). 

Lacan’s model vh spiegelstadium ⇒ mensen gaan op dezelfde manier om met hun partiële en disharmonische drift als met 
hun gebrekkige motorische coördinatie rond de leeftijd van 12-18 maanden.  

Bv. Kinderen kunnen op die leeftijd nog niet rechtstaan, maar gaan zich fixeren op een beeld (fotografische ‘still’) 
waar ze het wel kunnen. Binnen deze beelden overschatten we onszelf.  

Driften hebben v nature uit immers ook een gebrekkig karakter voor de mens. Ze zetten aan tot actie, maar 
impliceren geen afgeronde handelwijzen. 

Metaforisch beeld: driften zetten de mens als een acteur op de scène, maar geven in die beweging nog geen 
scenario aan de mens, of net als acteur zonder rol. Ons gebruik v beelden, en in het bijzonder het zelfbeeld, komt 
daaraan tegemoet. Beelden bezorgen een gevoel van ‘zijn’ als antwoord op ons fundamentele gebrek-aan-zijn. 

We omhullen onze ervaringen v drift(prikkels) met beelden/dingvoorstellingen die een gevoel v controle en beheersing 
verschaffen.  

® Dit zorgt ervoor dat de prikkeling die het partiële van de drift uitmaakt, w aangevuld met een voorstelling.  
® Iets dat primair somatisch is (driftprikkel), krijgt een mentaal omhulsel (voorstelling). 

Dit mentaal omhulsel heeft een vormende waarde: vanuit beeld gaat een ordenend effect uit naar de driftimpuls. Het beeld 
reguleert dus de driftimpuls.  

• Op dit punt speelt er psychische causaliteit: een waarneming/voorstelling beïnvloedt de driftprikkel, wat tegemoet 
komt ah partiële karakter vd drift, zonder dat deze partialiteit echter gecompenseerd zou raken.  

• Echter, in dezelfde beweging miskennen we de inherente gebrekkigheid van de driftimpuls. Ook de gespletenheid 
tussen Eros en Thanatos die de driftuiting kenmerkt, wordt op die manier genegeerd. Wanneer we denken in 
beelden worden contrasten verzoend of onderdrukt en neemt een dominant beeld de overhand. 

⇒ Kort kunnen we stellen dat de driftprikkel die omhuld w met voorstelling, enerzijds een regulerend/vormend 
karakter, naast een defensief/miskennend karakter. Omtrent de motoriek is deze gespletenheid niet zo erg, maar 
omtrent driften wel. Welke dingen weert de mens af? Welk beeld v onszelf willen we miskennen?  
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 Deze versch. karakters zijn tav de disharmonie: we krijgen een tegenstelling tss positief en negatief… 

5. De disharmonie van de drift keert terug in de twijfel over het beeld en handelingsonzekerheid 

5.1 Handelingsonzekerheid = manque-à-être 

Bovendien w het partiële karakter van de drift niet weggewerkt. Beeld en drift sluiten nooit harmonisch op elkaar aan. De 
fundamentele disharmonie van de drift (Eros en Thanatos) keert terug in de verhouding tss drift en beeld, die ook nooit 
harmonieus is. 

Dit toont zich bv. in hoe we vorm geven aan de driftimpuls op het vlak v seksualiteit. Ben ik een man, ben ik een vrouw? Dit 
zorgt vr °zijnsvragen; maar hier hebben we geen antw voor. Ook zien we dit op het vlak v hechtingsrelaties, zoals bv. tss ouder 
en kind.* 

Deze twee driftimpulsen stimuleren een beweging v toenaderen tav de ander, maar gaan ook gepaard met een grote 
handelingsonzekerheid, met als grote vraag: ‘doe ik het wel goed?’. Handelingsonzekerheid drukt uit dat er niet één 
vanzelfsprekend beeld is waar de mens kan v uitgaan. 

⇒ Mensen hebben géén voorgeprogrammeerde kennis met handelingsmogelijkheden. Dus maakt men beelden om 
zichzelf voort te bewegen doorheen hun leven omtrent waar ze mee bezig zijn.  

Deze handelingsonzekerheid is de veruitwendiging van de manque-à-être. Ze uit zich eens de intern disharmonische mens 
zich richt op de buitenwereld. We bezitten geen natuurlijk geprogrammeerde kennis die ons handelen volledig zou sturen.  

® De drift manifesteert zich als een impuls die de mens drijft id richting v actie tav de buitenwereld (id armen vd 
ander),  

® Maar die tegelijk gepaard gaat met een fundamenteel niet-weten: v nature uit weet ik niet hoe ik me moet 
opstellen tav de ander. 

5.2 Zelfbeeld als psychische kruk 

De oplossing is beelden ontwikkelen. Het zelfbeeld en het 
filmisch mentaal scenario dat we ontwikkelen tav en met 
betrekking tot deze driftimpulsen komt defensief tegemoet aan 
deze handelingsonzekerheid. Het beeld biedt een psychische 
kruk waar de mens op steunt en is een antwoord op de 
handelingsonzekerheid (miskenning: ik doe alsof ik weet), maar 
w op zichzelf een bron v onzekerheid. 

De cartoons v Peter van Straaten drukken deze 
handelingsonzekerheid tav driftimpulsen goed uit.  

* Op gebied vd seksualiteit (de omgang met lust) zien we 
dergelijke handelingsonzekerheid bv. id omgang met het 
seksuele zelfbeeld: “Zie ik er als man/vrouw voldoende (maar 
niet overdreven) aantrekkelijk uit tav mijn (potentiële) 
partner(s)?” 

Merk op dat wanneer de mens deze vraag stelt de ander veelal ook in beeld zal komen: 

• Van mijn (potentiële) partner(s) vraag ik me af hoe die vermoedelijk zou willen dat ik ben 
• Van anderen die potentieel ook interesse zouden kunnen hebben in de (potentiële) partner(s) die ik me voor de geest 

haal, vraag ik me af hoe die er uit zien en wat hen in hun verschijningsvorm aantrekkelijk zouden kunnen maken 
voor de (potentiële) partner(s) die ik voor ogen heb. 

5.3 Sociale dimensie ➝ veronderstellingen; fantaseren ➝ I 

Zo komen we terecht in een rijk van veronderstellingen: ik beeld me in hoe de ander zich inbeeldt hoe ik best zou zijn ifv wat 
die in nog anderen aantrekkelijk vindt. 

 ⇒ Men gaat beelden vissen uit anderen. 

De spiegel speelt als fysiek object een rol in dit proces v zelfbespiegeling, echter, de mentale activiteit vh fantaseren, waarbij 
psychische beelden tav elkaar w afgewogen is hierbij het centrale actieterrein op het niveau vh Imaginaire. 

 Veel vd fantasieën willen we ook voor onszelf houden.  



Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021 31 

5.3.1 Seksualiteit 

De selfie-cultuur is daar de veruitwendiging van. De grens tss fantaseren en uiterlijk etaleren w hierbinnen afgetast. Selfies 
omvatten niet enkel een spel met het zelfbeeld, maar tonen de positie vh Ik tegenover drift en ideaal-Ik. 

Vandaar dat selfies niet louter afbeelden wie men is, maar vaak ook uitdrukking geven aan driftimpulsen: wat men zich wil 
toe-eigenen (oraal), wat men in bezit heeft (anaal), seksuele identiteit, seksuele aantrekkelijkheid, relaties, ouderschap, 
vergankelijkheid versus eeuwige jeugd… Selfies drukken maw meer uit dan men op het eerste zicht zou denken. 

 ⇒ Selfie-cultuur is een imaginaire uitdrukking v driftimpulsen. 

Bv. De praktijk van sexting (seksuele selfies versturen) neemt toe en toont hoe we in onze hedendaagse cultuur meer dan 
ooit tevoren het beeld gebruiken om het spanningsveld tussen drift, Ik en ideaal Ik uit te drukken. 

15% heeft ooit een seksuele voorstelling gestuurd naar doelbewust iemand, 30% heeft expliciet seksuele poses ontvangen. 
10% heeft, zonder toestemming v ander, seksuele foto’s doorgestuurd.  

Dit proces v imaginaire inbeelding en uitbeelding gaat gepaard met affectuitingen (gaande v verrukking omdat ik er zo goed 
uit zie tot neerslachtigheid omdat ik er zo slecht uit zie). Typische emoties (‘I-emoties’)die ons leven in beelden met zich 
meebrengt, en die we dus op niveau vhImaginaire kunnen situeren, zijn:  

• Fascinatie (iets/iemand wekt indruk) 
• Bewondering 
• Verliefdheid (aantrekking tot ander) 

• Jaloezie 
• Haat 

⇒ Lacan: typische emoties die optreden met beelden. Als we enkel in beeldcultuur leven, leven we enkel met deze emoties zegt 
hij. 

Imaginaire inbeelding is een activiteit die potentieel veel tijd in beslag neemt omdat het beeld nooit een bron v fundamentele 
zekerheid zal zijn. 

5.3.2 Ouderschap 

Een gelijkaardig proces speelt ook tav andere driften, zoals op het vlak v zorgzaamheid in het ouderschap. Elke ouder heeft – zo 
kunnen we veronderstellen – een partiële zorgende aandrift tav een kind, en w zo aangezet tot zorgend handelen.  

Niemand kan die impuls echter automatisch omzetten tot vlot lopende actiepatronen en handelingsonzekerheid is dan ook het 
lot v elke ouder. Vandaar dat we ons hiertoe noodzakelijkerwijs moeten beroepen op beelden.  

⇒ Vandaar ook dat postnatale depressie en postnatale psychose volstrekt menselijke reacties zijn op de geboorte ve kind. 

Soms is er op dat moment meer leegte en absurditeit, wat getuigt vd noodzaak aan dragende beelden en verhalen. 
Wanneer vroegere verhalen falen is het niet evident om zomaar door te gaan met de nieuwe levenssituatie. 

Men ervaart gevoelens v vervreemding. Dit toont ons iets menselijk: voor mens is oudergevoel niet iets dat compleet 
door biologie geregeld. We gaan beelden en verhalen zoeken over ouderschap, maar als dit niet lukt, schuiven we 
onderuit.  

➝ Toont dat het geen spontaan proces is, maar we beroep moeten doen op beelden (uit omgeving etc.). 

Mensen bouwen beelden op van wat een goede moeder of vader is. Stellen zich daarbij fragmentarisch beelden en stukjes 
filmische scenario’s voor waarmee ze hun niet-weten proberen te bezweren. Adhv dergelijke beelden sturen mensen hun 
handelen aan, waarin we een uiting zien vh feit dat het beeld inderdaad een vormende waarde heeft tav de driftimpuls. 

Conclusie: we onderscheidden verschillende partiële driftimpulsen. Deze gaan elk gepaard met de opbouw van (zelf-)beelden.  

Net zoals de partiële driften onderling geen harmonisch  geheel  vormen,  geldt  hetzelfde  voor  de (zelf-)beelden. De beelden die 
gepaard gaan met verschillende driftuitingen staan in regel haaks op elkaar: ze hebben geen inherente onderlinge betrokkenheid.  

Bv. Iemands zelfbeeld als zorgende moeder hangt niet inherent harmonieus samen met haar zelfbeeld als seksueel verlangde vrouw. 

6. Structureel trauma 

6.1 Drift is structureel traumatisch 

Paul Verhaeghe benadrukt dat de confrontatie met de eigen drift voor de mens structureel traumatisch is omdat driftimpulsen 
aan een andere logica gehoorzamen dan het op beheersing en zelfsturing gerichte ego. 

Drift = structureel traumatisch ➝ driftopstoot (zie verder) 
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Dwz dat mens steeds overvallen w door zijn impulsen, en niemand hier spontaan klaar voor is. Dit is voor mens steeds 
weer confronterend. 

Bv. Ervaringen v seksuele lust kunnen diepe angsten of agressieve impulsen uitlokken en zo een tegenstrijdigheid aanwezig stellen 
waar het ik geen weg mee weet. Op zulk moment krijgen we te maken met iets structureel traumatisch, bv. opgewonden geraken 
v kinderen. 

6.2 Driftopstoot 

Driftimpulsen duiken daarnaast ook op wanneer dit voor het ego onverwacht of ongepast is. Dergelijke ervaringen zijn vanuit het 
ik-perspectief traumatisch omdat ze de vinger leggen op een nooit volledig te controleren impulsiviteit aan de basis van het 
menselijke functioneren. De driftprikkel is het ik structureel te snel af. 

Freud gaf dan ook aan dat de ‘driftopstoot’ – tijdelijke of blijvende verhoogde driftactiviteit – het psychisch evenwicht verstoort 
en functioneert als bron van psychisch onevenwicht. 

De bron van structureel trauma ligt in het partiële karakter van de drift. De drift zet aan tot actie, maar impliceert voor de mens 
geen gulden middenweg die hij zou kunnen bewandelen. 

Dit zien we bv. op het vlak van seksuele driftmatigheid: seksualiteit = lust vs. wil 

Mensen hebben last vh feit dat hun lichamelijke seksuele impulsen zich niet gedragen volgens hun wil. Soms is de wil 
tot seksuele beleving er, maar volgt het lichaam niet (opwindingsproblemen, frigiditeit, erectieverlies…). Soms is de 
seksuele opwinding er, maar ontbreekt de interesse om er op door te gaan. 

6.2.1 Klinische illustratie: Kleine Hans 

Freud (1909) schreef een gevalstudie over de fobie ve jongentje v vijf jaar (kleine Hans). Eén vd dynamische bronnen v Hans zijn 
fobie, situeert Freud in het driftleven en meer bepaald id jongen zijn seksuele impulsen, waar hij niet goed weg mee weet.  

Zo heeft de kleine jongen een bijzondere interesse in de prikkelingen in zijn plasser en in de lichte zwelling die zijn penis bij 
aanraking vertoont. Voor de kleine Hans zijn die genitale impulsen niet vanzelfsprekend. Hij fantaseert er over, praat er over met 
zijn ouders, stelt zich vragen over plassen en opwinding… Maw: hij probeert de driftimpuls voor zichzelf ‘kenbaar’ te maken door 
deze te omhullen met fantasieën en verklaringen, waar zijn ouders, bv. door hem seksuele voorlichting te geven, driftig aan 
meedoen.  

Bovendien beperkt de seksuele interesse van kleine Hans zich niet tot het expliciet willen kennen van zijn eigen lichaam. Parallel 
interesseert hij zich ook sterk in hoe seksualiteit aanwezig is in de buitenwereld, o.a. paarden. 

Het gedrag van paarden fascineert hem in deze context enorm, dermate zelfs dat hij er een fobie voor ontwikkelt: de jongen is 
bang voor paarden. Freud leest deze fobie als een metafoor: ze drukt zijn worsteling met de traumatiserende seksualiteit uit. 

6.2.2 Ouderschap 

Een ander vb v structureel trauma vinden we in het ouderschap: Mensen kunnen zichzelf verwensen voor de manier waarop ze 
een gebrek aan spontaan moeder- of vadergevoel hebben tav een kind. Ze vinden dat ze hun kind tekort doen in hoe ze zich 
opstellen en vinden zichzelf een slechte vader of moeder.  

Anderzijds kunnen we ons ook verliezen in het ongebreidelde v deze impuls. Iedereen heeft af te rekenen met dergelijk 
structureel trauma. 

6.3 Accidenteel trauma 

Een structureel trauma ≠ een accidenteel trauma.  

• Een structureel trauma hangt samen met intern oprijzende driftimpulsen.  
• Een accidenteel trauma treedt op wanneer het Ik van buitenaf w gebruuskeerd/gekwetst. De drift vd ander (extern 

opdrijvende driftimpulsen) is een belangrijke bron v accidenteel trauma (misbruik; verkrachting; verwaarlozing; 
mishandeling…). 

Zo zien we theoretisch het accidenteel trauma. 

De structureel traumatische drift zorgt telkens opnieuw voor tegenstrijdigheid tss mijn zelfbeelden. Dergelijke ervaring v 
tegenstrijdigheid gaat dan weer in tegen het imaginaire streven naar interne eenheid die het Ik kenmerkt. De ervaring v 
tegenstrijdigheid krijgt hierdoor een onaangenaam conflictueus karakter. 
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Het Ik als miskennende instantie verzet zich hiertegen en zal er naar streven om geen aandacht te laten uitgaan naar dit conflict. 
Hier zien we het proces van psychologische afweer dat de dynamische basis vormt van de psychopathologie. Ook kunnen we hier 
het miskennende karakter van het Ik als psychologische instantie in herkennen. 

7. Het interpersoonlijke en het imaginaire 

Intrapersoonlijk gedacht heeft het spiegelbeeld een belangrijke functie in het zoeken naar een intern evenwicht tav 
driftimpulsen. 

Interpersoonlijk gedacht leidt de omgang met het spiegelbeeld evenwel niet tot stabiliteit in het contact tussen mensen. Het 
beeld dat ik zelf in mijn hoofd heb correspondeert nooit met het beeld dat de ander heeft gecreëerd.  

➝ Dit leidt tot spanningen en misverstanden. Mensen nemen spontaan hun eigen mentale beelden waar als ‘evident’, 
maar voor een ander zijn de beelden die ik in mijn hoofd heb nooit vanzelfsprekend. Dit kunnen we zien in een 
partnerrelatie, of ouderrelatie.  

Letterlijk: slechts door er over te spreken leert de ander ze kennen. We krijgen een afstemmingsproces door te 
vertellen.  

Bovendien lijkt de ander op het niveau van de imaginaire waarneming altijd meer volledig dan mezelf, wat leidt tot afgunst en 
rivaliteit. Bv. Van je partner weet je dat hij ook net als jij, een beetje aanmoddert. Mensen die je niet kent, kunnen eruit zien alsof 
ze hun leven op een rijtje hebben.  

Van mezelf heb ik steeds een dubbel beeld:  

• Enerzijds ervaren we ons Ik-beeld in verhouding tot ons ‘ideaal Ik’ 
• Anderzijds ervaren we het spanningsveld tss onze imaginaire zelfconstructie als samenraapsel v beelden en het 

driftmatig gewortelde onbehagen waarop deze beelden een antwoord vormen.  

Uit het handelen van de ander kunnen we eventueel wel de worsteling tussen ‘Ik’ en ‘ideaal Ik’ afleiden, maar de fundamentele 
worsteling met de driftimpuls die de ander doormaakt krijgen we niet zomaar in beelden gegoten. Daarom kan het makkelijk 
lijken dat de ander zijn zaakjes beter op orde heeft dan het Ik. 

® Dit produceert een spontane imaginaire dimensie van afgunst en rivaliteit in relatie tot de ander: ik kan niet verdragen 
dat de ander er beter voorstaat dan mezelf.  

® Op imaginair niveau is er maar één iemand de belangrijkste persoon ter wereld en dat ben Ikzelf (Freud: primair 
narcisme). Eénieder die me een strobreed in de weg legt kan maar op een iets rekenen en dat is mijn haat. 

8. Van herkenning naar erkenning 

Lacan’s model van het spiegelstadium leert dat: 

• De mens omgaat met de structureel traumatiserende partiële driften via het beeld 
• Het beeld van buiten komt (letterlijk: spiegelbeeld) maar vooral functioneert als een mentale voorstelling 
• Het zelfbeeld bestaat uit het spanningsveld tussen Ik en ideaal-Ik en zorgt voor een psychische differentiatie tussen 

binnen en buiten 
• Verschillende partiële driften niet harmonieus samengaan, en dat hetzelfde geldt voor de beelden die gepaard gaan 

met de partiële driften. 
• Het Ik niet alleen het partiële disharmonieuze karakter van de drift miskent, maar ook de incompatibiliteit tussen de 

diverse beelden die naar aanleiding van driftmanifestaties worden opgebouwd 

Vandaar dat Lacan later in zijn werk stelt dat het Ik maar door één passie wordt gedreven: ‘la passion de l’ignorance’; de passie 
van de onwetendheid. Het Ik wil liever niets weten van de interne dynamische spanningen die het psychisme beroeren. 

 Het Ik is een instantie die gehoorzaamt aan de logica van de afweer. 

Vanuit het model van het spiegelstadium wordt de mens opgevat als een quasi-visueel functionerend wezen. Het ‘beeld’ is 
daarbij dan de fotografische of het gelimiteerde filmische beeld dat ik over mezelf en de wereld opbouw. 

In een daaropvolgend model over het psychisch functioneren zal Lacan deze opvatting echter corrigeren en stellen dat de 
psychologische erkenning door de ander en de taal de voornaamste spiegels zijn waarin de mens zichzelf imaginair bekijkt. 

(Zelf-)herkenning en erkenning door de ander gaan daarbij hand in hand. 

9. Erkenning 
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9.1 Alexandre Kojève 

In het uitwerken van die redenering haakt Lacan aan bij de Franse Hegel-kenner Alexandre Kojève (1902-1968). Vertrekkend 
vanuit het werk van de Duitse filosoof Hegel zal Kojève een andere wending geven aan de beginstelling van het Cartesiaanse ‘Ik 
denk dus ik ben’. Wat volgens Kojève cruciaal is aan deze zelf-reflexieve redenering is het aspect van zelfbewustzijn. 

 We zijn ons bewust vh feit dat we zijn. Denken leidt dus tot een zelfbewustzijn. 

Maar: Kojève ervaart onszelf omdat het getekend w door een gemis. Zelfbewustzijn is iets anders dan bewustzijn tav de 
buitenwereld en komt maar tot stand omdat de mens een tekort ervaart dat hij wil opvullen.  

~ Lacan’s begrip ‘manque-à-être’ drukt deze begintoestand uit: ik realiseer me dat ik word gekenmerkt door een gemis 
en ik wil dat overstijgen. 

Het gemis is een bron v verlangen. Mensen zijn er bovendien opuit om hun verlangens te laten erkennen door de 
ander. 

Maw: Itt het dier behandelt de mens dit gemis niet vooral vanuit een behoeften-logica, maar vanuit een logica van 
verlangen. Dieren en andere levende wezens kunnen ook een gemis ervaren en gaan dan in de buitenwereld op zoek 
naar wat hen helpt om het gemis weg te werken en een homeostase te bewerkstellingen. Mensen functioneren deels 
ook volgens een behoeften-logica maar hebben daarnaast ook nog het verlangen dat de ander hun tekort zou 
erkennen. 

Bv. De hongerige mens wil niet enkel voedsel, maar geniet van het ritueel dat de honger en het verlangen erkent waarop het innemen 
van voedsel een antwoord is. Vandaar het culinaire genot van de mens. De mis-en-plat van de top-chef, het nippen van de sommelier en 
het zorgvuldige savoureren van de levensgenieter tonen dat geen enkele directe behoeftebevrediging kan tippen aan de erkenning van 
het tekort en de creatieve vormgeving vanuit het gemis. 

Bv. Op dezelfde manier zoekt de seksueel opgewonden mens niet louter een brute driftontlading, maar erkenning van zijn lust. 

Opmerkelijk genoeg is de perversie daar vaak een mooi vb van. Een schoenenfetisjist zoekt niet de directe weg naar het orgasme, 
maar geniet vd rituele omweg via zijn geprefereerde object. Wie fetisjistisch omgaat met schoenen is niet enkel op schoeisel 
gefixeerd en wil dat de ander (liefdespartner) getuige is v hoe het opperste genot ligt in de omgang (kijken, ruiken, strelen…) met 
een mooie schoen. Hij deelt zijn fetisj op fora om te zien dat anderen deze ook hebben, wil erkenning.  

Het menselijk verlangen staat niet los van de behoeftebevrediging, maar kan daar niet toe w herleid. Het wil erkend w, stelt 
Kojève. In die zin omvat het verlangen steeds ook een verlangen naar de erkenning v dat verlangen. Het menselijk verlangen 
verlangt ernaar om verlangd te worden door het verlangen van andere mens (ons samenleven met huisdieren toont trouwens 
aan dat een dier die functie deels kan overnemen). 

9.2 Lacan 

Lacan sluit hier grif bij aan en komt zo tot de volgende stelling: ‘le désir de l’homme est le désir de l’autre’. Het verlangen vd mens 
is het verlangen vd ander.  

Dit is een uitdrukking die doorheen zijn oeuvre verschillende interpretaties krijgt, maar waarvan we er nu reeds 2 kunnen 
meegeven: 

• Het menselijk verlangen w aangestuurd vanuit de logica vd partiële drift en heeft in die zin geen vast object. Het kan 
uitgaan naar allerlei dingen en in die zin is het altijd weer op iets anders gericht. 

• Het menselijke verlangen rijst op uit de ervaring vh tekort. Om er echt recht aan te doen streeft het fundamenteel naar 
erkenning in zijn dimensie v tekort. Waar het cruciaal op gericht is, is dus het erkennende verlangen vd ander. 

Bv. Een partnerrelatie is zeer bevredigend omdat de andere verlangt naar ons. 

9.2.1 Toepassing: spiegelstadium 

Wat het kleine kind zoekt is niet louter het beeld v zichzelf, maar de bevestiging vd volwassene die er bij staat en die zegt en 
toejuicht hoe goed de kleine hummel het doet wanneer die probeert zijn eigen tekort te overwinnen.  

De erkennende volwassene onderschrijft de worsteling die het kind doorloopt en dat is cruciaal.  

• Een al te bezorgde volwassene die het niet aankan om te zien dat het kind dat probeert te staan af en toe mislukt en 
neervalt, ondergraaft het plezier en de wil bij het kind.  
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• De volwassene die actief zelf het kind altijd weer fysiek wil ondersteunen verhindert dat het kind zijn verlangen – 
zelfstandig staan in dit geval – ontplooit. 

9.3 Probleem: concretistische omgeving 

De laatste stap uit de redenering heeft trouwens belangrijke klinische implicaties.  

Stel dat de omgeving waarin iemand leeft al te ‘concretistisch’ is ingesteld en de uitingen vh verlangen eenzijdig leest als een pure 
oproep om materiële antwoorden te krijgen. Het probleem is dus materialistisch. 

In dat geval valt het te verwachten dat de weigering centraal komt te staan in iemands reactiepatroon. De weigering functioneert 
dan als strategie om om te gaan met wat de ander langs materiële weg al te sterk opdringt.  

Uiteenlopende klinische fenomenen zoals hongerzucht, schoolweigering of bore-out op het werk vallen vaak vanuit die 
logica te begrijpen: een tekort behouden tav een te dominant aanwezige ander. 

Vanuit Hegel bekeken impliceert dit verlangen naar erkenning vd wereld als een veld v strijd: mensen zullen met elkaar in de clinch 
gaan om hun eigen verlangen erkend te krijgen.  

Dit werkt enkel versterkend tav de sociale dynamiek v strijd die we ook reeds signaleerden in onze bespreking vh 
spiegelstadium. Het spiegelstadium creëert niet enkel het Ik, maar ook de ander als rivaal; de ander-gelijke. 

We komen in een dynamiek v rivaliteit. Cultuur is een middel om dit te temperen (zie later).  

Binnen de ontwikkeling, is rivaliteit in die zin vaak inherent aanwezig in onderlinge relaties tss broers en zussen. We zien daarin een 
narcistisch-egoïstische tendens op duiken: 

• Ik op de eerste plaats, jij op de tweede 
• Ik wil dat de erkenning door de ander primair op mij gericht is, niet op jou 
• Ik wil je liever weg dan met je te delen 

Sociale contexten verschillen id mate dat ze rivaliteit cultiveren.  

Werk- en studiecontexten die het accent leggen op individuele prestaties, persoonlijke targets en onderlinge competitie 
tussen werknemers doen dat.  

Een sterke focus op rivaliteit impliceert een grote kans op uitputting (ik moet mijn spiegelbeeld te snel af zijn) en 
identiteitsonzekerheid (ik besta maar in de mate dat ik me bewijs). 
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Les 4 

In de vorige les gingen we in op de drift. We gaven aan dat zowel het gebruik v beelden (het Imaginaire, met als paradigmatisch 
model het spiegelstadium) als de interpersoonlijke erkenning en het spreken manieren zijn om met de drift om te gaan. 

⇒ “Zowel beeld als woord zijn vormen om met de drift om te gaan”. Vandaag staan we meer stil bij het woord, en dus 
de taal. 

Deze omgangsvormen proberen de drift in banen te leiden, maar dat lukt altijd maar gedeeltelijk. De drift ontsnapt altijd deels aan 
die bemeesteringspogingen en dit vormt een structureel trauma voor de mens. 

Met Kojève bespraken we dat de mens niet enkel gedreven w door behoeftes, maar ook door verlangens. Het menselijk verlangen 
staat niet los vd behoeftebevrediging, maar kan daar niet toe w herleid. Het wil erkend w stelt Kojève. In die zin omvat het verlangen 
steeds ook een verlangen naar de erkenning v dat verlangen. 

We werken toe naar een interpersoonlijk model waarin het spreken met de ander zorgt vr het reguleren v driften. 

1. Taal en erkenning 

1.1 Kojève: Erkennins = Imaginair en Taals 

Kojève bekijkt dit proces v erkenning niet puur vanuit het imaginaire en wijst op dit punt op de fundamentele rol die het spreken 
speelt in de manier waarop we omgaan met het verlangen.  

“Het verlangen is steeds ook een verlangen naar de erkenning v dat verlangen.” 

Ten tweede speelt taal volgens Kojève een cruciale rol in de ontwikkeling v zelfbewustzijn, en het zelf-referentiële woord ‘ik’ 
bekleedt daarbij een uitzonderlijke positie. ‘Ik’, ‘mij’, ... zijn vrij abstracte woorden waarmee we onze positie in de wereld kunnen 
aanduiden.  

 Het ‘ik’ als entiteit verwijst naar een afscheiding vd ander (= zelf-referentiële woorden). Dit is een eerste stap.  

In de tweede stap kunnen we spreken v concrete verlangens. Door gebruik te maken v taal overstijg ik het loutere niveau vd 
zelfervaring en kan ik uitdrukking geven ah verlangen dat me beroert. Zo kom ik tot zelfexpressie. De mens kan zich positioneren 
als ‘zelf’ omdat hij zichzelf en de ander benoemt. Langs die weg opent hij een veld van narratieve realiteit.  

Een vb om dit duidelijk te maken: de ervaring van angst is één ding, maar van zodra we ons kunnen uitspreken over die 
angst vallen we er niet meer mee samen. 

Alluderend op Descartes kunnen we die gedachte als volgt formuleren: ‘Ik zeg dus ik ben‘; indien ik geen taal had om het 
‘zijn’ van op talige afstand te beschouwen en te typeren, dan ‘was’ ik enkel maar. Spreken is hierbij cruciaal. 

1.2 Mens is zowel subject als object 

Het gevolg v die benoeming is dat de mens zowel een subject als een object is in de verhouding met zichzelf (ik, mij ó jij, jullie). 

• Subjectpositie:  
o Het is de plek v waaruit je kijkt naar de wereld. In die wereld zit een object.  
o De mens is enerzijds subject omdat hij over zichzelf een stroom v woorden 

produceert en zo een zelf-revelerende, waarnemende instantie is.  
• Objectpositie: 

o Daarnaast is hij ook het gereveleerde object waar hij over spreekt. We zijn een waargenomen object v onszelf.  
o Men is niet alleen een plek v waar men naar de wereld kijkt, maar men is ook iets waarmee we onszelf 

waarnemen (bv. lichaamsdelen, feit dat je praat).  

De subjectzijde en de objectzijde hangen inherent en nauw met elkaar samen, maar zijn niet tot elkaar te herleiden. Het is als 
bij een muntstuk: de ene zijde bestaat maar bij gratie van de andere. 

Lacan legt hier een link mee. Voor Lacan hangen (zelf-)herkenning en erkenning door de ander nauw samen.  

Bv. Het kind dat wil rechtstaan: Het kleine kind dat leert staan fixeert niet enkel een zelfbeeld, maar doet essentieel ook 
beroep op de ander. De mens herkent zichzelf pas in een bep. beeld, als de Ander hier bevestiging v geeft (erkenning).  
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Het kind dat gefascineerd is door zijn zelfbeeld zoekt de bevestiging op vd ander. Het kind beweegt letterlijk heen en weer 
tss het zoeken vd erkenning en de ervaring van herkenning. Precies het speelse heen en weer bewegen tss de 2 polen boeit 
het kind. 

1.3 Spiegelstadium: Ander kijkt, valideert en markeert talig 

Maar: De Ander zijn is meer dan enkel kijken en valideren. Belangrijk hierbij is dat de ander niet louter de rol van toeschouwer 
opneemt, maar de waarneming ook koppelt aan taaluitingen. De volwassene is op een dubbele manier aanwezig (de twee 
onderdelen van erkenning): 

˗ De volwassene is enerzijds aanwezig als blik, die waarneemt wat het kind waarneemt. Langs deze weg valideert de volwassene 
de perceptie van het kind. Dit leidt tot zelfzekerheid (‘ik kan het!’) maar installeert ook een dynamiek van blijvende 
afhankelijkheid ten aanzien van het oordeel van de ander (‘doe ik het wel goed?’) ® de volwassene kijkt en valideert 

˗ De volwassene markeert talig wat het kind doet: zowel verbaal als non-verbaal begeleidt de volwassene de acties van het kind 
met taaluitingen. De volwassene stimuleert, prijst…. Deze taaluitingen geven bij uitstek expressie aan het verlangen van de 
ander. Ze drukken een standpunt uit en articuleren wat de ander denkt, waardeert en wil ® de volwassene markeert talig 

Dieren die gefascineerd zijn door het spiegelbeeld zijn enkel bezig met de problematiek van herkenning, niet met de problematiek 
van erkenning. Iets abstractere beelden, zoals een fotografische still, of een tekening van zichzelf laten het dier trouwens volledig 
koud. 

Door de centrale rol van de ander als erkennende en sprekende instantie is elke vorm van (zelf-)kennis bij de mens fundamenteel 
bemiddeld door het verlangende en subjectieve perspectief van de ander. Het probleem van het weinig exact zijn van onze 
zelfkennis is dus niet louter een gevolg van het feit dat we zelf subjectief inkleuren wat we waarnemen en denken. De ander is als 
spiegel ook niet objectief en laat zijn of haar verlangen horen in het beeld dat we langs die weg weerspiegeld krijgen. Deze ander 
is geen objectieve spiegel maar een subjectief gegeven. Het is iemand die iets teruggeeft vanuit een gekleurd standpunt. 

Herkenning komt uit erkenning 

1.4 Overzicht 

Taal heeft een cruciaal statuut in Lacan’s theorie. We bekijken nu hoe taal - via de ander - een rol speelt. We gaan dit de 
komende lessen toelichten door aandacht te besteden aan: 

˗ Lacan’s model van de dubbele spiegelopstelling 
˗ Zijn theorie over de betekenaar 
˗ Zijn theorie over nonsensicale taaluitingen via ‘lalangue’ 

2. De dubbele spiegelopstelling 

Na het spiegelstadiummodel bespreken we nu het model van de dubbele speigelopstelling. Dit is een model waarmee Lacan 
probeert duidelijk te maken dat de beelden die mens opbouwt (zelfbeeld, beeld over ander,…), dat dit iets talig is. Via spreken 
(naast visuele kwesties), gaat het over semantiek.  

In het midden van de jaren vijftig ontwikkelt Lacan een nieuw model om het menselijk functioneren te denken: de dubbele 
spiegelopstelling. Deze bouwt voort op het model van het spiegelstadium, maar voegt er een cruciale dimensie aan toe: taal. 

 

Cartoon: mama die met kind bij spiegel staat. Mama zegt dat het kind de ogen 
vd grootmoeder heeft. Je krijgt niet alleen een neutrale benoeming, maar ook 
expressie v wat de volwassene belangrijk vindt. Hier komt het verlangen vd ander 
binnen (= subjectief perspectief). 
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Vanaf dan gaat Lacan minder in op de vraag naar hoe de mens omgaat met zijn visuele (waargenomen of gefantaseerde) 
zelfbeeld. Alle aandacht verschuift naar de vraag hoe het spreken een subject-ervaring tot stand brengt en hoe psychologische 
afweer vorm krijgt in dit talige proces. 

2.1 Positie het ‘ik’ 

Het Ik w hierbij niet louter beschouwd als fotografisch of filmisch beeld, maar als verhaalde constructie. “Het Ik =  een cluster van 
Ik-gerelateerde ideeën die een vorm van inherente organisatie omvat en die gericht is op relatieve stabiliteit.” Deze imaginaire 
gerichtheid op stabiliteit leidt tot afweer v ideeën in de mate dat deze gedachten articuleren die niet compatibel zijn met het 
dominante constructie omtrent het Ik. Taal speelt daarbij een cruciale rol. 

➝ Het Ik w een narratieve entiteit. Het zijn gedachten, woorden, cognities die ik op mezelf betrek, die ik koppel ah Ik. 

De dubbele spiegelopstelling is het model bij uitstek waarmee Lacan de logica van de verbondenheid tss subject en Ander in kaart 
brengt. 

2.2 Vertrekpunt: Henri Bouasse (1947) 

Lacan’s dubbele spiegelopstelling bouwt voort op/is het vertrektpunt vanuit een optisch 
experiment vd Franse fysicus Henri Bouasse (1947).  

Het model van Bouasse illustreert de werking vd holle spiegel door aan te stippen dat een 
verborgen bloem (AB) kan w geprojecteerd in een lege vaas (C) indien een observator (O) 
vanuit een bepaalde hoek (β-B’-γ) in de spiegel kijkt. Wat op die manier wordt gecreëerd, 
is de illusie dat er een bloem (B’A’) staat in de vaas (C). Deze projectie is symmetrisch en 
omgekeerd.  

In de optica w een dergelijk geprojecteerd beeld (de bloem) een ‘reëel beeld’ genoemd; 
reëel omdat het geprojecteerd kan worden op een scherm. 

2.3 Lacan’s interpretatie 

2.3.1 Bewerking van Henri Bouasse 

De dubbele spiegelopstelling van Lacan is afgeleid vh Bouasse-experiment. Hij gebruikt het allegorisch/metaforisch om een aantal 
cruciale concepten inzake de verhouding vh subject met diens ik, lichaam, idealen en de A(a)nder, tot uiting te brengen. 

In het uitwerken van zijn eigen ruimtelijk schema, voegt Lacan een aantal zaken toe aan het schema van Bouasse: 

˗ Verwisselt de vaas en de bloemen van plaats; 
˗ Voegt een vlakke spiegel (a) toe in het midden, hierop wordt het beeld geprojecteerd dat eerst in de holle spiegel werd 

gecreëerd (binnen de optica is dit beeld op de vlakke spiegel een virtueel beeld, weergegeven op de rechterzijde van het 
schema); 

˗ Introduceert een observerend ego (het oog als observator) op de plaats van de mens als subject ($) die verdeeld is door de 
taal (“la place du sujet dans une élision de signifiant” [lacan, 1960, p.677]). Het oog kan het beeld vd vaas met bloemen in de 
vlakke spiegel zien, mits het kijkt vanuit de invalshoek waar het zich in de afbeelding vd dubbele spiegelopstelling effectief 
bevindt. 

A = (grote) Ander = taal 
Bloemen = partiële driften 
$ = verlangende, verdeelde mens 
verborgen vaas = reële lichaam 
holle spiegel = cortex 
I = ik-ideaal 
i’ (a) = ideaal ik 
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2.3.2 Elk element is psychoanalytisch concept 

In Lacan’s redenering representeert elk element uit het schema een psychoanalytisch concept. Het schema zelf bestaat uit 2 
symmetrische delen, waarbij elke zijde vd vlakke spiegel een ander aspect voorstelt (zie voorgaande). De vlakke spiegel (A) zelf, 
symboliseert de Ander. Cruciaal in het schema is het onderscheid tussen de symbolische Ander en de imaginaire ander. 

® De linkerzijde = de toestand van manque-à-être  
® De rechterzijde = wat we zien in de spiegel, bevat ideeën en details (veld waarin bep. zaken vervolledigd zijn) 

Zie verder * 

Voortbouwend op deze terminologie maakt Lacan een onderscheid tss ‘ander’ of kleine ander enerzijds en ‘Ander’ of grote ander 
anderzijds. 

• De begrippen ‘ander’, ‘imaginaire ander’ en ‘kleine ander’ verwijzen naar de interpersoonlijke figuur waar ik een beeld v 
heb.  

o Het is de ander als imaginaire gestalte zoals we die kennen uit het spiegelstadium.  
o De imaginaire ander is het imago of beeld van mijn medemens waarin het Ik zichzelf in meerdere of mindere 

mate herkent.	 
o Het	is	de ander id mate waarvan je er een beeld v hebt, die je je mentaal kan voorstellen. 

• De concepten ‘Ander’, ‘Symbolische Ander’ of ‘grote Ander’ zijn meerledige begrippen in Lacan’s theorie. Ze hebben 
verschillende betekenissen, maar verwijzen steeds naar de dimensie vh andere id symbolische orde, naar het talig 
gearticuleerd verschil.  

o In de dubbele spiegelopstelling verwijst het begrip Ander naar de taal die ons w overgedragen via het spreken 
v/met significante anderen.  

o Het is de voornaamste spiegel waarin we onszelf bekijken. 

2.3.3 Links vs. rechts (vs. = taalspiegel) 

Met dit schema maakt Lacan duidelijk dat de taal de voornaamste spiegel is voor de mens. Via de wereld vh beeld alleen krijgen 
we de drift niet zomaar gereguleerd en ook het vervelende zijnstekort wordt er niet door opgelost. Inderdaad, om met het Reële 
om te gaan maakt de mens niet enkel gebruik van het Imaginaire, maar ook van het Symbolische. 

* De linkerzijde van het schema situeert de concepten die het gebrekkige en niet-geïntegreerde zijn van de mens voorstellen 
(manque-à-être): 

˗ De bloemen (a) refereren hierbij naar de partiële driften. Een opstelling waarbij enkel de bloemen zouden te zien zijn, 
zou het stadium voorafgaand aan het spiegelstadium voorstellen, wanneer er nog geen normalisatie of structurering van 
het libidineus functioneren is. Lacan koppelt het Freudiaans concept van de auto-erotiek aan dit anterieur stadium waar 
het ‘Ik’ nog niet is gevormd. De driftbevrediging in dit stadium is er een zonder het beeld, zonder een omweg via de 
ander; “jouissance autiste”. 

Wat betreft het statuut van deze bloemen hanteert Lacan zowel in de tekst over het spiegelstadium als in de werken 
over de dubbele spiegel een tweedeling.  

• Hij benadrukt aan de zijde van het kind enerzijds “la turbulance de mouvements dont il s’éprouve l’animer*” uitdrukt, wat we 
interpreteren als de reële spanningscomponent van de drift waar het primitief subject wordt door getekend.  

* Of nog: « le stade du miroir est un drame dont la poussée interne se précipite de l’insuffisance à l’anticipation » (Lacan, 1949, p. 97). 

• Anderzijds benadrukt hij de gebrekkige motorische coördinatie van het jonge kind, die samenhangt met de structurele 
vroeggeboorte die volgens een ietwat evolutionair redenerende Lacan eigen is aan de mens*.  

* « une Discorde primordial que trahissent les signes de malaise et l’incoordination motrice des mois néonataux » (Lacan, 1949, p. 96) ; « …une discordance 
du développement neurologique » (Lacan, 1960, p.675). 

Beide aspecten leiden op imaginaire vlak tot een verbrokkeld lichaamsbeeld en tot een reactie van hulpeloosheid. 

˗ Het gedeeld subject ($) symboliseert de verlangende mens die rekenschap geeft van zijn manque-à-être. Het is het 
subject, dat zichzelf probeert te bekijken. Dit verwijst nr de mens als degene die spreekt, die observeert, zichzelf bewust 
is en die dingen vaststelt. Ook deze mens heeft manque-à-être, en beseft dit ook (° verlangen). In die zin is mens altijd 
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verdeeld subject omdat hij niet volledig samenvalt met inhouden (hij weet niet wàt hij precies is, maar weet wel dàt hij 
is).  

˗ De verborgen vaas is het reële lichaam. Men maakt een onderscheid tss het lichaam (binnen) en hetgeen erbuiten. 

˗ De holle spiegel is de cortex: hier wordt het beeld (=lichaam) rond de partiële drift geprojecteerd. 

Merk op dat de rol van de taal als vlakke spiegel niet te herleiden is tot het breinfunctioneren. Taal is primair geen louter 
individueel gegeven, maar een cultureel product dat via interacties floreert en via overlevering tussen generaties mensen 
wordt doorgegeven. De taal is extern en komt door de cultuur naar binnen. 

De rechterzijde van het schema duidt een veld van idealiteit aan, zoals geobserveerd door de verlangende mens (oog) via de talige 
Ander (A). Het is het veld waar het Ik-Ideaal (I) en het ideaal Ik (gesymboliseerd door i’ (a) wat duidt op de vaas met bloemen) 
gesitueerd zijn, en waar het subject zijn eigen gemis lijkt te hebben overwonnen (gesymboliseerd door S: het virtueel subject dat 
niet langer verdeeld is). (a) Is de a v aandrift. 

Kort: 

Het schema illustreert zowel de integratie vd partiële driften via en ih lichaamsbeeld (dynamiek vh spiegelstadium), als de poging 
vh sprekend subject om zijn eigen “manque-à-être” te overwinnen.  

Het schema drukt uit dat dit telkens loopt doordat het subject zich spiegelt in de Ander vd taal om zo een beeld v zichzelf op te 
bouwen.  

Lacan stelt: “Le sujet est personne. Il est décomposé, morcelé. Et il se bloque, il est aspiré par l’image, à la fois trompeuse et réalisée 
de l’autre, ou aussi bien sa propre image spéculaire. Là il trouve son unité”.  

2.3.4 Driftimpulsen worden geïntegreerd in het zelfbeeld: imaginair totaalbeeld 

Wat betreft de integratie van het lichaamsbeeld, behoudt het schema gedeeltelijk Lacan’s redenering uit het spiegelstadium. Een 
Ik komt tot stand via een herkenning van en een identificatie met het eigen beeld dat als externe verschijnt in de spiegel of in de 
gedaante van de ander. In beide gevallen functioneert een extern ‘imago’ vanuit zijn geünificeerd karakter als ideaal voor het Ik. 
Deze ervaring laat toe om in een anticiperende beweging ook zichzelf als eenheid of imago te zien; net zoals een ander als eenheid 
wordt gezien. 

Eigen aan dit imaginaire totaalbeeld dat ik zie, is dat het me toelaat om de driftimpulsen die ik ervaar te integreren in mijn zelfbeeld. 
In het schema blijkt dat uit het feit dat de bloemen – a’ – passen in het geïdealiseerde Ik-beeld – i’(a) – dat ik om de driftimpulsen 
heen construeerde. 

2.3.6 Miskenning 

Zoals eerder besproken: Lacan geeft aan dat deze identificatie gepaard gaat met een jubelende gestemdheid gezien een 
bemeestering van de lichamelijke wanorde wordt bereikt, doch evenzeer dat we hier te maken hebben met miskenning – het 
gebrek aan harmonie wordt door de identificatie toegedekt. Tevens hangen een aantal paranoïde effecten (transitivisme, jaloezie, 
agressiviteit) er onvermijdelijk mee samen. 

Eens het Ik gevormd, blijft de afstemming tussen Ik en ideaal Ik een continu gegeven: in zijn zelfervaring probeert de mens zichzelf 
te zien als het geïdealiseerde virtuele beeld van wat het Ik zou kunnen zijn. In dit proces bekijken we ons Ik als was het de ander. 
Zo ontstaat een idee van wat het Ik virtueel en idealiter zou kunnen zijn. Impliciet wordt verondersteld dat het Ik een consistente 
eenheid zou kunnen worden door afstemming op het ideaal Ik. 

De mens gebruikt de taal om een ideaal Ik te zien. Wanneer we dit ideaal Ik kunnen ervaren, ervaren we een positief affect. 

Door te stellen dat dit proces essentieel gemedieerd is via de talige Ander, voegt Lacan met zijn dubbele spiegelopstelling evenwel 
een nieuw element toe aan de redenering uit het spiegelstadium. Via de dubbele spiegel toont Lacan aan dat identificatie meer 
behelst dan het afstemmen van een Ik op een imago dat wordt overgenomen via ander-gelijken. Het is een proces dat symbolisch 
gemedieerd is: symbolische elementen bepalen de aanname van een zelfbeeld. 

2.3.7 i’(a) = narratief-semantisch 

De mens bouwt niet enkel een quasi visueel idee op van wie hij is, maar ook een narratief-semantisch zelfbeeld. Via de taal 
‘narrativiseert’ de mens zijn Ik en dicht hij zichzelf eigenschappen toe. De mens gedraagt zich als een karakter in de roman van zijn 
leven; als een personage in de film van zijn eigen leven. Hij vereenzelvigt zich met bepaalde eigenschappen (ik ben man, geen 
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vrouw; ik hou van taal, niet van wiskunde…; ik hou van honden, niet van katten…) die hij aan zichzelf toedicht of hoorde van anderen 
(‘jij ben echt een krak in wiskunde…’). 

 ⇒ i’(a) is narratief-semantisch. 

3. Narcissus 2.0 

Het voorgaande in achting nemen staat ons toe de mythe van Narcissus anders te 
bekijken.  

De figuur zal zich weerspiegeld zien, maar ziet zichzelf onder de vorm v woorden. Dit is 
ook hoe we onszelf kennen. Wijzelf en anderen beschrijven het Ik adhv woorden. De 
productie v die woorden leidt tot een bepaald beeld, maar dat beeld klopt niet 
noodzakelijk met de werkelijkheid. 

Het nieuwe narcisme is zichzelf in de taal zien en proberen beschrijven met mooie 
woorden. 

 

4. Miskenning 2.0 

4.1 Identiteit als zelf-verhaal 

Het proces v miskenning krijgt – wetende vh voorgaande – een andere invulling. 

Via een collage van zelf-ideeën bouwt de mens een identiteit als zelf-verhaal op; een narratieve identiteit. Met taal proberen we 
bepaalde patronen te schetsen over wie/wat we zijn. Naar waarheid hebben we geen identiteit, enkel een fragmentarische en 
anekdotische set van ervaringen. Hier maakt men gebruik v persoonlijke vnw’en. 

Ons autobiografisch geheugen en zelf-gerelateerde opvattingen hebben een collage-karakter. Ik-gerelateerd functioneren houdt 
in dat we hier toch een beeld uit opbouwen en steeds ook de betere versie van onszelf willen incarneren. We doen aan 
patroonherkenning en -verbetering. Identiteit is een narratieve constructie adhv een collage.  

In sommige v zijn werken evoceert Francis Bacon heel mooi hoe het spiegelbeeld 
een grove vereenvoudiging is van een complexe flux van ervaringen.  

Bijv. in zijn portrettenreeks van de schilder Lucian Freud. Hij portretteert de mens 
als continu veranderend ding. Hij wil de mens net niet laten samenvallen als 
volledig beeld; mens is flux die zich probeert vast te pinnen (° filter).   

Hierop volgend kunnen we een vergelijking maken. Taal speelt een cruciale rol en levert de bouwstenen via dewelke we onszelf 
zien als geheel. De taal functioneert als een doos met legoblokken en via de blokken bouwen we gehelen (door woorden (blokjes) 
die we op een bepaalde manier op elkaar stapelen, bouwen we een bepaald beeld op). 

4.2 Twijfel 

Tegelijkertijd zal er altijd ook tweeledige twijfel blijven: 

1. “Ben ik wel goed genoeg?” ® dat is de afstemming tussen Ik en ideaal-Ik 

2. “Ben ik mezelf wel? Ben ik wel authentiek?” ® dat is het aanvoelen dat de Ik-ervaring inderdaad samenhangt met een vorm 
van bedrieglijke selectiviteit.  

Deze hangt deels samen met de vraag of de Ander wel een valide en betrouwbare bron van informatie is, en met de vraag of 
ik mezelf wel accuraat beschouw in de spiegel van de Ander. De Ander is namelijk geen neutrale instantie! “Zijn de blokjes 
waarmee ik me opbouw wel te vertrouwen? Reiken ze de juiste woorden aan?” 

De film ‘The Truman Show’ van Peter Weir (1998) toont het pastiche en dwaze karakter van de Ik-constructie, evenals de twijfel 
over de betrouwbaarheid van de Ander als spiegel waarin we ons herkennen. Dit is een hedendaagse variante op het gedachte-
experiment van Descartes waarbij hij speelt met de veronderstelling dat het wel eens zou kunnen dat er een opperwezen is die we 
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de wereld op een bepaalde manier voorspiegelt, terwijl dit eigenlijk niet correct is. In ‘The Truman Show’ is geen sprake van een 
bedriegende God, maar is het verhaal dat door anderen wordt opgehangen de ultieme bron van bedrog. In de film is dit verhaal 
een geënsceneerd plot dat de contouren vastlegt waarbinnen het hoofdpersonage beelden over zichzelf en anderen opbouwt. 
Ruimer stipt de film de mogelijkheid aan dat er potentieel/inherent iets bedrieglijk zit in het verhaal die anderen rondom ons 
ophangen en waarbinnen we quasi automatische een plaats toegewezen krijgen. 

5. Ik-Ideaal 

Zo komen we terug uit bij ons schema.  

5.1 Ideaal-Ik ≠ Ik-ideaal 

Om een ideaal Ik – i’(a) in de dubbele spiegelopstelling – te kunnen zien, is het evenwel cruciaal dat de Ander inderdaad functioneert 
als een veld waarin ik mezelf herken. Vanuit dit model gedacht kan dat maar op voorwaarde dat de spiegel van de taal mooi verticaal 
staat.  

De figuur van de dubbele spiegelopstelling drukt uit dat dit slechts kan doordat spiegel geklemd zit tussen 2 elementen: 

˗ Mijn positie als sprekend en verlangend subject met een tekort, dat niet precies weet wie of wat hij is ($ in het schema). In die 
zin zit men ingeschreven id taal (men kan de taal gebruiken).  

˗ Symbolische ankerpunten waarin ik a priori aan vast hou en waarde aan hecht: mijn Ik-Idealen (I in het schema). 

Ik-Idealen (I ih schema) 

Ik-idealen zijn specifieke kenmerken die via de Ander op mij worden betrokken en die verschijnen onder de vorm concrete 
woorden/betekenaars (bv. ‘vastberadenheid’, ‘zachtheid’…).  

Het gaat zowel om kenmerken die anderen aan ons toeschrijven (bv. ‘je bent net zo’n keikop als je vader’; ‘je hebt de ogen van je 
oma’…) als om kenmerken die we actief waarderen in anderen en die we ook voor onszelf cultiveren.  

Een Ik-Ideaal is geen totaalbeeld, maar een discrete karakteristiek, een specifieke trek. Het is een ankerpunt waarvan men vertrekt.  

Ideaal-Ik 

Een ideaal Ik is een geïdealiseerde totaalbeeld van mezelf: de geslaagde versie van mezelf die ik me mentaal voor ogen kan houden. 

5.2 Toepassing 

Klinisch kunnen we dit toepassen op de casus van Karen. De dimensie van het ideaal Ik stipten we reeds aan bij haar. Zowel haar 
idee van de hippe en succesvolle zakenvrouw te willen zijn als haar voorstelling van zichzelf als goede moeder voor haar zoontje 
zijn stuwende ideaalbeelden. Het Ik-Ideaal is beperkter van aard. Zo stelt Karen vast dat ze zichzelf frequent toespreekt met de 
woorden “Komaan Karen, doorbijten want alleen zo kan je het maken”. Het zijn woorden die reeds heel lang door haar hoofd 
spoken en die ze ontleende aan haar vader. Haar vader sprak ze bijvoorbeeld vaak uit toen Karens inzet voor school tijdens het 
middelbaar te wensen overliet. Als haar engagement tanende was, sloot hij zijn motiverende of berispende tussenkomsten vaak 
met die frase af. Zoveel jaar later zitten zijn woorden nog in haar hoofd. Deze woorden stuwen haar voort. Ze zetten haar aan om 
niet te berusten in wat er is en op het vlak van haar job steeds te streven naar een volgende realisatie. Lukt het om deze te 
bewerkstellingen, dan zal ze zichzelf kunnen zien als succesvolle zakenvrouw. Door haar Ik-Ideaal te volgen, realiseert ze haar ideaal 
Ik. 

Bij Pjotr zit dit anders in elkaar. Hij lijdt eerder onder een gebrek aan oriënterende Ik-Idealen om zichzelf vorm te geven. Voor hem 
zijn er spontaan maar heel weinig dragende woorden waarlangs hij zichzelf kan zien. Woorden als ‘fretzak’, ‘dwaas varken’ of 
‘leegte’ en ‘niets’ geven hem geen perspectief om een duidelijk Ik-beeld op te bouwen, laat staan dat ze als ideaal-Ik functioneren. 
De gesprekstherapie met hem komt hier precies aan tegemoet. De zoektocht naar een uitweg uit zijn leegte en eenzaamheid brengt 
hem in contact met de vriendenkring van zijn broer. Zij gaan functioneren als een talige Ander die bepaalde kenmerken uit Pjotrs 
verhaal gaan markeren met verlangen. Ze zijn geïnteresseerd in zijn werk als ‘documentairemaker’ en spreken hem aan op allerlei 
films. Hun geïnteresseerde aanwezigheid zorgt er voor dat bepaalde zelf-gerelateerde woorden, zoals ‘documentairemaker’ en 
‘filmkenner’ centraler komen te staan in hoe Pjotr zichzelf denkt, waardoor zijn Ik-beeld stabielere contouren krijgt en hij een 
ideaalbeeld van zichzelf als cinefiel kan zien. De gesprekstherapie zelf functioneert in dit alles als een talige ruimte waarin hij zichzelf 
hoort denken en spreken, waardoor hij er toe komt om eigen gedachten te ordenen en meer au sérieux te nemen. 

5.3 Eén als eenheid (Ideaal-Ik) ó één als telbaar element (Ik-Ideaal) 
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We maken een vergelijking id wiskunde. Wiskundig gedacht kan het getal 1 twee betekenissen hebben: 

˗ 1 kan duiden op een geheel, op verzamelde elementen die een eenheid vormen. We spreken van een één als eenheid wanneer 
we een coherente verzameling hebben. Bv. 3e Bachelorstudenten is een groep studenten. 

Toegepast: het ideaal Ik is van die orde.  

˗ 1 kan duiden op een telbaar element binnen een schier oneindige reeks, 1, 2, 3, 4, 5… Het getal 1 is binnen die reeks geen 
eenheidsverzameling, maar een telbaar element. 

1 bestaat maar bij gratie van zijn verschil tegenover de andere getallen.  

Toegepast: het Ik-Ideaal is van die orde. Een Ik-Ideaal is een specifiek element waar iemand persoonlijk verknocht is: “zwart is 
mijn lievelingskleur”; “luisterbereidheid is voor mij het belangrijkste kenmerk dat een mens moet hebben”. 

Via het Ik-Ideaal w inhoud gegeven aan het ideaal-Ik. Het Ik-Ideaal geeft richting aan het zelfbeeld; het ideaal-Ik is het beeld dat we 
rond het Ik-Ideaal creëren. 

5.4 Ik-Ideaal = inhoud van Ideaal-Ik. 

In de terminologie van het schema oriënteren deze Ik-Idealen de vlakke spiegel. Lacan stelt dat de Ik-Idealen de spiegel van de taal 
in haar verticale positie plaatsen en houden, dusdanig dat een ideaal beeld van zichzelf (i’ a) kan gezien w in de spiegel. De  

Þ Ik-Idealen maken het dus mogelijk dat een ideaal ik kan gezien w; het zijn de “coordonées inconscientes du Moi”. 

In Pjotrs geval fungeert de taal aanvankelijk niet echt als een spiegel. Uiteraard kan hij praten, maar woorden geven hem weinig 
houvast. Het is pas via het spreken met de vrienden van zijn broer en door te praten in de sessies dat hij bepaalde kenmerken van 
zichzelf naar waarde gaat schatten. Wanneer woorden als ‘documentairemaker’ en ‘filmkenner’ hem meer gewicht krijgen, komt 
hij er effectief toe komen om een zichzelf vanuit een stabieler ideaal-Ik te beschouwen. 

5.5 Virtueel volledig subject: S 

Het Ik-Ideaal komt structureel op de plaats van een derde punt te staan; een derde punt – zo benadrukt Lacan – dat reeds in het 
spiegelstadium als ontwikkelingsmoment aanwezig is. Het derde punt is aanwezig in de figuur van de volwassene die door het kind 
als getuige wordt aangekeken op het moment dat het kleine kind zichzelf opgetogen herkent in de spiegel. De Ik-Idealen als derde 
punt, zijn symbolische elementen uit het discours van de Ander.  

Enerzijds hebben ze als functie erkenning door de Ander te oogsten om aldus een plaats te verweven in het verlangen van de 
Ander.  

• Lacan typeert het Ik-Ideaal als volgt: “ce signifiant privilégié qui s’appelle Idéal du Moi, pour autant que de là, il se sentira 
aussi satisfaisant qu’aimé”.  

• Via het Ik-Ideaal probeer ik me op te stellen als degene die de kenmerken heeft die de erkennende Ander verlangt (le 
désir de l’homme est le désir de l’Autre). 

Anderzijds functioneren Ik-Idealen als stutten waarmee het subject zou kunnen tegemoet komen aan zijn eigen gebrek aan zijn.  

• In het schema wordt dit uitgedrukt door de symmetrische positie tussen $ en I, en door het feit dat het virtueel subject 
(S) niet langer verdeeld is (Ꞩ).  

• Anders gesteld: het subject kunnen we situeren op het punt van de ontbrekende betekenaar, “dans une élision de 
signifiant”: Er is geen enkel woord waar ik mee samenval en dat me exact zou kunnen benoemen. 

6. Waarom zijn we zo verknocht aan ideaal-Ik en Ik-ideaal? 

Om de hele inzet vd dubbele spiegelopstelling te kaderen, is het zinvol eerst even in te gaan op het verhaaltje dat Lacan in het 
begin v zijn tiende seminarie vertelt, en waarmee hij onder gewijzigde vorm terugkeert op een gelijkaardig verhaaltje uit zijn 
negende seminarie. “Stel u voor”, zegt hij, “dat ik me in een ruimte zou vinden met een reuze vrouwtjes bidsprinkhaan v 3m groot; 
en dat ikzelf een masker* ophad ve dier. 

* In seminarie negen loopt het verhaal enigszins anders, omdat Lacan daar zichzelf voorstelt als een mannetjes sprinkhaan van ongeveer 1m75, waardoor hij zichzelf wel degelijk een 
identiteit aanmeet die hij zelf kent. Een ander duidelijk verschilpunt is dat hij in zijn versie van het 9e seminarie ervan uitgaat dat hij zich kan spiegelen in de facetogen van het insect, 
terwijl hij in het 10e seminarie (correct) aangeeft dat het oppervlak van een facetoog geen spiegelend effect heeft. 
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Het masker is er een zoals dat vd tovenaar uit de paleolitische grot vd ‘Trois Frères’ en ikzelf weet niet welk dier ik precies ben. Het 
is niet moeilijk voor te stellen, vervolgt hij, dat ik me in een dergelijke situatie niet volledig op mijn gemak zou voelen, omdat het 
niet uitgesloten is dat er bij de vrouwtjes sprinkhaan een zekere misvatting zou ontstaan over mijn identiteit*.”  

* Als verklaring voor deze misvatting kunnen we aandragen dat met een zekere fantasie misschien inderdaad een gelijkenis kan opgemerkt worden tussen het masker van de tovenaar 
uit de gravure en de spitse kop met voelsprieten van een bidsprinkhaan: zie foto (Encyclopaedia Britannica, 1999, Multimedia Edition). 

Doordat je zelf niet weet welk masker je ophebt, voel je je op je ongemak want je weet niet wie je bent! Stel dat je een prooi bent 
van de sprinkhaan zou je je moeten verdedigen. Stel dat je een mannetjessprinkhaan bent dan zou je moeten vluchten, want de 
vrouwtjes doden de mannetjes na de geslachtsgemeenschap. We moeten weten wat we zijn om te kunnen reageren en 
samenleven. 

De cruciale vraag die Lacan met dit Jan-Fabre-achtig fabeltje aankaart is die naar de verhouding tss het verlangen van de Ander en 
de eigen identiteit. De onzekerheid omtrent het gedrag vd vrouwelijke sprinkhaan die Lacan aanstipt (stel dat ze hem ziet als een 
prooi, of als een vijand ... of nog slechter: als een mannetjes sprinkhaan*) reflecteert een structurele onzekerheid v hem als subject 
ten aanzien het enigmatisch verlangen vh andere wezen waarmee hij zich geconfronteerd weet. 

* Bij geslachtsgemeenschap peuzelt de vrouwelijke bidsprinkhaan het copulerend mannetje op. Deze maaltijd start op het moment dat de daad nog voltrokken wordt. De zaadlozing 
bij het mannetje is maar mogelijk als diens kop van de romp is gebeten. 

De Ander verschijnt hier als “un radicalement Autre, la mante religieuze au désir vorace à quoi ne me lie aucun facteur”. Precies het 
feit dat hij niet weet wie of wat hij zelf precies is, werkt hier zo verontrustend: “que me veut-il?”. Dat Lacan niet weet wie of wat 
hij is, is door de situatie gegeven; hij heeft immers een masker op waarvan hij niet weet hoe het er uitziet. De facetogen v zijn 
tegenspeler, die in itt de lensogen vd gewervelden, niet toelaten om een glimp v zijn spiegelbeeld op te vangen, bestendigen de 
onzekerheid. 

Het fabeltje toont mooi aan dat het enigma vh verlangen vd ander beangstigend is, en dat onzekerheid omtrent de eigen identiteit 
deze onrust versterkt.  

Hieruit kunnen we afleiden dat de opbouw v identiteitsbesef adhv een Ik-beeld (‘wie ben ik?’), een Ik-Ideaal (‘dit is een belangrijke 
eigenschap’) en een ideaal-Ik (‘zo zou ik willen zijn’) een functie hebben als angstremmer. Adhv het ideaal-Ik trachten we te ‘zien’ 
hoe de Ander ons bekijkt. 

Ik-Ideaal en ideaal Ik komen dus tegemoet aan een dubbel probleem v niet-weten: 

   -   Het manque-à-être dat samenhangt met de partiële drift 

   -   Het raadsel van het verlangen van de ander 

7. Hechting en de spiegel 

7.1 Hechtingstheory Fonagy 

7.1.1 De theorie 

Binnen de hechtingstheorie en meer bepaald in het werk van Peter Fonagy en collega’s wordt een verband gelegd tussen 
spiegelprocessen en hechtingsrelaties. Fonagy belicht hoe spiegelende processen tussen ouder en kind de basis vormen voor de 
affectregulering. Hij zal het accent vooral leggen het vormgevende karakter van die processen. In tegenstellingen tot bij Lacan gaat 
veel minder aandacht uit naar de miskennende functie van de spiegelprocessen. 

7.1.2 Fonagy vs. Lacan 

De hechtingstheorie van Fonagy heeft een positieve focus. Het heeft een Angelsaksische ondertoon. Volgens hem is spiegeling een 
actief proces tussen ouder en kind. De ouder krijgt hierbij vooral een voorbeeldrol en leert het kind hoe om te gaan met het affect. 
De spiegelende processen tss ouder en kind vormen de basis voor de affectregulering en hechtingsrelaties.  

Bij Lacan (Continentale, Europese ondertoon)is de rol van de Ander meer ambivalent:  

• Enerzijds reikt hij taal en beeld aan, (= positieve focus). 
• Maar anderzijds belicht Lacan ook sterk hoe de aanwezigheid van de Ander ons confronteert met de vraag naar de 

intenties van de Ander: wat wil hij/zij? De ouder is initiëel vreemd voor het kind (= negatieve focus). 
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7.1.3 Fonagy: Mentale voorstellingen, affecten, narratieve omkadering 

De meerwaarde vh perspectief v Fonagy kunnen we best begrijpen in het licht v hoe kinderen en ouders id loop vd ontwikkeling 
mentale voorstellingen gebruiken om affecten te hanteren.   

Wanneer een kind driftimpulsen uit, zullen ouders daar niet enkel op inspelen met handelingen, maar vooral ook woorden kleven 
op de ervaring van het kind en een narratieve omkadering aanreiken. Deze situeert de ervaring van het kind in de context van tijd, 
ruimte en gebeurtenissen. 

Voorbeeld: Spiegelende moeder bij kindje v 3 maanden (zie https://www.youtube.com/watch?v=vm37vKnDdh8). 

• De moeder stelt zich tav haar drie maand oude baby op als verbale spiegel. Inspelend op non-verbale uitdrukkingen bij het 
kind treedt ze in interactie. Ze brengt er het verhaal van de flux aan ervaringen die het kind meemaakt.  

• De moeder evoceert specifieke ervaringen met haar stem, blik en lichaamscontact (verdriet, blijheid) en creëert daarover 
een scenario. Zo weerspiegelt ze de ervaringen van het kind en fictionaliseert ze deze.  

® De mentale voorstelling w de drager van het affect en zo ontstaat een zekere loskoppeling tss affect en lichaam. Het 
affect w op deze manier deels ‘geëxcorporeerd’ via mentale voorstellingen: waar het affect eerst op het lichaam vh 
kind plakte, w het nu geëvacueerd naar de taal, het w gedeeld met anderen.  

® Het proces v mentaliseren staat hier centraal: het opbouwen van een bepaalde leefwereld die toesaat om affecten te 
ervaren. Dit is cruciaal in het contact tussen ouder en kind. 

Op dit punt kunnen we het belang van de hechtingsrelatie situeren. Psychoanalytisch gedacht zijn hechtingsfiguren 
volwassenen die zich actief en relatief consistent als talige spiegel opstellen en ruimte en tijd bieden voor de expressie vh 
kind. We spreken ve congruente spiegelsituatie. 

De volwassene die zich op die manier opstelt installeert een minimale vorm v erkenning: de belevingen en uitingen vh kind 
w gewaardeerd als zelfstandige realiteiten die aandacht verdienen. Dit bevestigt voor het kind dat zijn psychologische 
werkelijkheid er toe doet. 

• Via deze vorm v erkenning ontstaat er een link tss spreken/verbale expressie en liefde. Met zijn uitingen zal het kind 
anticiperen op wederkerige expressies bij de volwassene. De aandacht die het op die manier krijgt, krijgt waarde op zich. De 
eenzaamheid vd driftervaring w overwonnen door het plezier dat gekoppeld is aan gezamenlijke expressie en verbondenheid.  

Het effect v zulke processen, is erkenning. Het kind ervaart gemis dat niet volledig samenvalt met eigen ervaring (het kindje 
was verdrietig), en mama erkent dit.  

® Toenadering en erkenning door de Ander worden langs die weg doelen op zich (los v exacte inhoud vd woorden vd 
ander. Het is de bereidheid dat ertoe doet).  

Deze ontwikkeling is cruciaal voor taal als spiegel. De moeder weerspiegelt ervaringen vh kind, en kind herkent zich in uitleg v 
moeder. Op hetzelfde moment probeert het kind mee te praten.  

‘Still face’ experiment  

Dit experiment toont het belang v deze erkennende affect-gebaseerde contacten: op het moment dat de volwassene zich niet 
langer als spiegel gedraagt, w het kind teruggeworpen op zijn eigen driftimpulsen en vocalisaties, wat angst uitlokt. 

Heel belangrijk is het benoemingsproces, wat Fonagy vergeet.  

7.4 Liefde en erkenning 

De aanwezigheid vd Ander als talige spiegel (zoals in youtube-filmpje) blijkt een teken v liefde en erkenning die de mens op zich 
nastreeft.  

Door de focus op de semantiek vd taal kan de indruk ontstaan dat de vragende ander enkel maar een antwoord wil. De activiteit 
vh vragen drukt een verlangen naar erkenning en liefde uit. Dit zien we bv. aan het belang dat mensen hechten aan een korte 
interactie met een voor hen belangrijke Ander (bv. bij idolen).  

ó Wanneer de dimensie van de vraag naar liefde systematisch w miskend, kan dit een bron van pathologie zijn. Zo is het 
een belangrijke psychoanalytische werkhypothese dat voedselweigering bij een kind kan samenhangen met een te grote 
op behoeftebevrediging gerichte houding bij de ouder. 
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Lacan stelt het volgende: ‘l’amour c’est donner ce qu’on n’a pas’. Liefde is geven wat je niet hebt.  

Þ Liefde draait niet zozeer om wat de ander geeft, maar om het feit dat de ander geeft.  
Þ Voorbij de inhoud staat vooral een bepaalde omgangsvorm centraal die sterk draait rond het vinden ve houding tav het 

tekort zonder dat tekort te willen opvullen.  
Þ De ander hoeft niets materieels te geven, maar moet aanwezig zijn en tijd, ruimte en woorden geven!  

Vandaar dat liefde een puur subjectief proces is.  

7.4.1 Klinische implicaties 

Veilige hechting bij het jonge kind impliceert dat er een vertrouwen is op en een afhankelijkheid ve Ander met wie er vertrouwelijke 
uitwisselingen zijn.  

ó Bij vermijdende, angstige of gedesorganiseerde hechting is dit aangetast.  

Wanneer de Ander als spiegel ontbreekt of gebrekkig optreedt, blijft het kind achter met de chaos vd drift. Dit heeft belangrijke 
gevolgen: de jouissance blijft als hinderlijke kracht aanwezig bij het kind, en de lichamelijke binnen/buiten w gedestabiliseerd.  

⇒ De kinderen blijven zitten in de ervaring van de drift; dit leidt rechtstreeks tot psychopathologie.  

Het kind zal dan andere vormen van driftregulering zoeken, zoals handelingen die rechtstreeks ingrijpen op het lichaam.  

Onveilige hechting zien we vaak in combinatie met het t fenomeen v hospitalisme: We krijgen dan een driftregulering die 
niet gemedieerd is via de Ander. Deze heeft vaak een destructieve inslag. De component van de doodsdrift zien we dan 
concreet verschijnen. Op het vlak van psychopathologie zien we dat bv. onder de vorm v zelfdestructieve acten. 

Het speelt ook een belangrijke rol in het ontstaan van somatisatie en zorgt voor een grotere de gevoeligheid voor 
lichamelijke infectie. Deze mensen hebben het moeilijk om mensen als spiegel te zien.  

Maw: er is een parallel tss aard v symptomen, en manier waarop ze taal al dan niet kunnen gebruiken als 
fictionaliseringsmechanisme.  

Zie bv. de documentaire ve Franse filmploeg over een weeshuis in Roemenië/Bulgarije.  

Deze kinderen hebben een gebrek aan hechtingsfiguren. Vd verpleegsters krijgen ze wel inentingen, eten etc. maar geen tijd, ruimte 
en woorden. De kinderen stonden recht in hun bed en wiegden zichzelf heen en weer om het onbehagen in hun lichaam te proberen 
oplossen. Ze reageerden niet responsief op de cameraploeg en konden hun driften nergens kwijt. 

8. Gedeelde taal en symbolische orde 

In de ontwikkeling w reeds vroeg talige omkadering gegeven, reeds voor het kind de taal snapt.  

- Zie het vb v moeder in gesprek met haar 3 maanden oude baby: ze roept via de interactie de herinnering ve situatie op, en 
ze anticipeert op toekomstige ervaringen.  

- De ervaring w op die manier losgekoppeld vh hier en nu en gesitueerd in een dimensie v psychische tijd.  
- Cruciaal aan dit vb, is dat de moeder tijd laat ah kind om zich uit te drukken en responsief reageert op zijn uitlatingen.  
- We kunnen er een structuur v afwisseling in herkennen: zowel kind als moeder krijgen tijd en ruimte om iets te zeggen: 

psychische ruimte. 

Zo creëert de eerste Ander* een psychologische ruimte voor het kind. Nog voor het kind iets zinvol kan zeggen, krijgt het reeds een 
plek in de symbolische orde: moeder en kind w erkend als 2 onafhankelijke posities (hier: moeder en kind) en in de stijl v interactie 
w een verhouding gedefinieerd (hier: moeder en kind praten met evenwaardige inbreng over de ervaringen van het kind). 

* Eerste Ander’ is een neutrale uitdrukking voor de volwassene die in interactie treedt met het kind. In het traditionele kerngezin wordt deze taak sterk opgenomen door de moeder, 
maar ook anderen kunnen die rol opnemen. 

Binnen het uitwisselingscircuit tss kind en moeder w het kind erkend als iemand met een eigen plaats, als iemand wiens verlangen 
er toe doet. Erkenning zorgt voor een psychologische kracht die toelaat om de determinering door het lichaam en de chaos die 
deze met zich meebrengt te vergeten en deels ook te overstijgen. Het verlangen vh kind w erkend als: 

§ Een dimensie die waarde heeft 
§ Een dimensie die een aparte plek heeft in hun affect-betrokken* uitwisseling. 
§ Een dimensie die talig wordt benoemd en die niet te reduceren is tot materiële (behoefte)-bevrediging. 



47 Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

˗ Praten met het kind nadat het boos/verdrietig was en zo de pijn bespreken en fictionaliseren is iets anders dan een 
kind als troost voor een TV zetten. 

˗ Eerder lanceerden we reeds Lacan’s idee ‘le désir de l’homme est le désir de l’Autre’. Dit stelt de verlangende 
articulatie ( ≠ opvullen/oplossen/wegwerken van het verlangen) als dusdanig centraal. Deze erkenning zorgt voor de 
erkenning van de mens als subject. 

* Het is niet enkel een kwestie van ‘moederliefde’. In hun onderlinge relatie spelen tal van affecten. 

Voor Lacan is dergelijke erkenning een symbolisch proces: 

˗ Het tekent gedifferentieerde posities uit tss mensen 
˗ Het zorgt voor een rolverdeling, voor een pact: de eigenheid vd beide partijen w erkend 
˗ De Ander heeft hierbij een cruciale rol: Ik heb een eigen plek omdat de Ander me een plek geeft in de symbolische orde. 

Het kind krijgt een symbolische plek, omdat de Ander die geeft: Het kind kan zich kind voelen omdat de moeder het kind 
erkent als kind en er mee omgaat als een kind. 

⇒ De talige Ander erkent… 

  - Overstijgen vh hier en nu door te anticiperen en terug te blikken. Zo ontstaat psychische tijd.    

  - Structuur v afwisseling ➝ °psychologische ruimte ontstaat, waar de 2 personen een bep. verhouding hebben (= pact). 

  - Verlangen (≠ materieel: mama kon kind ook vr TV zetten) overstijgt de behoefte, de ander erkent dat we verlangen. ‘Le désir de 
l’homme est le désir de l’Autre’. De ander geeft het kind een plek. 

Samenvattend onderscheiden we 3 tijden: 

˗ Tijd 1: diffuse zelf-ander ervaring. Het lichaam zit vol impulsen (anoëtisch functioneren) die diffuus zijn. Grens tss ik en ander 
is diffuus.  

˗ Tijd 2: imaginaire Ik-ervaring (ik-besef) gepaard met een beeld, en sociale relaties die gedomineerd w door brute affecten 
(deze affecten zitten niet meer ih lichaam maar zijn interpersoonlijke dingen geworden) (hainamoration)*. 

˗ Tijd 3: Via het spreken vd Ander w gedifferentieerde posities uittekenen: bv. moeder/kind of broer/zus. Dit zorgt voor een 
duidelijke afsplitsing: Ik ben niet de ander; via de Ander krijg ik een eigen plek. Deze woorden vertellen ook verhalen over 

mensen ➝ ° narratieve invulling v identiteit.  

* In het psychoanalytisch perspectief zijn mensen verdeeld en conflictueus, en daarmee instabiel. Gevoelens zijn complex. Liefde is ongrijpbaar, gericht op iets ongrijpbaars, en 
bovendien verbonden met bewondering en de mogelijke omslag naar haat. Lacan sprak niet voor niets van hainamoration: haine, amour, admiration. Wij laten ons leiden door de 
ervaring van het moment en de diepere lagen daarbinnen, maar ook door voorbije situaties waar wij geen greep op hadden. 

Vanuit een individualiserend ontwikkelingspsychologisch perspectief zou men kunnen stellen: eerst tijd 1, dan tijd 2 en dan tijd 3. 
Structureel gedacht klopt deze redenering niet. We moeten het bekijken vanuit de verhouding (eerder een parallel proces): spreken 
gebeurt in verhouding. Nog voor het kind w geboren is er reeds spreken over het kind, wat het kind determineert. = psychische 
erfelijkheid.  

ó Een ongewenst kind heeft een andere vertrekpositie dan een gewenst kind omdat de ouder zich in de communicatie 
anders zal opstellen. Trauma’s en psychische kwetsuren worden door de manier van opstellen bij de ouders doorgeven. 

Bv. Een getraumatiseerde ouder die zelf als kind werd misbruikt kan last hebben met lichaamscontact en met het verbaal uitdrukken 
v affecten zonder door deze affecten overspoeld te raken. Indien dit speelt in de verhouding tot het kind zal die verhouding tav de 
drift mogelijkerwijs onbewust doorgeven w. Dit is een dimensie van structureel psychologische erfelijkheid die niet gereduceerd kan 
worden tot patronen van biologische overerving. 

Lacan: “Kinderen erven vooral de last van de tekortkomingen/‘zonden’ van hun ouders: hun ongemak ten aanzien van symbolische 
articulatie determineert de toekomst van hun kroost.” 

In de interactie met de volwassene zal het kind geleidelijk een overstap maken naar het gebruik van gedeelde taal. De talige Ander 
is stapsgewijs niet louter meer een erkennende aanwezigheid, maar wordt de drager van de collectief gedeelde grammatica, 
semantiek en sociaal-culturele gedachtenlijnen. De Ander lijft het kind binnen in de symbolische orde van de omringende culturele 
context. 
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Dit gebeurt eerst via de muzikaliteit van het spreken zelf (zie Malloch & Trevarthen, 2009). Via de klankpatronen in de vroege talige 
uitwisselingen raakt het kind vertrouwd met klankpatronen en grammaticale structuren van de moedertaal en de dialogisch-
communicatieve stijl van de cultuur. 

Vervolgens zal het kind specifieke klankcombinaties beginnen koppelen aan specifieke dingen en situaties (‘tuut’; ‘weg’; ‘mama’…). 
Via precieze benoemingen met geïsoleerde woorden, gaat het geleidelijk zinnen gebruiken binnen redeneerlijnen. 

Het kind gaat zichzelf en zijn context denken in termen van de talige structuur die via de Ander wordt overgeleverd. 

Cruciale woorden hierbij zijn de benoemingen die onderling worden gegeven (‘Jantje’; ‘Ik’; ‘jij’), de verschillende posities die worden 
uitgetekend (‘kindje’ versus ‘mama’), de benaming van drifttoestanden en verlangens (‘boos’; ‘ik wil…’), en van gebeurtenissen en 
scenario’s die zorgen voor een situering in tijd, ruimte en relaties (‘eerst zei papa in de keuken dat … en toen wou ik…). Via talige 
benoeming raakt het kind vertrouwd met de structuur van de taal en kan het de realiteit beginnen ordenen: het kind wordt ingelijfd 
binnen de symbolische orde. 
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Les 5 

1. Taal en gesprekstherapie 

In het model over het spiegelstadium staat het Imaginaire centraal: via (zelf-)beelden bemeesteren we de partiële drift. 

In het model over de dubbele spiegelopstelling staat het Symbolische centraal: imaginaire beelden komen maar tot stand doordat 
de mens praat en taal gebruikt. Taal is de Ander waarmee/waarin we onszelf proberen uit te drukken. In deze les bekijken we een 
aantal concepten uit de taaltheorie. 

Het Symbolische staat voor Lacan in oppositie met het register van het Imaginaire en bepaalt hoe mensen zich imaginair verhouden 
tot zichzelf en tot de wereld. Concreet verwoordt hij dat bijvoorbeeld als volgt: “verre van representatief te zijn voor het hart van 
de analytische ervaring, leveren imaginaire fenomenen ons enkel maar inconsistenties, tenzij ze worden gekoppeld aan de 
symbolische ketting die hen bindt en oriënteert”. 

Imaginaire fenomenen zoals de spanning tussen het Ik en het ideaal-Ik moeten in verband gebracht worden met de patronen die 
impliciet aanwezig zijn op het niveau van het Symbolische. In een allusie op Plato’s grot omschrijft Lacan imaginaire fenomenen als 
‘schaduwen en reflecties’ van wat er werkelijk gaande is, namelijk het feit dat menselijke subjectiviteit in grote mate bepaald wordt 
door de taal. 

Deze focus op taal en op de Ander is geen theoretische Spielerei maar klinisch heel relevant. Psychoanalyse is niet enkel een theorie 
over menselijk functioneren en psychopathologie, het is bovenal een praktijk waarin talige expressie centraal staat: mensen met 
psychische moeilijkheden behandelen via gesprekstherapie. 

• Freud sprak reeds over ‘talking cure’ (talige expressie).  

• We passen deze toe bij alle leeftijden 

• Bij sommige problematieken (neurotische structuur; ‘knopen ontwarren’) ligt het accent op vrije associatie. Hierbij wordt 
men aangemoedigd om zo breed mogelijk te denken en hierover te vertellen. Alles kan aan bod komen. Het is dus meer een 
monoloog van de cliënt. Bij andere problematieken (psychotische structuur; ‘knopen leggen’) ligt het accent op conversatie. 
Dit gaat over een dialoog tussen de therapeut en de cliënt en wordt toegepast wanneer mensen bedreigingen ervaren of 
inconsistent zijn in hun praten. 

• Bij kinderen gebeurt de gesprekstherapie veelal met behulp van spelmateriaal. Hier kan het interessant zijn al spelend te 
praten. 

• Bij mensen die niet graag of gemakkelijk spreken wordt er vaak een omweg gemaakt via gedeelde activiteit (bijv. in instelling). 
Wanneer een persoon heel moeilijk praat, kan er gepraat worden tijdens bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld tijdens een 
autorit, of wanneer men koffie aan het drinken is. 

• De analyticus/therapeut probeert een spreken te bewerkstellingen dat op de golflengte van de patiënt/analysant zit. Sessies 
moeten een spreken installeren dat de patiënt/analysant ligt, waar zij/hij zich vrij en open kan uitdrukken. 

• Freud ontwikkelde een format van klassieke psychoanalyse: vijf keer per week op de sofa, gedurende perioden van enkele 
maanden tot meerdere jaren, met de analyticus buiten het blikveld om de analysant zo vrij als mogelijk te laten spreken. Dus: 
de sofa is een hulpmiddel, geen must. Echter: Het grote risico met dit Freudiaanse model is dat het leidt tot een elitaire 
selectie en dat enkel ‘YARVIS-mensen’ (Young, Attracitive, Rich, Verbal, Intelligent, Successful) echt in aanmerking komen om 
zo’n ‘echte psychoanalyse’ te volbrengen. Dit klopt echter niet! Mensen die niet aan deze standaard voldoen kunnen ook 
geholpen worden, weliswaar soms op een andere manier. Een behandeling op maat van de patiënt is nodig.  

• Lacan verzette zich tegen de standaardisering in termen van duur, frequentie en type patiënt. Vandaar dat we precies binnen 
die Lacaniaanse beweging een grote flexibiliteit zijn in frequentie, duur en al dan niet gebruik van de sofa. Therapie draait om 
afstemming op de patiënt, in functie van de aard van de vraag en de ernst van de problematiek. Het doel is een veilige plek 
creëeren waar men kan zoeken en exploreren en continu¨teit kan ervaren in het eigen verhaal.  

Gezien deze centrale rol van taal in de psychoanalytische praktijk, is het geen wonder dat ze ook in onze theorie centraal staat. 

In deze les gaan we verdiepend in op: 

˗ De theorie van de betekenaar 

˗ Op lacan’s model van de betekenisverlening 
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˗ Op de notie ‘verdeeld subject’ 

˗ Het principe van ‘gardez-vous de comprendre’ dat centraal staat in het klinisch psychoanalytisch werk 
˗ De noties onbewust weten en onbewuste waarheid. 

Een belangrijke inspiratiebron in Lacan’s focus op taal is de structuralistische beweging, die vanaf de jaren 1950 heel invloedrijk 
werd in de linguïstiek en de etnografie. Lacan gebruikte ze om de psychoanalyse als theorie en praktijk te denken. 

Lacan focust niet enkel op taal om de structuur van zelf-ervaring te vatten. In de diversiteit van verschillende vormen van 
psychopathologie probeert Lacan talig gearticuleerde klinische structuren te onderkennen, met een accent op het onderscheid 
tussen neurose, psychose en perversie (hier gaan we dieper op in in les 11). Lacan stelt dat mensen – in functie van het type 
pathologie – anders omgaan met de Ander, want ze gaan anders om met de taal. Ook het verloop van de psychoanalytische therapie 
kent eigen patronen die Lacan bestudeert. Naar gelang de klinische structuur zullen er andere accenten liggen in de vormgeving 
van de therapie. 

Voor zijn studie van de taal en het Symbolische, vindt hij niet alleen inspiratie in het werk van Ferdinand de Saussure, de grondlegger 
van de structurele linguïstiek, maar ook in de werken van de taalkundige Roman Jakobson en de antropoloog Claude Lévi-Strauss. 

2. De Laciaanse betekenaar 

Van de taalkundige Ferdinand de Saussure*, die zich in zijn studie van de linguïstiek concentreert op de structuur van de taal, neemt 
Lacan de noties ‘betekenaar’ en ‘betekende’ over. De wijze waarop het spreken werkelijk tot stand komt ih dagelijkse leven w 
hierbij grotendeels buiten beschouwing gelaten, net zoals de relatie tss de taal en de buitenwereld, of tussen de taal en zijn 
referenten. In plaats daarvan bestudeert de Saussure de interne organisatie van het talige systeem. Hij maakt een onderscheid tss: 

• Langue: een taal = een geheel van talige symbolen waarin men zich binnen een taalgemeenschap uit (Nederlands, Frans, 
Engels…) 

• Langage: de taal = taligheid als (menselijke) capaciteit met algemene patronen en wetmatigheden die specifieke talen 
overstijgt. Elke taal heeft dezelfde basisstructuur, deze abstracte structuur wil hij bestuderen, los van de concrete talen 
(Nederlands, Frans, ...) 

• Parole: het spreken; taal in actie via taaluitingen in specifieke contexten (schrijven, babbelen…) 

* Deze Zwitserse taalkundige (1857-1913) is de grondlegger van de moderne taalwetenschap 

de Saussure focust op langage. (langue en parole interesseren hem niet). 

De ‘A’ uit Lacans dubbele spiegelopstelling is een combinatie van langage en parole. Lacan voegt daar nog een dimensie aan  toe: 
‘lalangue’ zijnde nonsensicaal belichaamd spreken. Lalangue zijn klankuitingen die de drager zijn van iets lijfelijks (zie later). 

Een kernidee uit het werk van de Saussure, is de opdeling van het taalteken in de ‘betekenaar’ enerzijds en het ‘betekende’ 
anderzijds.  

§ Het betekende (s) verwijst hierbij naar het concept of de idee die het taalteken tot uitdrukking brengt. Het is het idee, de 
inhoud, het concept, het begrip. 

§ De betekenaar (S) verwijst naar de materiële zijde van het taalteken. De betekenaar is het ‘akoestische beeld’ of het 
‘klankbeeld’ van waaruit het taalteken gemaakt is: ‘Het klankbeeld is zintuiglijk, en als ik het als “materieel” aanduid, doe ik 
dat enkel om er de andere geassocieerde term van te onderscheiden, namelijk het concept dat gewoonlijk veel abstracter is’. 
Om het iets duidelijker te maken: we kunnen in ons hoofd een woord horen, een akoestisch beeld hebben van dat woord, 
een mentale beleving van het geluid. Dit is de betekenaar. 

Door dit idee van het akoestische beeld te beklemtonen, neemt de Saussure aan dat het geluidsaspect het centrale punt is waarrond 
zowel de gesproken als de geschreven taal draaien. Een persoon die een tekst leest, zet de geschreven tekens bijvoorbeeld 
automatisch om in klanken die mentaal beleefd worden. Het concept ‘betekenaar’ verwijst naar deze mentale beleving van het 
geluid. de Saussure benoemt de betekenaar meer specifiek ook als een akoestische omdat die ‘de psychologische indruk van het 
geluid’ betreft, en niet gaat over zintuiglijke waarneming. In dit verband onderscheidt de Saussure betekenaars van fonemen: 
fonemen refereren naar vocale activiteit terwijl betekenaars verwijzen naar mentale voorstellingen. Op die manier beschouwd, zijn 
de woorden die we gebruiken te beschouwen als combinaties van betekenaars, waarvan we conventioneel aannemen dat ze een 
semantische of grammaticale waarde hebben. Grosso modo zijn de betekenaars die we gebruiken gelijk te schakelen met 
akoestische voorstellingen die we hebben van de lettergrepen die we binnen een specifieke taal gebruiken. Wanneer we die 
samenvoegen krijgen we woorden. Verder betoogt de Saussure dat ‘de band tussen het geluid en het idee radicaal arbitrair is’. Dit 
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wil zeggen dat de relatie tussen de betekenaar en het betekende willekeurig is en dat er geen intrinsieke redenen zijn waarom 
bepaalde betekenaars gebruikt worden om te verwijzen naar bepaalde ideeën. Hun relatie is enkel conventioneel, wat meteen ook 
de diversiteit van de talen verklaart. 

Neem bijvoorbeeld de woorden ‘kip’ en ‘hen’. Beiden verwijzen naar de gedomesticeerde vogel die de mens voorziet van eieren 
en vlees. De klankcombinatie ‘k-i-p’ is in dit voorbeeld een eerste betekenaar en ‘h-e-n’ een tweede betekenaar. Het betekende 
dat deze twee betekenaars gemeenschappelijk hebben is de idee waar ze naar verwijzen, met name naar de gedomesticeerde 
vogel die ons voorziet van eieren en vlees. Doorgaand op dit voorbeeld kunnen we toevoegen dat de betekenaar ‘h-e-n’ daarnaast 
ook nog een persoonlijk voornaamwoord is en in dat geval verwijst naar de objectvorm van de derde persoon meervoud (‘ik zie 
staan’).  De betekenaar ‘h-e-n’ heeft met andere woorden niet één enkel betekende. Hetzelfde geldt voor ‘k-i-p’. Deze betekenaar 
verschijnt ook wanneer we de eerste persoon enkelvoud nemen van het werkwoord ‘kippen’. Bovendien is de betekenaar ‘h-e-n’ 
vaak ook ingebouwd in andere woorden, zoals in ‘henna’. In dat geval is er nog sprake van een gelijkenis tussen de woorden op 
betekenaarsvlak, maar is het betekende compleet verschillend. Bovendien is het verband tussen betekenaar en betekende 
volkomen arbitrair. Een vrouwelijk kip noemen we een hen en een mannelijke kip noemen we een haan. Er is geen enkele 
inhoudelijke of logische reden waarom we dit zo doen. De conventie binnen de groep bepaalt volledig welke betekenaar we voor 
wat gebruiken. 

Een andere eigenschap die de Saussure in de verf zet, is dat de betekenaar als talige entiteit maar een eigenheid heeft omdat hij 
zich onderscheidt en verschilt van andere betekenaars: ‘De linguïstische entiteit kan maar juist gedefinieerd worden van zodra ze 
afgebakend, dit wil zeggen gescheiden wordt van alles dat haar in de fonetische ketting omringt’. Een woordenvloed is bijvoorbeeld 
slechts te ontcijferen doordat we in staat zijn om in de stroom van het spreken afzonderlijke woorden en betekenaars te 
onderscheiden; betekenaars waar verschillende betekenden kunnen aan gekoppeld worden. Ruimer impliceert dit idee dat de 
identiteit van een gegeven taalelement, zoals een betekenaar, enkel gedefinieerd kan worden op basis van zijn verschil met andere 
elementen. 

Structuralistische auteurs beschouwen dit idee als een basisprincipe: verschil definieert identiteit, terwijl gelijkenis wijst op absolute 
non-identiteit. de Saussure gaat verder door te stellen dat er, in tegenstelling tot in tekensystemen, in de taal geen exacte 
overeenkomsten bestaan tussen de betekenaar en het betekende. Woordenboeken geven misschien wel aan dat sommige 
betekenden verbonden zijn met specifieke betekenaars, maar van zodra de taal wordt gebruikt, worden deze strikt lexicale banden 
relatiever. 

Eens we spreken en schrijven hebben grammatica en syntax een fundamenteel effect op de creatie van betekenis. de Saussure 
besluit daarom dat er twee vlakken of curves kunnen worden onderscheiden in de taal: ‘het onbegrensde vlak van door elkaar 
lopende ideeën’ en ‘het even vage vlak van de klanken’. Deze twee vlakken zijn niet met elkaar verbonden door vaste koppelingen, 
wat ook Lacan benadrukt met zijn idee dat er een ‘onophoudelijke verglijding is van het betekende onder de betekenaar’. De beide 
curves worden maar aan elkaar gekoppeld vanaf het moment dat de taal wordt gebruikt. Wanneer we spreken of schrijven worden 
betekenaars verbonden met betekenden, wat resulteert in de creatie van ‘betekenis’. 

Volgens de Saussure primeert het betekende boven de betekenaar. Hiermee accentueert hij dat mensen taal eerst en vooral 
gebruiken om betekenissen over te dragen en uit te drukken. Dit wijst op een idealistische taaltheorie: het mentale (betekende) 
domineert het materiële (betekenaar). 

Lacan daarentegen, pleit duidelijk voor het omgekeerde en vervangt de idealistische opvatting van de Saussure door een 
materialistisch gezichtspunt. Hij beschouwt de betekenaar, qua element van het Symbolische, als primordiaal ten 
opzichte van het betekende. Meer specifiek is hij van mening dat de betekenaar dominant is op het niveau van het 
onbewuste, wat te herkennen is in de manier waarop symptomen georganiseerd zijn. Om de overheersende plaats 
van de betekenaar aan te duiden, gebruikt Lacan geregeld de volgende notatie*, waarin de breukstreep aanduidt dat 
de betekenaar (S) primeert boven het betekende (s). 

* Lacan verwijst naar deze formule als een ‘algoritme’ (Lacan, 1957b, p. 515). Wiskundig beschouwd kan het onzinnig lijken om een dergelijke notatie te 
definiëren als een algoritme. Er wordt in de formule immers geen berekeningsmethode weergegeven. Zoals Miller (2010, p. 13) aangeeft, zijn Lacans formules 
eerder te beschouwen als ‘mathemen’ of ‘imitatiemathemen’ die een tot mathematisering of logische formulering weergeven. Lacan verschaft met de 
bovenstaande formule een schematische of logische uitdrukking van de relatie tussen de betekenaar en het betekende, en geen rekenkundige methodiek. 
Inderdaad, Lacans formules trachten steeds weer om een theoretisch idee op een abstracte manier tot uitdrukking te brengen. Doorheen zijn werk 
ontwikkelde Lacan vele mathemen met een gelijkaardige status. Deze formules zijn enkel zinvol wanneer we uitgaan van Lacans structurele 
wetenschapsopvatting. Ze drukken zijn overtuiging uit dat de verhouding tussen de elementen van een structuur wetmatig is. Meer concreet specifiëren 
mathemen steeds weer uit welke structuurelementen fenomenen of problemen bestaan, karakteriseren ze de wederzijdse relaties tussen deze elementen 
en geven ze aan welke effecten de wederzijdse relaties tussen de structuurelementen hebben. 

S 
s 
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Een voorbeeld van Lacans materialistische visie op de betekenaar in het onbewuste vinden we in de briefwisseling tussen Freud en 
Fliess tussen 1887 en 1904.  

In een brief uit 1897 schrijft Freud over een man, Mr E, die ‘op tienjarige leeftijd een angstaanval kreeg op het ogenblik dat hij een zwarte kever 
trachtte te vangen’. Tijdens een sessie waarin Mr E over zijn angstaanval sprak, koppelde hij de idee van de kever (Käfer in het Duits) aan het woord 
lieveheersbeestje (Marienkäfer in het Duits). Net voor hij deze verbinding maakte, had Mr E het gehad over zijn moeder die Marie heette. Met andere 
woorden, het gespreksonderwerp van zijn moeder vormde de basis waarop hij zijn verdere associaties maakte. In de associatiereeks leidde het woord 
‘Marie’ tot het woord Marienkäfer. Verder uitweidend over zijn moeder, vermeldde Mr E er nog bij dat hij als kind  eens een gesprek had gehoord 
tussen zijn grootmoeder en zijn oom. Dit gesprek ging over het huwelijk van zijn moeder, ‘waaruit bleek dat zij voor een redelijk lange tijd niet in 
staat was om te beslissen of ze wel met zijn vader zou trouwen’. Over de volgende sessie zegt Freud dat het Mr E net voor de afspraak duidelijk 
geworden was wat ‘de betekenis van de kever (Käfer)’ was. Een belangrijk detail hierbij, is dat Mr E als kind opgroeide met een Franstalige 
kinderjuffrouw, waardoor hij eerder Frans leerde dan Duits. Kever (Käfer)  deed  Mr E namelijk  denken aan ‘que faire = niet in staat zijn een beslissing 
te nemen…’. De Franse uitdrukking que faire (‘wat te doen?’), drukt zijn moeders aarzeling over haar huwelijk uit, een gedachte die Mr E klaarblijkelijk 
ontweek. Het voorbeeld maakt duidelijk dat de onbewuste determinering van de angstaanval die deze patiënt had, niets te maken heeft met het 
betekende van het woord ‘kever’. Wat daarentegen wel fundamenteel is, is het 
akoestische beeld of de betekenaar: voor deze man klinkt als de uitdrukking Käfer 
als de uitdrukking que faire uit de taal van zijn kindertijd. Cruciaal hierbij is dat het 
akoestische beeld ‘Käfer/que faire’ overeenkomt met twee onderliggende 
betekenden: ‘kever als insectensoort’ en ‘moeders aarzeling omtrent haar 
huwelijk’. De angst die het bewustzijn binnendringt, is verbonden met het 
betekende ‘kever als insectensoort’, terwijl de idee die verdrongen wordt gaat over 
zijn moeders aarzeling bij het huwelijk waar hij zelf het product van is.  

Deze weg naar deze onbewuste gedachte kan volgens Lacan enkel maar gevonden worden door de sporen van de betekenaar te 
volgen en door het betekende dat op de voorgrond staat in iemands gedachten zorgvuldig te omzeilen. Mensen draaien rond op 
het niveau van het betekende. De psychoanalyse probeert hier openheid in te krijgen door te werken rond betekenaars. 

Het onbewuste functioneert immers volgens de logica van de betekenaar, en de taak van de analyticus bestaat eruit om de 
betekenaars te horen die in het spreken van de analysant tot uitdrukking komen*. Freud noemde dit het primair proces denken: 
vorm- en klankgelijkenissen spelen op onbewust niveau een grote rol. In wakkere toestand daarentegen primeert het secundair 
proces denken. Wat dan centraal staat is het verband van aannemelijkheid tussen betekenden. 

* Zoals Lacan schrijf ik analysant met een ‘t’ en niet met een ‘d’. De term ‘analysand’ duidt een passieve positie aan – het is het woord dat gebruikt wordt om 
naar een persoon te verwijzen die een psychoanalyse ondergaat. ‘Analysant’ wijst op een actieve positie; het is de actieve vorm van het Franse  werkwoord 
analyser (analyseren). Lacan verkiest de uitdrukking analysant omdat die term een actieve rol toeschrijft aan diegene die beslist om zich in een psychoanalyse 
te engageren. 

§ Primair proces denken: vorm- en klankgelijkenissen (betekenaar) zijn dominant. Oppervlakkige verbanden worden gelegd 
doordat er vormgelijkenissen zijn (bv Käfer en que faire). Dit gebeurt automatisch en onbewust. 

§ Secundair proces denken: de aannemelijkheid tussen de betekenden is dominant. Het gaat om bewuste reflectie. Dit 
soort denken staat voor een groot deel van ons leven centraal ( bij studeren, converseren, ...) 

Symptomen en formaties van het onbewuste, zoals bijvoorbeeld dromen, zijn voor Lacan rebussen waarvan de verborgen betekenis 
kan worden ontdekt door de betekenaars te beluisteren die iemand gebruikt en zo aandacht te besteden aan het primair proces 
denken. We zouden op die manier nog een stap verder kunnen zetten in het ontrafelen van de associaties van Mr E en horen dat 
het Franse werkwoord marier, wat ‘trouwen’ betekent, ook weerklinkt in het  klankbeeld van Marienkäfer. Que faire is maar een 
onderdeel van de vraag die wordt uitgedrukt in Marienkäfer, terwijl het marier van Marie het onderwerp is waar deze vraag zich 
werkelijk op richt. 

3. De betekenaarsketting en diachronie 

Een ander idee dat Lacan overneemt van Ferdinand de Saussure is dat zodra taal wordt gebruikt om te spreken, betekenaars 
aaneengeschakeld worden in reeksen. Betekenaars worden aan elkaar gekoppeld in ‘betekenaarskettingen’, net zoals schakels met 
elkaar verbonden zijn in een ketting. de Saussure verwijst naar deze aaneenschakeling van betekenaars met de term ‘syntagma’, 
waarmee hij aangeeft dat het via de syntaxis is dat betekenaars gecombineerd kunnen worden tot betekenisvolle reeksen. 

Zowel Roman Jakobson (Russische taalkundige, 1896-1982) als Lacan volgen de Saussure in deze idee. Jakobson besluit dat het met 
elkaar verbinden van betekenaars een specifieke dimensie of as vormt in de taal: ‘De syntaxis betreft de as van aaneenschakeling’. 
Bovendien wordt door het aan elkaar linken van betekenaars in lineaire kettingen de dimensie van de tijd geïntroduceerd in  de 
taal en ontstaat diachronie. Enerzijds zorgt het toevoegen  van een nieuwe betekenaar ervoor dat eerdere betekenaars als 
voorafgaand beschouwd kunnen worden. Anderzijds zorgt de lineaire aaneenschakeling van betekenaars in het spreken steeds 
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opnieuw voor een open einde en leidt ze telkens weer tot het gaan anticiperen op bijkomende betekenaars. Door een betekenaar 
te articuleren ontstaat de verwachting dat er nog meer betekenaars zullen volgen. We hebben een psychologische betekenis van 
de tijd omdat onze zinnen een bepaalde lineariteit hebben. Doordat we met taal een nu-moment kunnen definiëren, is er ook 
steeds een vorig moment en een volgend. 

Om de diachrone verbinding tussen betekenaars aan te duiden, gebruikt Lacan de formule S1 → S2.  

Deze formule geeft aan dat een gegeven betekenaar (S1) altijd beschouwd moet worden in zijn verwijzing (→) naar een andere 
betekenaar (S2).  

Vergelijk bijvoorbeeld de zinnen ‘ik zie je’, ‘ik zie je graag’, en ‘ik zie je graag voetballen’. De drie eerste woorden krijgen telkens 
een andere betekenis in functie van de betekenaars die volgen. Om deze betekenisverschuiving te vatten moeten we de context in 
rekening brengen. De voornaamste context is de betekenaarsketting zelf. De woorden die een bepaalde betekenaar omringen 
bepalen wat die betekenaar aanduidt. Het gevolg is ook dat spreken nooit een stabiel betekenissysteem voortbrengt. Nieuwe 
toevoegingen creëren nieuwe ideeën en dringen oude ideeën naar de achtergrond. ‘Ik zie je graag’ doet denken aan liefde, en 
verdringt de idee dat de woorden ‘ik zie je’ eigenlijk te maken hadden met kijken. 

Belangrijk is dat betekenis niet enkel verschuift doordat er nieuwe betekenaars bijkomen maar ook door de pauzes die mensen 
plaatsen in hun zinnen. Neem bijvoorbeeld de zin ‘ik hou van je, beste vriend’. Deze heeft een andere betekenis dan ‘ik hou van je 
beste vriend’. Er is maar een komma verschil tussen de beide zinnen, maar de betekenis is compleet anders. In de eerste zin slaat 
de liefdesverklaring op degene die wordt aangesproken, terwijl de liefde in de laatste zin uitgaat naar een derde persoon. 
Leestekens, accentueringen en pauzes wijzigen schijnbaar weinig aan de woorden die een individu gebruikt, maar bepalen 
fundamenteel de boodschap die de betekenaarsketting uitdrukt. 

Lacan duidt dit proces aan met het concept ‘punctuatie’ of ‘interpunctie’. Punctuatie zorgt ervoor dat een tijdelijke band wordt 
gecreëerd tussen betekenaar en betekende: ‘Een betekenende eenheid veronderstelt de voltooiing van een zekere cirkel die haar 
verschillende elementen [betekenaar en betekende] situeert’. De idee dat een tijdelijk band wordt gecreëerd tussen betekenaar 
en betekende vinden we ook terug in Lacans eerder metaforische uitdrukking dat het spreken ‘capitonneerknopen’  (points de 
capiton) creëert. In een capitonneerknoop wordt de betekenaarslaag verbonden met het niveau van het betekende en houdt de 
verglijding tijdelijk halt. 

Voor Lacan heeft deze idee van de betekenaarsketting een groot klinisch 
belang. De enige context van waaruit de waarde van een betekenaar 
gevat kan worden, is de betekenaarsketting waar deze betekenaar uit 
voortkomt: ‘enkel de samenhangen tussen betekenaars geven de maat 
voor elke zoektocht naar betekenis’. Met deze stelling radicaliseert Lacan 
een standpunt dat we ook vinden in het werk van Jakobson en de 
Saussure. Jakobson voerde aan dat zowel conventie als context belangrijk zijn voor de correcte interpretatie van spraak en 
schriftuur. De conventie geeft een taalgebruiker een idee omtrent de betekenissen of de betekenden die gewoonlijk aan een woord 
worden toegekend. Dergelijke conventionele betekenissen kunnen we vinden in een woordenboek, maar volstaan niet om een 
betekenaarsketting correct te interpreteren. Taal is niet louter een code waarin woorden een vastomlijnde betekenis hebben. 
Grammatica en context bepalen evenzeer de zin van de woorden die iemand gebruikt. Dit impliceert dat men steeds rekening moet 
houden met de bredere betekenaarsketting om een woord of een syntagma te kunnen interpreteren. Lacan radicaliseert dit 
standpunt en stelt dat in klinische contexten het begrijpen dat vertrekt vanuit de conventie minimaal moet gehouden worden 
terwijl het contextueel gaan benaderen van betekenis maximaal moet zijn. 

In dit opzicht stelt Lacan zijn benadering tegenover deze van Carl Gustav Jung. Terwijl de Jungiaanse psychoanalyse aanneemt dat 
symbolen, zoals ze bijvoorbeeld in dromen verschijnen, standaardbetekenissen hebben die kunnen worden ontcijferd, beklemtoont 
Lacan de contextuele bepaling van de betekenis. Hij stelt dat ‘de betekenende articulatie’ zelf bepalend is voor de betekenis van 
een element uit de taal. Dit impliceert dat betekenaars in een klinische context allereerst begrepen moeten worden uitgaande van 
de betekenaarsketting die de patiënt produceert, en dat clinici zich moeten onthouden van interpretaties die uitgaan van hun eigen 
vooraf opgevatte kennis. De enige relevante basis voor het interpreteren van elementen uit iemands spreken, is de context die 
door dat spreken zelf gevormd wordt. 

Jung: Käfer is een verwijzing naar herrijzenis, eeuwig leven. In welke context dan ook, als de patënt praat over een kever, zal Jung 
ingaan op dit idee van de dood, de houding ten opzichte van de dood etc. De kever heeft namelijk een standaardbetekenis dis in 
verschillende contexten kan terugkomen. 

Lacan: met het woord Käfer zelf weten we niet. We komen de specifieke betekenis in de specifieke context slechts te weten door 
diep in te gaan op het verhaal van de patiënt en te luisteren naar welke ketting van betekenaars deze produceert. 
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Het vb  illustreert  nb.  waarom  het begrijpen vd conventionele betekenis ve woord de analyticus helemaal niet helpt om haar 
onbewuste determinering te vatten; de interpretatie van ‘kever’ als een archetypisch symbool van verrijzenis evenmin. 

Dergelijke interpretaties maken de analyticus doof voor de betekenaars die in het spreken van een persoon circuleren, en 
verhinderen bijgevolg de toegang tot het onbewuste materiaal. De enige manier om de relevantie van een bepaalde betekenaar 
(S1) goed te begrijpen, bestaat uit het beluisteren van de betekenaarsketting waarin deze is ingebed (→ S2). Vertrouwen op 
conventionele betekenden is in het klinische werk echter niet alleen problematisch omdat de therapeut zo ideeën oplegt aan de 
patiënt, maar ook omdat men langs die weg de defensieve gerichtheid van het ego op bepaalde betekenden gaat versterken. 

4. Gardez-vous de comprendre 

Waar het dagdagelijkse luisteren heel sterk vertrekt van de idee van wederkerigheid – ik moet proberen begrijpen wat de ander 
zegt en omgekeerd – zal Lacan de clinicus aanmoedigen om behoedzaam om te springen met het begrijpen van wat een patiënt 
vertelt. Dit wil zeggen dat we ons niet te sterk moeten richten op de betekenden of inhouden die vanuit een conventionele lezing 
van iemands woorden oprijzen. Betekenaars of uitdrukkingen die ‘onzinnig’ lijken in het spreken van de patiënt verdienen evenzeer 
onze aandacht, en eerder dan zelf al te snel betekenis toe te kennen aan andermans woorden dienen we na te gaan hoe deze 
ingebed zijn in een ruimere spraakcontext. 

Wanneer we ons richten op de conventionele betekenis die in onze eigen gedachten opduikt, werken we volgens Lacan met 
‘imaginair’ luisteren: ons eigen beeld gebaseerd op onze eigen context staat in dat geval centraal. We bouwen dan voort op de 
illusie dat de voorstelling die we over een ander hebben adequaat weerspiegelt wie de ander is en wat hij beleeft. Dit soort conclusie 
‘sluit’ ons bevatten. Eens we menen te weten wat een ander bedoelt, hebben we geen oor meer voor wat van ons oordeel afwijkt. 
Cognitief gesproken zou men kunnen zeggen dat ons begrip dan vertekend is door een confirmatievooroordeel (‘confirmation 
bias’): informatie die in het plaatje past wordt weerhouden terwijl relativerende of contradictorische informatie wordt genegeerd. 

Þ Imaginair luisteren leidt tot bevestiging van bestaande ideeën. 

Daartegenover plaatst Lacan een ‘symbolisch’ luisteren. Dit wil niet zeggen dat we een zoektocht starten naar betekenisvolle 
symbolen, maar aandacht besteden aan de symbolische orde in het spreken. Met de term ‘symbolische orde’ verwijst Lacan naar 
de dimensie van de betekenaar en geeft hij ook aan dat er een interne logica en orde vervat zit in de betekenaarskettingen die 
iemand produceert. Klinisch heeft dit tot gevolg dat we er ons op richten om woorden, aarzelingen en grammaticale eigenheden 
in het spreken van een patiënt zo verfijnd mogelijk te situeren in de ruimere context van diens vertoog. De betrachting hierbij is 
niet zozeer om het laatste woord gezegd te krijgen en in een finale retroactieve beweging de ware betekenis van iemands spreken 
te vinden, maar om het persoonsspecifieke en meerledige aspect van iemands taal goed te vatten. Deze manier van omgaan met 
het spreken heeft expliciet als doel om ‘openend’ te werken. Wie luistert naar betekenaars weet dat elke betekenis het gevolg is 
van een tijdelijke interpunctie die steeds ook weer gewijzigd kan worden naarmate de patiënt meer vertelt over wat hem of haar 
beroert. 

Þ Symbolisch luisteren is openend, laat een leegte van waaruit er gecreëerd kan worden. 

Een kort vignet van een jonge vrouw met paniekaanvallen kan dit toelichten. Anna is 21 op het moment dat haar paniekaanvallen voor het eerst 
opduiken. Ze klaagt over “ademnood” en hyperventileert frequent. Anna is bijna klaar met hogere studies en is van plan om binnenkort werk te 
gaan zoeken. Eerst lijkt het dat de paniekaanvallen samenhangen met deze overgang tussen studeren en werken. Exploratie van het tijdsverloop in 
de paniekaanvallen leert echter dat deze drie jaar eerder heel intens opdoken, dan een tijd minder frequent waren en nu opnieuw in alle hevigheid 
woekeren. Drie jaar geleden waren er thuis veel problemen. Haar broer, die een ernstige mentale beperking heeft, was toen zeer agressief, wat 
leidde tot een residentiële opname in een zorgvoorziening. De paniekaanvallen startten na deze opname. Tijdens een oudergesprek op de 
consultatiedienst vertelt moeder dat ze in die periode weinig aandacht konden besteden aan de dochter omdat ze compleet benomen waren door 
de zorgen voor hun zoon. Anna zelf vertelt dat vader en moeder een heel moeilijke relatie hebben. Vader is veel in het buitenland voor zijn werk 
en moeder heeft een vriend die vaak bij hen blijft slapen wanneer vader weg is. De eerste paniekaanval deed zich voor op een avond toen ze met 
moeder en vader thuiskwam na een van de eerste bezoeken aan broer. De rit naar huis was nochtans heel gezellig, vertelt ze, en deed denken aan 
vroeger toen het nog goed ging tussen haar ouders. Bezorgdheid rond de onderlinge samenhang in het gezin blijkt duidelijk samen te hangen met 
het opduiken van de paniek. De ouders zijn samen ook heel bezorgd rond deze paniekaanvallen. Nu ze bijna afstudeert, duikt dezelfde kwestie voor 
Anna opnieuw op. Als ze gaat werken wil ze graag gaan samenwonen met een vriendin in de stad. Maar wat gaat dat thuis veroorzaken? Moeder 
vertelde intussen dat ook vader een relatie heeft. 

Dit vignet licht toe dat we de betekenis van Anna’s klachten, waarbij de paniekaanval kunnen beschouwen als een betekenaar 
waarvan het betekende niet meteen duidelijk is, maar op te helderen is door na te gaan hoe pieken in de ervaring van de klacht 
samenhangen met ruimere bekommernissen. Wanneer we die oefening maken, zouden we kunnen concluderen dat een 
separatieproblematiek centraal staat. Indien we dat besluit trekken staat onze imaginaire interpretatie voorop. Door behoedzaam 
te luisteren naar de ruimere narratieve context van het verhaal rond de klacht leren we evenwel dat de klacht veel te maken heeft 
met zich zorgen maken: de ouders maken zich zorgen over zoon en dochter, terwijl Anna zich zorgen maakt over haar ouders en 
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over het lot van hun verdere relatie eens ze deur uit zal zijn. De paniekaanvallen vormen een gezamenlijk zorgobject waar de ouders 
rond samenkomen, maar achterliggend speelt bij de dochter bezorgdheid rond wat het ouderlijke koppel nog bindt. Door te 
luisteren naar de betekenaarsketting horen we meer dan wat aanvankelijk op de voorgrond stond. Verder klinisch werk met deze 
jonge vrouw leerde trouwens nog meer over de paniekaanvallen. Deze waren niet enkel gekoppeld aan gedachten rond de ouders, 
maar ook aan gedachten rond de vriendin waar ze zou mee gaan samenwonen en aan gedachten over haar broer. Over haar broer 
vertelt ze dat die heel dominant was en dat ze hem over zich liet lopen, wat verstikkend was voor iedereen (“geen ademruimte”). 
Op een bepaald moment schikte iedereen in huis zich naar zijn uitvallen, uit vrees dat het anders alleen maar erger zou worden. 
Nu ze op het punt staat om met haar vriendin samen te wonen, wil ze niet in die rol vervallen. Maar wat zal haar ervan behoeden 
om niet opnieuw over zich heen te laten lopen door anderen? Bijkomend spreken levert bijkomend betekenaarsmateriaal dat 
retroactief een andere kleur geeft aan het aanvankelijk relaas over de paniek. Bovendien toont dit voorbeeld een verandering in 
positionering ten aanzien van het symptoom. Waar Anna de paniekaanvallen aanvankelijk beschrijft als een fenomeen dat ze passief 
ondergaat, geeft ze geleidelijk aan rekenschap van haar subjectieve implicatie in de angst. De angst heeft met haarzelf te maken. 
Het is háár angst. Deze heeft betrekking op wat gebeurt binnen hechte relaties en staat niet los van hoe ze zelf omgaat met anderen. 
Haar eigen tendens tot overdreven inschikkelijkheid is het punt van waaruit ze zichzelf in de verdere gesprekken bevraagt. 

Lacans behoedzame opstelling ten aanzien van het begrijpen heeft dus als doel om – naast onze spontane neiging om de ander te 
benaderen als spiegel waarin we onszelf of onze theorieën al dan niet herkennen – aandacht te besteden aan het anders-zijn van 
de ander (de ‘alteriteit’ van de ander). Spontane dagelijkse contacten verlopen in grote mate volgens een imaginaire logica, en 
gaan uit van de veronderstelling dat we de ander kennen via de beelden die we over hem opbouwen. Als tegengewicht hiervoor 
maant Lacan de clinicus aan om het onvoltooide en talig gebaseerde karakter van de ander in rekening te brengen. Werken met 
de symbolische component van het spreken brengt ons ertoe om de eigenheid en het anders- dan-ons-zijn van de ander te 
waarderen, wat cruciaal is wanneer we willen komen tot een valide typering van iemands problematiek. 

Lacans stelling dat we behoedzaam moeten omspringen met begrijpen, impliceert geenszins dat de clinicus zich tijdens gesprekken 
moet positioneren als zwijgende of zacht reutelende koelkast. Integendeel, een goede clinicus werkt op een ander spoor, het spoor 
van het Symbolische, waarbij hij vriendelijk is zonder familiair te worden, aanmoedigend is zonder de ander woorden in de mond 
te leggen, en aandachtig is voor het verrassende in het spreken en handelen van de ander. Het punt waar Lacans reserve tegenover 
geldt, betreft het feit dat de clinicus eigen private ervaringen en opvattingen zou kunnen gebruiken als toetssteen om de 
belevenissen van de patiënt aan af te meten. 

Behoedzaam luisteren betekent dat men als het ware elk van onze beide oren naar iets anders laat luisteren: één oor kan luisteren 
naar de onmiddellijke betekenis, zolang het andere oor zich maar toespitst op de symbolische orde. Lacan drukt dit als volgt uit: 

“Eén van uw oren kan doof blijven, zolang het andere maar op scherp staat. Het andere oor moet je laten luisteren naar geluiden 
en fonemen, naar woorden, naar uitdrukkingen, naar zinnen, en dit alles zonder pauzes, interpuncties, onderbrekingen, 
tijdsfragmenten  en aspecten van parallellisme weg te laten; het is immers daar dat de basis wordt gelegd voor de woordelijke lezing 
[van wat gezegd wordt], zonder dewelke de analytische intuïtie geen basis en geen object heeft”. 

De idee dat één van onze oren doof kan blijven, drukt uit dat het luisteren zich enerzijds richt op de inhoudelijke boodschap die de 
patiënt brengt. Daartegenover staat anderzijds dat men bij het luisteren ook scherpe aandacht moet besteden aan de materialiteit 
van het talige materiaal. Het andere oor kan dus niet doof blijven en moet goed de details registeren van wat de patiënt effectief 
uitdrukt. Datgene wat de patiënt zegt en non-verbaal uitdrukt, is de ‘evidence’ waar onze klinische praktijk van vertrekt, en dient 
daarom de basis te vormen van onze interacties. De clinicus moet luisteren naar opmerkelijke woordkeuzes en specifieke accenten 
of interpuncties in het verhaal, nagaan of bepaalde uitlatingen terugkeren (herhalingen in de betekenaarsketting), en bekijken op 
welk moment pauzes, aarzelingen of conclusies optreden in het spreken. Door nauwkeurig aandacht te besteden aan wat de patiënt 
woordelijk vertelt, verdwijnt de invulling die de clinicus met zijn begrijpen geeft aan de woorden van de patiënt naar de achtergrond 
en komt alle accent te liggen op de betekenisverlening door de patiënt zelf. 

In het klinisch werk met Karen valt op dat ze hele redeneringen opbouwt, maar vaak zinnen onaf laat. Op een dag vertelt ze over haar vriend en 
beklaagt ze zich over hoe hij is veranderd sinds ze in België wonen. De man heeft een deeltijdse job in het middelbaar onderwijs. Toen ze hem in 
een buitenlandse stad leerde kennen, werkte hij voor een creatief vormingsbedrijf. Nu daarentegen zit hij in het stramien van een internationale 
school. Vroeger ontwikkelde hij vormingspakketten rond verkopen met behulp van theatertechnieken. Zijn huidige job koos hij op basis van de 
keuze voor een gezin, maar thuis komt hij tot niet veel en die cursus Nederlands die hij zou volgen vlot ook niet. Karen besluit haar relaas: ‘Hij is zo 
uitgeblust, dan denk ik soms, allez man’. We kunnen dit verhaal op twee manieren beluisteren. Enerzijds is het een narratief: we horen het relaas 
van hun onderlinge geschiedenis en horen een verhaallijn over iemands loopbaan die in het slop zit. Als het luisteren hier halt houdt, dan ‘begrijpen’ 
we het verhaal, we eindigen immers met een idee over wat het probleem tussen Karen en haar partner inhoudt. Anderzijds is het verhaal ook een 
woordenconstructie. Door haar opbouw impliceert deze ook altijd allerlei weglatingen. In het analytisch luisteren, proberen we dergelijke 
selectiviteit te vatten. De stopwoorden ‘dan denk ik soms, allez man’ gebruikt Karen wel vaker en fungeren in deze zin als het punt waarop ze de 
gedachtenlijn spontaan afrondt. De analytische interventie die hierop volgde bestond er dan ook uit om deze afronding weer te openen door te 
vragen naar ze daar dan precies over denkt: ‘je zegt  “allez man”, maar wat denk je dan precies? “allez man, wat?”’. Deze vraag doet Karen even 
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zwijgen, maar zetten haar ertoe aan om te zeggen dat haar vriend ‘misschien maar een ordinaire verkoper is met een chronisch gebrek aan ambitie’. 
Dit zijn woorden die blijven nazinderen en allerlei andere vragen oproepen: heeft hij inderdaad geen ambitie? Is hij eigenlijk wel gelukkig tussen al 
die Vlamingen wiens taal hij niet spreekt? Deze vragen leiden vervolgens tot nieuwe verhaallijnen die opnieuw subtiel worden uitgedaagd door 
behoedzaam niet te stoppen bij de gedachtenlijnen die de spreker zelf spontaan afrondt. Gaandeweg ontwikkelt zich zo een netwerk van gedachten 
waar Karen zelf over verrast is en die haar anders doen denken over haar levenssituatie. 

5. Synchronie 

Naast de syntagmatische of diachrone dimensie in de taal onderscheiden de Saussure en Jakobson ook een zogenaamde 
associatieve, paradigmatische of synchrone as. Lacan duidt deze as aan als de dimensie van synchronie die hij, in het verlengde van 
Jakobson, tegenover de diachronie stelt. Synchronie betekent dat een betekenaar, die diachroon geketend wordt in het spreken 
tegelijk vele andere betekenaars oproept die er associatief mee verbonden zijn, maar niet werkelijk gearticuleerd worden. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld aannemen dat Mr E’s idee van de Marienkäfer op het synchrone niveau ook verbonden was met het Franse 
werkwoord marier. Op het niveau van de betekenaar heeft deze verbinding betrekking op de homofonie tussen het Duitse woord 
Marien en  het Franse woord marier, en op het niveau van het betekende betreft de synchrone verbinding de huwelijkskwestie. 

Synchronie kan ook gevonden worden in de stap die logisch gedacht het eerste komt bij het spreken. Elk spreken impliceert dat 
betekenaars aan elkaar gekoppeld worden in kettingen, maar vangt in eerste instantie aan met de selectie van een element uit het 
systeem van de taal of uit ‘de betekenaarsschat’. Bij deze selectie wordt altijd een keuze gemaakt uit een reeks alternatieven: de 
spreker kiest een zeker lexicon om de intentie uit de drukken die hem tot spreken aanzette. Deze keuze impliceert volgens Lacan 
altijd een vorm van aliënatie. Het zijn immers keuzes die een persoon binden aan spraakelementen die hem of haar in essentie 
vreemd zijn. Om deze aspecten van aliënatie en keuze in het gebruik van de taal te beklemtonen, verwijst Lacan naar de synchronie 
van het taalsysteem met de term ‘Ander’, afgekort als ‘A’. 

Eigenlijk zijn er een aantal redenen waarom Lacan de status van ‘Ander’ toekent aan de taal: 

1) De eerste reden is dat een spreker niet samenvalt met de taal. We beschouwen onszelf als gebruikers van de taal en niet als 
wezens die samenvallen met de woorden die we uitspreken. Taal neemt steeds een externe positie in voor de spreker en blijft 
uitwendig, zelfs wanneer het systeem van de taal wordt geïncorporeerd. 

2) Ten tweede is de taal een cultureel product dat aangeleerd wordt via anderen. Net zoals we ons in het spiegelstadium een 
spiegelbeeld toe-eigenen via de ander, wordt de taal aangeleerd in en door hechte relaties. De figuur van de ander draagt de regels 
van de taal over. De uitdrukking ‘moedertaal’ geeft deze relationele inbedding weer. Tijdens dit leerproces wordt het kind 
ingeschreven in een cultuur, een sociaal systeem en een familiekader. Tevens verwerft het op die manier een lexicon dat bepalend 
zal zijn voor zijn latere relaties met anderen. 

3) Een derde reden waarom de  taal  als  Ander  kan  worden  omschreven, ligt in het feit dat andersheid via de taal kan gedacht 
worden. Door haar binaire basis deelt de taal de wereld op in termen van verschil: twee betekenaars kunnen worden onderscheiden 
als hun klankbeeld verschilt; twee betekenden kunnen worden onderscheiden als ze verschillende concepten uitdrukken. Daarom 
kan taal opgevat worden als een systeem dat tracht te benoemen wat ‘Anders’ is. 

4) Een vierde reden om taal als Ander aan te duiden is het feit  dat mensen in taal geloven en het als een garant gebruiken om hun 
eigen bestaan te articuleren. Wij mensen denken dat woorden ons helpen om juiste voorstellingen over onszelf en over de wereld 
op te bouwen, en stellen ons zelden vragen bij deze veronderstelling. Taal is de Ander waar we op vertrouwen wanneer we een 
beroep doen op woorden. 

6. Betekenis in relatie tot de betekenaarsketting: het model van de cellule élémentaire 

De concepten diachronie en synchronie brengen Lacan er toe om te verbijzonderen hoe betekenisverlening tot stand komt.  

Betekenis is niet louter een effect vh koppelen v betekenaars aan betekenden, maar komt tot stand via een aantal syntactische 
processen id betekenaarsketting. Lacans model van de cellule élémentaire van de Graphe du désir van de illustreert dit: 

 

In deze figuur zien we twee parallelle bewegingen in de taal die simultaan plaatsvinden: 
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1) De horizontale pijl van S naar S’ duidt aan dat spreken enerzijds altijd bestaat uit het aan elkaar koppelen van betekenaars in een 
ketting – een proces dat qua tijdsperspectief steeds een diachrone logica volgt.  

2) Anderzijds geeft het schema ook aan dat spreken slechts tot stand komt wanneer iemand de drang of intentie voelt om iets te 
uiten, aangeduid door Δ aan de basis van de terugkerende pijl. De terugkerende pijl geeft aan hoe deze intentie vervolgens leidt 
tot de productie van betekenis en van een verdeeld subject. De twee snijpunten van beide pijlen zijn hierin cruciaal. 

De intentie om te spreken (Δ in figuur) is een driftmatige component: spreken komt maar tot stand omdat er een lijfelijk dynamische 
spanning is die uitdrukking en bevrediging zoekt. De cellule élémentaire drukt uit dat talige expressie – spreken/parole – een cruciale 
weg is waarlangs driftmatigheid verschijnt. 

Het rechtse snijpunt (aangeduid als A) verwijst naar de Ander of ‘de plaats van de betekenaarsschat’ en geeft aan dat we bij het 
spreken eerst betekenaars oppikken uit het lexicon dat we ter beschikking hebben. De idee van een schat drukt hier de synchronie 
uit: in het Symbolische zijn alle betekenaars tegelijk voorhanden. Een spreker pikt elementen op uit dit geheel en verbindt ze in een 
diachrone reeks. Op die manier begint de anticipatie van de betekenis. Door het gebruik van betekenaars wordt inderdaad de 
verwachting opgewekt dat een boodschap zal verschijnen. 

Het linkse snijpunt verwijst naar het moment van de punctuatie, waarin de intentie om te spreken uiteindelijk uitmondt in het 
creëren van een boodschap, aangeduid als S(A) in bovenstaande figuur. De boodschap vormt de object-pool van het spreken: ik 
construeer mezelf als een personage, net zoals ik dat doe met anderen. Lacan benadrukt dat de interpunctie op temporeel vlak 
een retroactieve logica volgt. Dit brengt met zich mee dat betekenis enkel kan oprijzen als er een voldoende aantal betekenaars 
gearticuleerd zijn, en wil zeggen dat later uitgesproken betekenaars de uiteindelijke betekenis bepalen van vroeger gebruikte 
betekenaars. (bv “ik zie je graag” + “voetballen”) 

Bijvoorbeeld, in de zin ‘jij bent mijn vriend… niet meer’, zullen de eerste vier betekenaars ons doen anticiperen op een boodschap 
van vriendschap. De twee laatste woorden wijzen evenwel op het tegendeel en leiden ertoe dat we in een terugkerende beweging 
een andere betekenis gaan geven aan het eerste gedeelte van de zin. Op deze manier blijft de betekenis open voor verandering 
zolang het spreken vordert. 

Door betekenaars toe te voegen of door de punctuatie te veranderen, zullen de boodschappen die we uit het spreken hadden 
afgeleid, retroactief ook veranderen. Belangrijk is dat de betekenis die zo tot stand komt beschouwd kan worden als Imaginair. Het 
creëren van betekenis hangt immer steeds samen met het opbouwen van een mentaal beeld. De semantiek vormt volgens Lacan 
de imaginaire dimensie van het spreken, wat impliceert dat ze niet als dusdanig bestudeerd dient te worden. Betekenis moet enkel 
bekeken worden binnen de interactie tussen betekenaars op het niveau van het Symbolische. 

De retroactieve beweging vormt de mogelijkheidsvoorwaarde voor gesprekstherapie: het spreken zelf in het heden, zorgt voor een 
herschrijving van het geheugenspoor uit het verleden 

® Therapie als continu proces van her-betekening 
® Continue her-betekening versus ‘de betekenis’ vinden 
® Therapie onderzoek leert dat mensen veranderen door analytische therapie (klachten + ruimer functioneren), maar veelal 

niet weten waarom ® geleidelijke verschuiving, moeilijke kwesties worden rechtstreeks en zijdelings telkens opnieuw 
besproken 

® Ervaring van verandering komt per verrassing: ‘tiens, ik ga daar anders mee om’ 

Het proces van betekenisproductie produceert tenslotte ook de spreker als verdeeld subject, aangeduid als $ in Figuur 2.2. Dit is 
de subject-pool van het spreken. Deze toevoeging van de idee van het verdeeld subject aan het proces van betekenisverlening is 
cruciaal. Lacan maakt weliswaar geregeld gebruik van linguïstische concepten, maar zijn voornaamste doel is klinisch en is gericht 
op het begrijpen hoe de dimensie van subject-zijn tot stand komt via taalgebruik. 

Op deze manier geeft Lacan een belangrijke wending aan de taalkundige theorieën die hij gebruikt. Terwijl de structurele linguïsten 
de taal in zijn algemene vorm bestudeerden en spraakgebeurtenissen grotendeels buiten beschouwing laten, bestudeert Lacan de 
taal in de mate dat ze werkelijk uitgesproken wordt door een spreker en brengt hij ook de dimensie van het onbewuste in rekening. 
De spreker is hierbij geen abstracte figuur, maar iemand die zichzelf en de ander/Ander wil vatten via taal. 

Þ Therapie is een continu proces van herbetekening, van nieuwe linken leggen tussen betekenaars. 
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Les 6 

In deze les werken we de theorie rond spreken verder uit, en hoe we symptomen adhv psychanalytisch perspectief, kunnen 
begrijpen.  

1. Kennis, waarheid en het verdeeld subject 

1.1 Betekenaars connoteren maar benoemen niet exact: $ 

In de bewuste communicatie staan beelden centraal, in het onbewuste betekenaars. 

De betekenaars die in de betekenaarsketting uitgesproken worden, karakteriseren en betekenen de spreker, maar duiden nooit 
exact aan wie of wat de spreker is. Ze connoteren, maar denoteren (= volledig de vinger op iets leggen) nooit! 

Verhalen verwijzen altijd naar ons, maar er is nooit een definitief verhaal over een persoon. Dit zien we vaak in relatie: 
boodschappen kunnen blijven geproduceerd w. Zodra je uitgebabbeld bent, is de relatie gedaan.  

 Lacan beschouwt het subject als een effect van deze connotatie en besluit dan ook dat het subject verdeeld is, wat aangegeven 
wordt door de schuine streep door S: $. De $ wordt de dimensie van het verdeeld subject genoemd. Met onze woorden proberen 
we te definiëren wie/wat we zijn, maar we zullen dit nooit volledig kunnen verwoorden. 

 

In de context van het betekenisproces is $ het resultaat van een dialectische spanning tussen het Symbolische en het Imaginaire. 

1.2 Boodschap – ego/afweer ➝ betekenden 

Op het niveau van de boodschap (S(A)) dient het spreken om gedachten te articuleren en beelden op te bouwen over wie we zijn. 
Dit is de object-pool van het spreken. Deze beelden vormen het ego, maar zijn selectieve imaginaire zelfvoorstellingen die sommige 
betekenaars en betekenden uitsluiten.  

We willen verhalen horen/vertellen waarin we ons herkennen. Dit is aangenaam/fijn. Boodschappen die we niet fijn 
vinden, weren we af (⇒ afweer). 

Gerichtheid op het ego gaat dus gepaard met afweer. Want als we een bepaald beeld willen cultiveren, moeten we bepaalde dingen 
afweren. 

De afweer oriënteert zich op betekenden: vanuit mijn imaginaire Ik-tendensen wil ik niet geconfronteerd worden met bepaalde 
inhouden omdat ze pijnlijk, beschamend of ongepast zijn. Afweer wil zeggen dat ik er niet wil aan denken, dat ik er mijn aandacht 
niet wil op richten. 

• Betekenaar = materiële taalteken 
• Betekenden = ideeën/semantiek vd taal ⇒ afweer richt zich op de betekenden.  

Bv. In het eerdere vignet van Anna: ze wil niet denken aan hoe ze in het verleden anderen over zich heen liet lopen (broer, vriendin). 
Deze gedachte maakt haar mee verantwoordelijk voor haar eigen toekomst. Liever dan daar aan te moeten denken, lijkt ze te hopen 
dat de ander zal veranderen, zodat ze zelf niet moet veranderen. Ook in Freuds commentaar op Mr. E: hij wil niet denken aan hoe 
zijn moeder fundamenteel onzeker was over het huwelijk dat hem als kind voortbracht. 

Afweer = specifieke ideeën willen vermijden, door specifieke betekenaars te weren uit het spreken en denken: de materiële drager 
vd gedachte w uitgesloten, en zo komt de pijnlijke gedachte niet naar de oppervlakte. 

 Afweer w dus gedaan door bep. sprekers te filteren, adhv de betekenaars. 
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ECHTER: afgeweerde betekenaars keren vervormd terug in het denken en het spreken. Incoherenties binnen het narratief dat we 
vertellen, symptomen en zogenaamde producties van het onbewuste (dromen, lapsussen, grappen) (zie les 7; o.a. de droom) geven 
uitdrukking aan afgeweerde betekenden. 

Symptomen zijn een uitkomst v afgeweerde betekenaars, het zijn woorden die mensen liever niet uitgesproken hebben 
over zichzelf. 

1.3 Onbewust weten en onbewuste waarheid 

Waar Freud spreekt v/e afweer, spreekt Lacan van onbewust weten. 

Lacan stelt dat het onbewuste een weten (savoir) is. Het is een weten waar we niet van willen weten, maar dat zich ondanks onze 
afwerende wil toch manifesteert. Het onbewuste weten drukt verlangens uit waar men niets wou van weten. 

We willen niet dat bep. onheuse verlangens tot weten komt. Therapie bewandelt net de omgekeerde weg. Dit onbewuste 
weten vormt een belangrijk richtpunt in de psychoanalytische praktijk: via gesprekstherapie mensen voeling laten krijgen 
met het onbewuste weten en genegeerde verlangens die in hun functioneren opduiken en die hun ego-gerichte handelen 
verstoort. Sommigen vinden vrij snel hoe daar mee om te gaan in hun leven, anderen hebben baat bij actiever overleg 
over hoe daar mee om te gaan. 

Maar: dankzij therapie zal men nooit een coherente mens vinden die niet in de knoop ligt met zichzelf. ⇒ fundamentele 
gespletenheid tss ego-gerichtheid en onbewust weten.  

o Tevreden over bep. aspecten 
o Elementen die men onder de mand wil vegen 

Lacan benadrukt deze fundamentele gespletenheid tussen de afwerende ego-gerichtheid in ons functioneren en het onbewuste 
weten. Freud noemde  dit de Ich-Spaltung. Lacan spreekt over verdeeldheid: “division du sujet”. Deze verdeeldheid is niet te 
elimineren en vormt de subject-pool van ons spreken. Ze drukt de fundamentele disharmonie van de mens uit. Lacan benoemt die 
gespletenheid als de waarheid of de onbewuste waarheid van de mens. 

Schematisch: 

 

Als we spreken gebruiken we woorden waardoor betekenissen en verhalen gecreëerd w. Deze verhalen zijn 
consistent met het beeld waarin we onszelf herkennen (= ego-consistent). Dit is een gemakkelijk ophaalbaar 
verhaal. 

Er is ook altijd een deel ve verhaal waar we liever niet te maken mee hebben; het afgeweerde stuk. Dit weren we 
af omdat we het ‘ik’ op een bep. manier willen presenteren: goed voorkomen. 

Id tijd v Freud was seksualiteit iets zeer preuts. Men wou ‘ik’ daar niet op gefocust hebben, dus wil men hier ook 
niet over vertellen. In de tijd v Freud ging het dus vaak over seksueel onderdrukt gedag. Vandaag de dag gaat het 
over falen en imago id MS. 

Tussen het ego-gericht en de afweer is er een splitsing: het verdeeld subject ⇒ mens is inconsistent en dit is moeilijk 
te verdragen. 
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Deze les gaan we verdiepend in op het onbewuste weten. De volgende les werken we dat af en gaan we in op het verdeeld subject 
als onbewuste waarheid in ons spreken en denken. 

2. Opzet van de psychoanalytische praktijk 

2.1 Vrije associatie 

Freud startte zijn psychoanalytische praktijk bij patiënten die hem consulteerden met pseudo-neurologische hysterische klachten. 
Freud wou deze aanvankelijk behandelen met hypnose. Hij was echter een slechte hypnotiseur en bleef praten en luisteren met 
zijn patiënten zonder ze via suggestie in een andere bewustzijnstoestand te brengen. De typische sofa-opstelling is hier een 
exponent van. 

Freud zette zijn patiënten aan om open en explorerend te spreken over hun problemen en daarbij vrijelijk hun gedachten de loop 
te laten gaan, ook al leek het de patiënten vreemd om zo spontaan en vrij mee te delen wat er in hen op kwam. Dit is de techniek 
van de vrije associatie: zo open mogelijk alle gedachten vertellen die in je opkomen. Men nodigt mensen uit om zo open mogelijk 
te vertellen. Bij vrije associatie laat men het ego zo weinig mogelijk filteren en spreekt men zo impulsief mogelijk, waardoor met 
zaken vertelt die men normaal niet zou vertellen. 

Vrije associatie gaat in tegen de afweer, tegen de imaginaire gerichtheid op ego-consistent denken waarbij men in het eigen 
spreken vooral zichzelf bevestigd wil zien. Vrije associatie brengt gedachten naar voor die de spreker beroeren en confronteren 
met schaamte, schuld, verrassing en eenzaamheid.  

De psychoanalytische praktijk zet de patiënt aan om deze ervaringen ernstig te nemen en ze te exploreren. Men laat patiënten 
luisteren naar hun eigen verhalen. We vertrekken daarbij van de hypothese dat ze gedachten omvatten die we geneigd zijn te 
miskennen, terwijl ze uitdrukking geven aan aspecten van onze ervaring die ons intiem raken. Ze omvatten onbewust een weten 
dat iets zegt over tendensen in onze verlangens, waar we niet meteen rekenschap van geven.  

In de psychoanalytische therapie spreekt de analysant met zo weinig mogelijk (zelf-)censuur en beluistert hij zijn eigen woorden. 
Zo hoort hij geleidelijk aan in zijn eigen spreken wat er allemaal meespeelt in zijn denken. Wanneer men bepaalde woorden uit de 
eigen mond hoort komen, zal men hier meer/anders over nadenken. De analyticus begeleidt dit proces. 

2.2 Waarheidsprocedure 

Dus: de psychoanalytische praktijk start van een waarheidsprocedure: ik wil de waarheid over mezelf leren kennen door vrij te 
exploreren wat er allemaal sprekend en revelerend is in mijn eigen woorden, gedachten en daden. 

In die zin schrijft de psychoanalyse zich in binnen de klassiek Griekse traditie. “Ken Uzelf” zou een inscriptie geweest zijn boven de 
tempel van Apollo in Delphi. Vervolgens werd het principe centraal gesteld door verschillende Griekse filosofen (o.a. Plato) als een 
streefdoel. 

 Dit is vandaag de dag nog steeds belangrijk id MS.  

Men denkt vaak zichzelf te leren kennen door naar zichzelf te kijken, door 
aan introspectie te doen. Dit zijn visuele metaforen die aansluiten bij 
Westerse en empirische wetenschapstraditie: WS is empirie en observeren. 
Ook dit willen we doen met onszelf: empirisch observeren. Maar… 
Psychoanalyse focust op luisteren. 

Psychoanalyse past dit principe toe via het luisteren: ken uzelf door te 
luisteren naar wat er in uw denken en spreken circuleert, en door de 
boodschappen te lezen die daar circuleren.  
⇒ Psychoanalisten gebruikt een auditieve metafoor door mensen zo goed 
mog. te beluisteren.  

Luisteren is een andere metafoor dan kijken. De empirisch wetenschappelijke traditie stelt observatie sterk gelijk met visuele 
inspectie. De psychoanalyse trekt een andere kaart. Geen zelfkennis door te ‘kijken’, maar door te ‘luisteren’. Via het luisteren 
verkennen we de kronkels van de subjectiviteit. 

Þ “Ken uzelf door uzelf te beluisteren” 
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2.3 Psychoanalytische praktijk 

Freud geeft aan dat de analyticus op een bepaalde manier moet luisteren: door gebruik te maken van gelijkzwevende aandacht. 
Dit wil zeggen dat het luisteren niet enkel de verhaallijn van de patiënt moet volgen, maar ook oor moet hebben voor 
inconsistenties, vreemde wendingen en weglatingen uit het verhaal (zie Lacans idee over het luisteren met twee oren). 

 Je moet je niet meteen laten meeslepen door de aandacht v/e object in een verhaal.  

De analyticus zet de patiënt aan om de inconsistenties, vreemde wendingen en weglatingen te exploreren. Bijv. Pauzes, stilte, 
wegkijken,… Ook dit moet je horen! 

Analyticus: moet luisteren met gelijkzwevende aandacht. Naar zowel de verhaallijn als de haperingen, inconsistenties etc. Dit 
is de psychotherapeut. 

Analysant: krijgt de opdracht om inconsistenties, vreemde wendingen en weglatingen te exploreren. Dit is iemand die zo vrij 
mog. spreekt.  

⇒ Mens heeft komieke verhouding met dit weten: enerzijds willen mensen zichzelf kennen (congruent met Westerse cultuur). 
Anderzijds is men altijd een mislukte WS’er… 

• Vanuit Cartesiaans perspectief wordt de mens opgevat als een kleine wetenschapper die positivistisch in de wereld staat 
en actief zijn weten wil uitbreiden.  

• Psychoanalytisch beschouwen we de mens als een mislukte wetenschapper: een wezen dat weliswaar gedreven w door 
een intentie om (zichzelf) te kennen, maar zichzelf daarbij saboteert. ⇒ passie om niet te weten.  

De mens kijkt filterend naar de wereld: hij richt zich op wat voorspelbaar is en wil vooral zien wat in het plaatje van het Ik past. 
Via het vrije spreken binnen de contouren vd psychoanalytische sessie wil de psychoanalyse dat omzeilen. Men probeert de 
hardnekkigheid om bep. zaken niet onder ogen te willen zien, doorbreken.  

2.4 Contouren voor vrije spreken 

Typische contouren die het vrije spreken bevorderen en de passie om niet te weten een hak zetten: 

˗ Spreken met vertrouwensfiguur die men een weten over psychisch lijden en inzicht in de eigen problematiek toeschrijft (de 
analyticus wéét iets over de problematiek en wéét waarschijnlijk hoe de patiënt geholpen kan worden. Hij heeft kennis. Dit 
is belangrijk voor de patiënten.) 

˗ Asymmetrische gesprekspartner: geen imaginaire pingpong waarbij de twee partijen afwisselend aan disclosure doen. Alle 
aandacht komt te liggen op het spreken en handelen van de analysant (ónormaal gesprek – waar het gesprek vd ene naar 
de andere persoon verschuift – is er in de therapie iemand die zijn eigen persoonlijke gedachten niet zal inbrengen, namelijk 
de therapeut. Dit geeft de patiënt ruimte). 

ó Vriendschapsrelatie: bouwt op symmetrie voort; wederkerigheid in gesprekken etc.  

˗ Vertrouwelijkheid: scheiding therapie / ‘echte leven’. De therapeut is niet geconnecteerd aan het persoonlijke leven van de 
patiënt. 

˗ Beperkt in tijd en ruimte: de veiligheid aan therapie is dat ze eindig is: dit maakt het haalbaarder voor de patiënt. Als ze werkt 
en er is vertrouwen, gaan mensen alle bezorgdheden selectief enkel in de therapieruimte laten en niet meer piekeren buiten.  

˗ Betalen: hierdoor ontstaat er geen psychologische afhankelijkheid vd goedheid vd ander. Betalen leidt tot een doorbreking 
vd afhankelijkheid omdat de patiënt iets teruggeeft. Je hebt het gevoel dat je niet in ’t krijt staat bij de ander. In therapie met 
kinderen w er meestal gezocht naar een alternatief zoals een tekening maken voor de therapeut. 

⇒ Figuurlijke transactie die vorm v vrijheid geeft (psychologische onafhankelijkheid) 

˗ Steun op maat in het op gang brengen ve gesprek, en flexibel zijn.  

3. Symptoom is de uitdrukking van onbewust weten 

3.1 Medisch model 

Het medisch model is het dominante model in onze MS.  
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˗ Symptoom = teken v ziekte. De waarheid achter het symptoom is de ziekte, en over die ziekte moeten we een weten 
ontwikkelen. 

˗ Volgt de logica van het decoderen; gekoppeld aan kliniek vd blik. 

˗ Semiotisch gedacht is het symptoom er id 1ste plaats een ‘indexicale betekenaar’: er is een vaste referent, en dat is de ziekte 
of stoornis. 

˗ De persoons-specifieke betekenis van het symptoom is secundair. 

 

Figuur: 

• 𝚺 = symptoom 
• Z = ziekte 
• Σ! kan de uiting zijn van ziekte 1 en 2. 
• Σ" kan de uiting zijn van ziekte 2 en 3. 

De twee symptomen worden dus veroorzaakt door ziekte 2. 

n = ∞: deze redenering is op iedereen van toepassing, aangezien 
de arts niet de patiënt diagnosticeert, maar de ziekte! 

De arts brengt symptomen in kaart in gesprek met de patient, om vervolgens zijn kennis in te zetten. De arts checkt de 
symptomen aan geheel v zijn kennis omtrent ziektes. Hij gebruikt een soort ‘code’ die hij heeft over ziektes, decoderen: 
nagaan v welke ziekte bep. symptomen een uiting zijn. Het symptoom is de materiële waarheid in een lichaam.  

 

Zie ook volgend schilderij van Rembrandt: de geneeskunde zit 
sterk ingebed in deze visuele metafoor.  

De arts werkt met een code (boek rechtsonderaan). Het lijk en 
de arm zelf doen er niet toe voor de leerlingen. Ze zijn slechts 
geïnteresseerd in het veralgemeenbare weten, in de code. De 
lln kijken of het lijk overeenkomt met het boek.  

Ook is de arm niet realistisch geschilderd. Dit is waarschijnlijk de 
arm hoe hij afgebeeld staat in het boek. 

⇒ Men kijkt naar de wereld vanuit een bril v kennis, een levend 
boek.  

 

Als patiënten toekomen bij therapeut, kunnen we hen ook 
bekijken vanuit een boek. Dwz dat iedereen toekomt een ziekte 
heeft dat beschreven staat in een boek.  

Echter, het psychoanalytisch model gaat er vanuit dat 
symptomen wel volgens een patroon voorkomen, maar ze 
zeggen ook iets over de mens. Een symptoom is sprekend en 
zegt iets over de mens en zijn/haar leven. Dit gaat men niet 
weten vanuit een boek.  

3.2 Psychoanalytisch model 

Symptoom volgens psychoanalyse = betekenaar waarvan de betekenis zoek is én die iets cruciaal in verband met het subject 
betekent. Het is een materiële drager; de betekenaar. 

Maw: Symptoom is een uitdrukking dat er iets scheelt, maar men weet niet wat. Dit ‘wat’ is hetgeen we met therapie 
gaan reconstrueren.  
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Zoals voor elke betekenaar geldt, is het symptoom een betekenaar binnen een betekenaarsketting. Het drukt een ‘weten’ uit over 
het individu dat werd afgeweerd omdat het te pijnlijk is en moet ‘gelezen’ worden. 

Lacan maakt de vgl met Egyptische hiërogliefen: geïsoleerd zegt één symbool niets, ze heeft maar 
waarde ih licht vd andere symbolen uit de reeks. Zo kunnen we concluderen dat, geïsoleerd v zijn 
context, een symptoom irrationeel lijkt. We moeten dus op zoek gaan naar de context waarbinnen de 
betekenaar past.  

Het symptoom is een individueel expressiegegeven dat men moet proberen bevatten binnen het 
geheel van iemands functioneren. Via een symptoom wordt iets uitgedrukt dat ondraaglijk is en dat anders geen uitdrukking vond: 
punt van subjectiviteit + pijnlijke ervaring (punt van lijden). 

Achterliggend psychologisch principe: de mens weert actief bepaalde inhouden af. Inhouden die niet compatibel zijn met het 
imaginaire zelfbeeld; die pijnlijk zijn, worden geschuwd.  

Dus: het symptoom drukt pijnlijke aspecten van de zelf-Ander ervaring en afgeweerde aspecten vd subjectieve ervaring 
uit. 

Dit is de basisveronderstelling ve symptoom.  

Het doel van therapie is dus een andere omgang vinden met die afgeweerde en pijnlijke kant van het subject. 

4. Het onbewuste 

Op die manier komen we uit bij de cruciale term ‘het onbewuste’. Freud heeft deze term niet uitgevonden, maar wel een theorie 
over uitgeschreven.  

Freud: 

˗ Onbewuste ≠ niet-bewuste (het niet-bewuste = het voorbewuste) 
Bv. Men is zich niet bewust v hoe men stappen zet op een trap. Voorbewust is hetgeen waar men niet aan denkt, maar die 
dingen men wel perfect kan oproepen. Het zijn zaken in je geheugen waarbij je gemakkelijk bijkan; het zit atm niet in je 
aandacht.  

˗ Onbewust is een dynamische term. Het is een conflict waarbij we filteren en bep. inhouden op een afstand willen houden.  
˗ Onbewuste ≠ impliciete cognitie (impliciete cognitie = denkprocessen buiten de aandacht) 

Freud in 1933: 

“De oudste en beste betekenis van het woord ‘onbewust’ is de descriptieve; onbewust noemen wij een psychisch proces waarvan wij het bestaan 
moeten aannemen, bij voorbeeld omdat wij het uit zijn effecten afleiden, waarvan wij echter niets weten. Onze houding daartegenover is dan 
dezelfde als tegenover een psychisch proces bij een ander mens, alleen is het juist een van onze eigen processen. Willen wij nog correcter zijn, dan 
wijzigen wij de stelling in die zin dat wij een proces onbewust noemen als wij moeten aannemen dat het nu op dit moment geactiveerd is hoewel 
wij er niets van weten. Deze inperking brengt ons in herinnering dat de meeste bewuste processen alleen kortstondig bewust zijn; zeer snel worden 
ze latent, maar  ze kunnen gemakkelijk weer bewust worden. Wij zouden ook kunnen zeggen: ze zijn onbewust geworden, zo althans zou vaststaan 
dat ze in latente toestand nog iets psychisch zijn. Tot zover zouden wij niets nieuws te weten zijn gekomen en ook niet het recht hebben verworven 
het begrip onbewuste in de psychologie te introduceren. Maar dan komt de nieuwe ervaring, die wij al bij lapsussen kunnen opdoen. Om bij 
voorbeeld een verspreking te kunnen verklaren zien wij ons genoodzaakt aan te nemen dat zich bij het subject een spreek- intentie had gevormd. 
Met zekerheid raden wij haar uit de voorgevallen verstoring van de uitlating, maar ze had zich niet doorgezet, was dus onbewust. Als wij haar 
achteraf aan de spreker demonstreren, kan hij haar ofwel erkennen als een hem welbekende intentie, en dan was ze alleen tijdelijk onbewust, óf 
loochenen omdat ze hem vreemd is, en dan was ze duurzaam onbewust. Deze ervaring geeft ons met terugwerkende kracht het recht ook het als 
latent aangeduide onbewust te noemen. De verdiscontering van deze dynamische toestand maakt het ons nu mogelijk tweeërlei onbewuste te 
onderscheiden: een onbewuste dat gemakkelijk, onder vaak optredende condities, in bewuste verandert, en een ander waarbij deze omzetting 
moeilijk, alleen ten koste van grote inspanning of mogelijk nooit geschiedt. Om te ontkomen aan de dubbelzinnigheid of wij het ene bewuste of het 
andere bedoelen, het woord hanteren in descriptieve of in dynamische zin, passen wij een geoorloofd, eenvoudig redmiddel toe. Het onbewuste 
dat alleen latent is en dus gemakkelijk bewust wordt, noemen wij het voorbewuste, de aanduiding ‘onbewust’ reserveren wij voor het andere 
onbewuste. Wij hebben nu drie termen: bewust, voorbewust en onbewust, waarmee wij bij het beschrijven van de psychische fenomenen toe 
kunnen. Nogmaals, in zuiver descriptieve zin is ook het voorbewuste onbewust, maar wij noemen het niet zo, behalve in vlotte beschrijvingen of 
als wij het bestaan van onbewuste processen als zodanig in het zielenleven moeten verdedigen.” 

Bewuste: de gedachten die in ons spelen, waar we aan kunnen denken 

Voorbewuste: zit niet in onze gedachten maar we kunnen er wel aan denken (wanneer iemand bijvoorbeeld vraagt om te 
vertellen over onze laatste reis, kunnen we deze herinneringen terug ophalen) 

Onbewuste: hier kunnen we niet aan met onze gedachten. Het is dynamisch en chaotisch. 
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Symptomen (paniek, zwaar gemoed, , eigen agressie, hallucinatie..) confronteren ons met het andere in onszelf. Het zijn fenomenen 
die we via de wil, via de inspanning van het streven naar een consistent Ik niet onder controle krijgen.  

• Het Ik-gerichte functioneren kan het symptoom niet verdragen: het past niet in het imaginaire totaalbeeld dat het van 
zichzelf wil zien. Bv. Men wíl niet degene zijn die constant onverwacht paniekaanvallen krijgt. 

• Deze AFKEER is een uitdrukking van de AFWEER: niet willen weten. Het gaat over bep. aspecten v je verhaal waar je niet 
mee te maken wil hebben.  

• In de praktijk proberen we de afkeer te vertalen naar de afweer: “Wat is nu datgene dat ze niet willen kennen?” Lacan 
benoemt dit als ‘la passion de l’ignorance’ (= passie vh niet weten).  

Zodra het afweerproces start, ontstaat het onbewuste weten. Onbewuste weten zijn gedachten die vervormd w en die tot uiting 
komen in symptomen en ‘producties van het onbewuste’. 

 Onderliggende logica: dit loopt adhv primaire (ó secundaire) denkprocessen. Zie verder… 

Freud: Het onbewuste bestaat uit gedachten die vervormd worden en die tot uiting komen in symptomen en ‘producties van het 
onbewuste’ (de droom, de grap, alledaagse faalhandelingen) 

˗ Bewust denken w gedomineerd door “secundaire” denkprocessen: gedachten w met elkaar verbonden via logische 
verbanden.  

o Ik-gerichte tendensen: we proberen onszelf als relatief consistente identiteit te denken in verhouding tot de 
ander. Ik-Ideaal en ideaal Ik geven dit functioneren richting. 

˗ Onbewust denken w gedomineerd door “primaire” denkprocessen: gedachten w met elkaar verbonden obv irrationele 
vormgelijkenissen, zoals gelijkenissen tussen betekenaars (bijv. woorden die hetzelfde klinken).  

o Associatieve denkprocessen, puur afgaan op vorm 
o ‘Extiem’ Andere: talig gearticuleerde elementen in verband met mezelf die ik niet wil kennen en actief afweer. 

Dit ‘extiem’ Andere is het onbewuste. 
o Extiem = contaminatie van intiem (want het bevindt zich in onze gedachten) en extern (we kunnen ons er moeilijk 

mee vereenzelvigen) 

Lacan onderstreept het belang vh onbewuste denken en geeft aan dat het talig is gestructureerd (“L'inconscient est structuré 
comme un langage”; “L’inconscient c’est le discours de l’Autre”). 

 Eigenlijk: symptomen zijn talig, maar onbegrepen.  

Maw: Enerzijds probeer ik het extern te houden ten aanzien van de grenzen van mijn Ik- voorstelling. Het onbewuste gaat over de 
ervaring van het Andere in onszelf (Lacan: “l’inconscient c’est le discours de l’Autre”). Anderzijds zijn het elementen die heel intiem 
iets zeggen over de verlangens die mij beroeren. 

De ervaring van het onbewust als extieme Andere wordt door Freud ook benadrukt wanneer hij stelt dat het onbewuste de ervaring 
is geen baas te zijn in eigen huis (“das Ich ist kein Herr in seinem eigenen Hause”) waarbij de metafoor van het huis staat voor wat 
vertrouwd is en voor de plek waar ik me geborgen en thuis voel. 

5. Freud over Elisabeth von R 

5.1 Het verhaal 

Freud schreef tussen 1893 en 1895 met collega Josef Breuer het boek Studies over hysterie (Studien über Hysterie). Dit boek brengt 
het relaas van hoe ze beiden vastliepen bij de behandeling met hypnose, en hoe Freud via gesprekstherapie begint te werken. Het 
boek omvat naast theoretische en klinische reflecties ook vijf gevalsbeschrijvingen. 

Eén van de casussen is Elisabeth von R. (Ilona Weisz, geboren in 1867). Via deze casus kunnen we voeling krijgen met de idee v een 
afgeweerd onbewust weten. 

˗ Elizabeth von R. is een jonge dame met periodiek optredende hevige pijn en vermoeidheid in de benen, vooral in haar rechter 
dijbeen. Het patroon van de pijn is niet consistent met neurologische verwachting. Er is sprake v grote excitatie wanneer arts 
de pijnlijke zone aanraakt (= overgevoelig). 

˗ Manuele therapie heeft beperkt effect, dus doet Freud ‘cathartische’ therapie: hij doet een zoektocht (‘opgravingswerk’ als 
metafoor) naar verdrongen gedachten (wat binnenin zit naar buiten brengen). 
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˗ Er komen versch. verhaallijnen: eerst komt er een verhaal over verlies en verdriet: 

o Vader Elisabeth von R., met wie ze een nauwe vertrouwensband had, is overleden. De man had een hartkwaal en anderhalf jaar 
verzorgde ze hem. Toen reeds occasioneel pijn in been, maar dat verdween. Elisabeth blijft achter  met moeder en twee zussen. 

o Na jaar van rouw huwt de oudste zus met een begaafde en ambitieuze man. Ze verhuizen tot tegenzin van Elisabeth uit de stad, omdat 
de moeder zo in grotere eenzaamheid belandt. 

o Jongste zus huwt sympathieke man, en er ontstaat zeer goede band met hun kind. 

o Moeder krijgt oogkwaal en Elisabeth von R. verzorgt haar. Die periode ontwikkelt ze zelf voor het eerst pijnen in het been. 

o De jongste zus wordt opnieuw zwanger, maar sterft aan een erfelijke hartkwaal die door de zwangerschap verergerd was. Schoonbroer 
wendt zich met zijn kind meer naar zijn eigen familie en er is ruzie over geld met de andere schoonbroer. 

˗ Vervolgens komen er flarden verhaal die op gespannen voet staan met de eerste verhaallijn. 

o Zo was Elisabeth von R. aangetrokken door een jonge man, maar verwaterde het contact doordat ze moest/wou instaan voor de zorg 
van haar vader. De verliefdheid werd tussen beiden nooit expliciet benoemd en de man verliest zijn interesse: “dit mislukken van haar 
eerst liefde deed haar nog elke keer pijn wanneer ze aan hem dacht”. Freud wijst op een conflict tussen zorgzaamheid voor vader, 
wiens pijnen erger waren wanneer ze niet voor hem zorgde, en de erotische tendens in haar handelen ® AFWEER 

o Eerst pijn in benen wellicht organisch. Echter: tot twee keer toe bezoek van een man aan het gezin, waar ze niet kon bij zijn door de 
pijnen. ® Situationele koppeling van pijn in het been aan gemis van contact met een man. 

o Rechter dijbeen: plek waar vader zijn been altijd liet rusten bij de verzorging van zijn gezwollen been. 

o Pijn wordt uitgelokt door het spreken in de sessie 

o Pijn fluctueert met gebeurtenissen van alledag (bijv. moeten denken aan ziekte vader; verdriet na contact met kind gestorven zus) 

˗ Freud merkt link tussen de plek van het symptoom en de betekenaar: ‘staan’ is gekoppeld aan pijnlijke gebeurtenissen (schrik 
in relatie tot dood) én aan de  benen. 

“Enerzijds deelde ze alle met pijnlijke indrukken verbonden scènes in groepen, al naar zij in deze scènes had gezeten, gestaan enzovoort. — 
Zo bijvoorbeeld stond ze bij een deur toen men haar vader na een hartaanval thuisbracht, en bleef ze van schrik als aan de grond genageld 
staan. Op deze eerste ‘schrik bij het staan’ liet ze verdere herinneringen volgen, tot en met de vreselijke scène toen ze weer als gekluisterd 
bij het bed van haar dode zuster stond. De hele keten van reminiscenties moest de gegronde verbinding van de pijn met het rechtop staan 
verklaren en kón ook als bewijs van associatie gelden; alleen diende men wel de eis indachtig te blijven dat bij al deze gelegenheden nog een 
andere factor aan-toonbaar moest zijn die de aandacht — en in het verlengde daarvan de conversie — juist op het staan (lopen, zitten enz.) 
had gericht. De verklaring voor deze oriëntatie van de aandacht kon men moeilijk in iets anders zoeken dan in het feit dat lopen, staan en 
liggen nu eenmaal verbonden zijn met verrichtingen en toestanden van de lichaamsdelen die in dit geval de pijnlijke zones droegen, te weten 
de benen.” 

˗ Ook ‘lopen’ en ‘zitten’ zijn gekoppeld aan specifieke situaties (gedachten aan geluk en eenzaamheid). Fysisch heeft het te 
maken met pijn id motoriek, psychisch is dit gelinkt aan pijn (~Lacan).  

“Van de scènes die in dit overzicht het tot een pijnlijke zaak hadden gemaakt, sprong er één uit: een wandeling die ze in genoemd kuuroord 
in groot gezelschap had gemaakt en die te lang zou hebben geduurd. De nadere omstandigheden van dit voorval kwamen slechts aarzelend 
aan het licht en lieten menig raadsel onopgelost. Ze was in een zeer weekhartige stemming en sloot zich graag bij de kring van vrienden aan; 
het was een mooie, niet al te warme dag, haar mama bleef thuis, haar oudste zuster was al vertrokken, de jongere voelde zich niet lekker 
maar wilde haar plezier niet bederven, de man van deze tweede zuster verklaarde eerst bij zijn vrouw te zullen blijven en ging daarna omwille 
van haar (Elisabeth) toch mee. Deze scène leek veel van doen te hebben met de eerste manifestatie van de pijn, want ze herinnerde zich dat 
ze doodmoe en met hevige pijnen van de wandeling was teruggekomen, maar ze liet zich weifelend uit over de vraag of ze al eerder pijn had 
bespeurd. Ik bracht in het midden dat ze moeilijk tot deze lange wandeling zou hebben besloten als iets haar flink pijn had gedaan. Op de 
vraag wat op deze wandeling de pijn kon hebben veroorzaakt, kreeg ik het niet geheel doorzichtige antwoord dat het contrast tussen haar 
vereenzaming en het echtelijk geluk van haar zieke zuster, dat het gedrag van haar zwager haar onafgebroken onder het oog bracht, haar pijn 
had gedaan.” 

“Een andere scène, chronologisch zeer dicht bij de vorige liggend, speelde een rol in de verbinding van de pijn met het zitten. Het was enkele 
dagen erna; zuster en zwager waren al vertrokken, zij verkeerde in een opgewonden, hunkerende stemming, stond vroeg in de ochtend op, 
beklom een kleine heuvel, naar een plek die ze zo vaak samen hadden bezocht en die een schitterend uitzicht bood, en ging daar, zich aan 
haar gedachten overgevend, op een stenen bank zitten. Weer hadden haar gedachten betrekking op haar vereenzaming, op het lot van haar 
familie, en voor de vurige wens om even gelukkig te worden als haar zuster kwam ze bij deze gelegenheid openlijk uit. Ze keerde met hevige 
pijn van deze ochtendmijmering terug; op de avond van diezelfde dag nam ze het bad, waarna de pijn zich definitief en blijvend had 
gemanifesteerd.” 

˗ De letterlijke pijnervaring geeft uitdrukking aan een figuurlijke pijnervaring: 
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“Wanneer de patiënte het verhaal van een hele reeks voorvallen afsloot met de klacht dat het haar daarbij pijn had gedaan, en bij een andere 
reeks, die haar mislukte pogingen behelsde om een nieuw gezinsleven tot stand te brengen, niet moe werd te herhalen dat het pijnlijke eraan 
haar besef van was geweest, de sensatie dat ze, dan moest ik ook haar reflecties een zekere invloed op de vorming van de abasie toekennen, 
moest ik aannemen dat ze rechtstreeks een uitdrukking voor haar pijnlijk getinte gedachten had gezocht en deze in de versterking van haar 
lijden had gevonden.” 

˗ De betekenaarscombinatie ‘pijn’-‘staan’ verschijnt letterlijk in het symptoom, maar lijkt eerst a-subjectief  en zinloos te zijn. 
Via het spreken worden er situaties aan gekoppeld die verlangens uitdrukken, maar die afgeweerd werden. Via de therapie 
worden deze erkend. De patiënt  wordt aangemoedigd deze te doorwerken, om zo het eigen verlangen te kunnen assumeren. 

˗ Elisabeth von R. verzoent zich met hoe haar verlangens opspeelden in relatie tot haar schoonbroer, kort na het overlijden van 
de zus: 

“Nu volgde de herinnering aan de aankomst in Wenen, de indrukken die ze van de wachtende familieleden ontvingen, de korte reis uit Wenen 
naar het nabije vakantieoord waar de zuster woonde, de aankomst aldaar ’s avonds, de haast waarmee ze door de tuin naar de deur van het 
kleine tuinpaviljoen liepen — de stilte in huis, de beklemmende duisternis; dat haar zwager hen niet verwelkomde; toen stonden ze voor het 
bed, zagen de dode, en op dat moment van vreselijke zekerheid dat haar geliefde zuster gestorven was zonder afscheid van hen te nemen, 
zonder dat haar laatste dagen waren veraangenaamd door hun zorg — juist op dat moment was een andere gedachte door Elisabeths brein 
geflitst die zich nu onontkoombaar weer had aangediend, de gedachte die als een felle schicht het duister doorkliefde: nu is hij weer vrij en 
kan ik zijn vrouw worden.” 

“Terwijl wij ons door deze reminiscenties heen werkten, werd het Elisabeth duidelijk dat de tedere gevoelens voor haar zwager allang, wellicht 
sinds het begin van hun betrekkingen in haar hadden gesluimerd en zich al die tijd hadden verscholen achter het masker van een louter op 
familiebanden berustende sympathie, die door haar hoog ontwikkelde familiezin plausibel kon worden gemaakt.”  

˗ De pijnlijke vermenging van empathische zorg-gerelateerde  en verdrietige gedachten met liefdeswensen is onverdraaglijk 
voor haar naar eenheid strevende Ik en werden opgesplitst. Door het onbewuste weten een plek te geven in haar leven, 
verdwijnt de voedingsbodem van het symptoom. De driftmatige spanning die gekoppeld is aan het afgeweerde verlangen 
vloeit nu door naar verhaallijnen die erkend worden. 

5.2 Het betekenaarsproces en het onbewuste weten bij Elisabeth von R 

Schematisch kunnen we het probleem van Elisabeth von R. als volgt voorstellen: het symptoom (pijn in onderste ledematen) is 
ontkoppeld van de zin (pijnlijke gedachten aan verlies; beschamende gedachten over liefde) doordat de specifieke betekenaars die 
uitdrukking zouden kunnen geven aan wat haar beroert (‘lopen’, ‘(alleen)staan’ ‘zitten’), niet gearticuleerd zijn binnen relevante 
autobiografische contexten (doorstreping). Haar verlangen wordt aldus niet erkend in verhouding tot de Ander, en zoekt expressie 
via het symptoom. Elisabeth von R. durft zich niet te identificeren met haar verlangen. Het  symptoom zorgt voor een lijden en met 
dat lijden identificeert ze zich wel: het symptoom is het persoonlijke kenmerk waarvoor ze wel erkenning durft te vragen. 

 

De afgeweerde betekenaars hebben een dubbelzinnige of meerledige betekenis in het verhaal van Elizabeth von R.: enerzijds 
verwijzen ze naar ‘problematische’ gedachten die het Ik afweert, anderzijds naar ‘onschuldige’ aspecten van motorisch 
functioneren. 

Verdringing, als typisch neurotisch afweermechanisme, impliceert dat de problematische gedachten van de radar verdwijnen, maar 
tevens dat ‘onschuldige’ aspecten van het functioneren die samenhangen met dezelfde betekenaars problematisch of 
symptomatisch worden doordat ze het gewicht van het verdrongene krijgen. 

Het is Lacan’s hypothese dat dit afweerproces loopt via betekenaars. Het proces van verschuivingen en verdichtingen tussen 
betekenaars is de materiële basis van de onbewuste afweer. 

6. Het onbewuste als multipele inschrijving 

In de ontwikkeling van Freuds theorie speelde de Berlijnse neus-, keel- en oorarts Wilhelm Fliess (1858-1928) een niet te 
onderschatten rol. De man hield er excentrieke theorieën op na over de seksuele basis van medische problemen, maar fungeerde 
voor Freud vooral als klankbord. In een hele reeks brieven aan Fliess (geschreven tussen 1887 en 1904) ontwikkelde hij stap voor 
stap meerdere ideeën van zijn psychoanalytische theorie. 
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Bekend in die context is Freuds brief van 6 december 1896. Hij schets er zijn basisstelling dat het geheugen gelaagd is opgebouwd 
en bestaat uit verschillende parallel functionerende sporen: “Wat echt nieuw is aan mijn theorie, is de stelling dat het geheugen 
niet één keer aanwezig is, maar verschillende keren, en dat het vastgelegd is in verschillende soorten indicaties”. Dit theoretisch 
model over de multipele inscriptie van geheugensporen laat ons toe om de dynamiek van afweer te koppelen aan processen van 
onbewust denken en onbewust weten, evenals aan het ontstaan van symptomen. 

6.1 Model van multipele inscriptie van geheugensporen 

6.1.1 Multipele inscriptie van geheugensporen 

® De waarneming 

Een waarneming is een gebeurtenis die optreedt in de werkelijkheid. Deze bouwt voort op concrete situationele gebeurtenissen 
en geeft via minstens drie tussenstappen aanleiding tot bewustzijn.  

1) Het waarnemingsteken 
2) De onbewuste registratie 
3) De voorbewuste inscriptie 

Elk van deze tussenstappen bestaat uit een specifieke vorm van inscriptie en heeft een eigen neurologische basis Þ wanneer er 
een waarneming is van een externe gebeurtenis geeft deze aanleiding tot een psychische inscriptie. Deze sluiten op elkaar aan door 
gelijktijdigheid. 

® Het waarnemingsteken (1) 

Dit vormt een eerste inscriptie. Deze registreert de perceptie en zorgt voor een initieel psychisch spoor op basis van “associaties 
van gelijktijdelijkheid”. Freud is karig in zijn uitleg, maar wellicht kunnen we dit waarnemingsteken gelijkschakelen met het ontstaan 
van een perceptueel of een dingvoorstelling: een beeld van de gebeurtenis w gekoppeld aan de gebeurtenis als concreet voorval 
(= niet-verbale voorstelling die dicht aansluit bij de zintuiglijke registers). Het is vaak een visueel waarnemingsteken. 

® De onbewuste registratie (2) 

Op dat moment worden waarnemingstekens conceptueel geordend en gerangschikt in oorzaak-gevolg verbanden. Opnieuw geeft 
Freud niet zoveel verdere toelichting, maar dit kunnen we beschouwen als een fase van talige inscriptie. We gaan er 
woordvoorstellingen aan koppelen. Dit soort geheugenspoor koppelt woordvoorstellingen aan de initiële waarnemingstekens. We 
benoemen de situatie met woorden. 

® De voorbewuste inscriptie (3) 

Deze bouwt voort op de talige inscriptie, maar filtert woordvoorstellingen ifv het ego. Op dat moment treedt de psychologische 
afweer in actie: gedachten w gefilterd ifv de vermijden van onlust. Ideeën die het Ik in een lastig parket zouden brengen worden 
weg gefilterd.  

De impact van deze filter is echter partieel: afgeweerde ideeën komen via de omweg van symptomen en producties van het 
onbewuste (dromen…) toch in ons functioneren binnen. 

6.1.2 Lineair proces 

Freud typeert dit proces van multipele inscriptie als een lineair proces (waarneming van gebeurtenissen ® waarnemingsteken ® 
onbewuste inscriptie ® voorbewuste inscriptie ® bewustzijn) en benadrukt dat deze verschillende inscripties naargelang het 
levensmoment een ander gewicht hebben, waarbij de kindertijd cruciaal is.  

Het proces van multipele inschrijving brengt met zich mee dat er in de vertaling tss de ene inscriptie en de andere materiaal kan 
achterblijven, waardoor bepaalde herinnerings-sporen niet in het voorbewuste binnen raken en enkel als onbewuste inscriptie 
en/of als waarnemings-teken aanwezig zijn en het bewustzijn binnendringen via verstorende ervaringen die de coherentie van het 
Ik bedreigen. 

Zo’n falende transcriptie is voor Freud de voornaamste determinant van psychopathologie. 

Þ Psychopathologie = uiting van bepaalde geheugensporen die niet voldoende in het voorbewuste terecht gekomen 
zijn. 

Dit model laat bv. toe om rekenschap te geven van de aard van traumatische herinneringen.  

Personen die als kind te kampen hadden ernstig misbruik hebben vaak heldere sensoriële beelden (visueel, tactiel, auditief) vd 
verpletterende gebeurtenissen die ze ondergaan hebben. Veelal zijn deze echter moeilijk te verbaliseren en is het voor hen erg lastig 
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om de overweldigende situaties te articuleren als geordende gedachten. De herinnering is weliswaar als waarnemingsteken 
ingeschreven, maar is niet is niet zomaar op te roepen als verbaal te communiceren idee op het niveau van het bewuste.  

Herinneringen kunnen dan als overweldigend niet-verbaal geheugenspoor in het bewustzijn binnendringen (als waarnemingsteken dus), 
terwijl de verbaal gestuurde intentionele controle er niet zomaar vat op heeft. De talig onbewuste articulatie is op dat punt cruciaal. Het 
is immers mogelijk dat waarnemingstekens maar heel gedeeltelijk of helemaal niet werden omgezet in talige inschrijvingen.  

In de behandeling w het dan ook zoeken naar veilige omgangsvormen en veilige verbalisaties die orde scheppen id belevingen. 
Differentiaal diagnostische denken ifv klinische structuren (zie les 11) is op dit punt heel belangrijk om goed te kunnen omspringen met 
hoe de talig onbewuste inschrijving functioneert. 

6.2 Laciaanse bril: logische ordening 

Vanuit Lacan’s theorie kunnen we zinvol voortbouwen op Freuds model vd meervoudige inschrijving in het geheugen, al zullen we 
dan niet uitgaan ve chronologisch maar ve logisch onderscheid tss de verschillende geheugensporen.  

Met Lacan kunnen we vooral het proces v onbewuste determinering beter typeren. Bekeken door een Lacaniaanse bril is: 

• Het waarnemingsteken = een imaginaire inscriptie waarbij het beeld centraal staat. Het is het opbouwen v/e beeld over 
een situatie (vrij letterlijk; visueel beeld; lichaam w gesitueerd in een omgeving).  

• De onbewuste registratie = een koppeling ad betekenaar. Kenmerkend is de inschrijving v waargenomen ervaringen id 
taal. Situaties w op dat moment gekarakteriseerd met betekenaars, waardoor betekenden ontstaan die gedachten over 
de situatie uitdrukken. Aan alle herinneringen w woorden gekoppeld.  

• De voorbewuste inschrijving = als een symbolico-imaginair filterproces ifv het betekende. Eens de betekenaars zijn, w er 
bep. inhouden duidelijk die we liever niet onder ogen willen komen.  

Bv. Ik fiets in een straat en plots komt met razende snelheid een auto langs. Deze gebeurtenis wordt enerzijds als een imaginaire markering 
ingeschreven: sensorieel zal ik me de situatie herinneren: het voorbij flitsende voertuig, het lawaai van de motor, de wind rond mijn oren. Bij die 
inscriptie situeer ik de gebeurtenis in verhouding tot mijn lichaam: mijn lijf en leden zijn het referentiepunt van waaruit ik de auto en tijd en ruimte 
situeer. Parallel krijgen we een verbale inscriptie, die enkel maar logisch en niet zozeer chronologisch te onderscheiden is van de imaginaire inscriptie. 
Bij deze inschrijving kleef ik betekenaars (‘fiets’, ‘auto’, ‘straat’, ‘snelheid’…) op de situatie en ontstaat een betekende die er rechtstreeks betrekking 
op heeft. Dat betekende is het geheel van ideeën die ik rond deze specifieke gebeurtenis opbouw. Zodra een dergelijke talige inschrijving gebeurt, 
wordt de concrete situatie veel ruimer gekaderd. Gedachten en autobiografische herinneringen over ‘verkeersveiligheid’, ‘snelheidsovertreding’, 
‘zwakke weggebruikers’, ‘zelf te snel rijden’, ‘kennissen die gestorven zijn in het verkeer’… komen de herinnering aan de concrete gedachte immers 
vervoegen en zorgen voor een ruimer betekeniscomplex. 

De hypothese van het onbewuste als talig gestructureerd proces houdt in dat het concrete verbale geheugenspoor dat zo ontstaat, 
automatisch synchroon wordt gelinkt met andere verbale geheugensporen. Dit grijpt plaats doordat betekenaars (in ons voorbeeld: 
‘fiets’, ‘auto’, ‘straat’, ‘snelheid’) gekoppeld worden aan dezelfde/gelijkluidende betekenaars uit andere verbale geheugensporen 
die ontstonden in situaties die als dusdanig los staan van de huidige concrete gebeurtenis. Dit proces heeft een effect op de 
betekenisverlening. De concrete koppeling van betekenaars aan de huidige situatie fixeert weliswaar een situatie-specifiek 
betekende, maar de associatieve verbinding tussen gelijk(aardig)e betekenaars uit andere herinneringssporen activeert oude 
betekenden die aan de huidige situatie worden toegevoegd. 

Als we dus vroeger een ongeval meemaakten door ‘snelheid’ in een ‘auto’, zal de lading van die gebeurtenis ook terug naar boven 
komen. 

Abstract kunnen we dit als volgt voorstellen: 

 

• Een gegeven situatie 1 w enerzijds gekoppeld aan een direct gelieerde betekenaarsinscriptie (S1 ® S2) die gepaard gaat met 
de constructie van een betekende (sa).  

• Anderzijds is elke betekenaar uit deze inscriptie (bijv. S2) associatief verbonden met een netwerk van verbale 
geheugensporen waarin dezelfde betekenaar terug keert (S2 ® S3; S2 ® S4).  

• De respectievelijke betekenden uit die andere geheugensporen (sb; sc) raken daardoor ook betrokken op de herinnering aan 
situatie één.  

• De betekenis v deze situatie w beladen met de betekenis v andere situaties. Ook situaties die er op het eerste zicht niets mee 
te maken hebben kunnen op die manier een impact hebben.  
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• Het gevolg is dat de spontane betekenis (sa) die rond een stuk betekenaarsketting (S1 ® S2) w opgebouwd nooit zomaar 
voor zich spreekt en altijd ook het gewicht van geassocieerde betekenden (sb; sc) draagt. Verbindingen tussen betekenaars 
die de logica van het primair-proces denken – i.e. synchroon associatieve verbindingen op basis van vormgelijkenissen tussen 
betekenaars – zijn daarbij cruciaal. 

Met Lacan kunnen we het proces waarbij synchroon associatieve koppelingen worden gelegd tussen betekenaars beschouwen als 
een ‘onbewust denken’. Het is een denken dat automatisch loopt, los van aandacht of bewustzijn en dat een talige logica volgt 
volgens de principes van Freuds primair proces functioneren. Door dergelijke betekenaarsassociaties te exploreren krijgt men 
voeling met de betekenden die hier aan gekoppeld zijn. Deze betekenden zijn het ‘onbewust weten’ die ons parten speelt. 

Þ Onbewust denken = het spontane koppelproces tussen betekenaars 

Þ Onbewust weten = de betekenden die ermee te maken hebben 

6.3 Ansermet & Magistretti: synaptische verbinding 

In hun boek À chacun son cervaux (2011) geven psychoanalyticus François Ansermet en neurowetenschapper Pierre Magistretti 
aan dat deze redeneerlijn, die het accent legt op de materialiteit van de betekenaar vrij vlot gekoppeld kan worden aan de 
materialiteit van het lichaam.  

® Freud zelf maakte ook reeds de link tussen voorstelling en somatische prikkel, maar kon nog niet terugvallen op de 
neurologische kennis die we vandaag hebben.  

® Ansermet en Magistretti geven aan dat we elk inschrijvingspunt uit Freuds model kunnen beschouwen als een synaptische 
verbinding. Op organisch vlak is de lijfelijk- materiële drager van een mentale voorstelling niets anders dan een de 
specifieke configuratie van een synaptische verbinding. 

Er is echter meer: de synaptische verbinding die ontstaat via een geheugenspoor is niet enkel maar de neerslag van een beeldmatige 
en/of verbale inscriptie. De herinnering aan een externe waarneming is met name altijd ook gekoppeld aan de herinnering ve 
interne waarneming, zijnde een somatisch- affectieve toestand die de gebeurtenis heeft opgeroepen.  

Deze kan neutraal zijn of net een heel sterke somatische prikkeling oproepen: “Vertrekkend van de primair zintuigelijke 
circuits wordt de amygdala geactiveerd, die de somatische toestand wijzigt via de neurovegetatieve en neuro-endocrine 
systemen. Deze nieuwe somatische toestand wordt door de insula en door  de hersengebieden die gevoelig zijn voor 
circulerende hormonen: op die manier kan een verbinding ontstaan tss een externe perceptie (of een beeldvoorstelling 
ervan) en een somatische toestand”.  

De somatisch-affectieve prikkeling die zo aan de herinnering wordt gekoppeld, zal zelf deels in beelden gegoten worden 
en talig benoemd worden (‘ik voel me kwaad’, ‘ik ben opgewonden’…), maar blijft ook als prikkeling geregistreerd. 

Met deze link in gedachten kunnen we ons model aanvullen: op onbewust vlak is elke betekenaarsinscriptie niet enkel gekoppeld 
aan een semantisch betekende, maar ook aan de herinnering ve somatische prikkeltoestand (P) (lichamelijk). Herinneringen 
omvatten maw  ook  een component die een lijfelijke bewogenheid weerspiegelt. De symbolische (betekenaar), imaginaire 
(betekende) en reële (prikkeling) onderdelen v elk herinneringsspoor vormen een meerledige herinneringscluster die niet te 
herleiden is tot de aparte samenstellende delen. Op die manier heeft verdringing niet altijd te maken met betekende, maar ook 
met bep. gevoeligheid.  

 

Betekenaarsverbanden die via primair proces-denken w opgeroepen, evoceren bijgevolg niet enkel een amalgaan van gedachten 
uit andere associatief verbonden herinneringssporen, maar ook de lading somatisch-affectieve genotsprikkels die met deze 
situaties samenhangen. 

6.3.1 Afweer 

Dit model vd multipele inschrijving, waarbij elke onbewuste registratie bestaat uit een Symbolische, Imaginaire en Reële 
component, laat ons toe om het proces van afweer beter te begrijpen. Beschouwd vanuit dit model zal een herinnering afgeweerd 
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w indien de betekenden en/of somatische prikkels die gekoppeld zijn aan de onbewust ingeschreven betekenaars een 
onaangenaam karakter hebben, of indien de betekenden en/of somatische prikkels die onrechtstreeks via associatieve 
betekenaarsverbanden aan deze onmiddellijke herinnering gekoppeld zijn, onlustvol zijn. 

Dit onlustvolle karakter moeten we begrijpen vanuit het verband met het Ik. Het Ik conceptualiseren we hierbij niet als een 
intentionele onderliggende psychische instantie die de situatie aanstuurt, maar als een reeks van betekenaars die frequent op de 
betekenaars ‘ik’ en ‘mij’ (i.e. de persoonlijke voornaamwoorden) betrokken w. Deze roepen een constellatie v betekenden op, die 
op voorbewust vlak ons zelf-idee uitmaken.  

➝ Een herinnering lokt afweer uit indien een reeks geassocieerde betekenaars een set van betekenden bovenhaalt die 
op gespannen voet staan met de betekenden die het Ik uitmaken (bijv. bij Elisabeth von R: seksueel bezitterige gedachten 
over schoonbroer in relatie tot een Ik dat sterk bestaat uit ideeën van onbaatzuchtigheid). 

Afweer wil zeggen dat bepaalde elementen omgezet worden naar een voorbewuste inscriptie terwijl ze wel degelijk onbewust 
ingeschreven zijn. Onbehagelijke betekenden die met een betekenaar samenhangen, verschijnen daardoor niet in de reeks bewust 
vlot toegankelijke gedachten. Betekenaars die op deze manier ontdaan zijn van lastige betekenissen behouden evenwel de 
geassocieerde prikkelvalentie, waardoor ze op voorbewust en bewust vlak een toestand van lichamelijke beroering oproepen. 

6.3.2 Symptoom 

Dit brengt ons tot een centrale psychoanalytische hypothese over het symptoom: een symptoom is de expressie van een 
betekenaar die beladen is met een flink pak jouissance, maar waarvan de geassocieerde betekenissen niet meteen duidelijk zijn. 
Deze onduidelijkheid is het gevolg van een loskoppeling van andere betekenaars, en de reden daarvoor is dat bepaalde betekenden 
ook de connectie met deze andere betekenaars te lastig of te beschamend waren vanuit het Ik. 

Schematisch:

 

Betekenaar S2 is via primair proces associaties verbonden aan andere betekenaars zoals S1 en S3, maar roept langs die weg 
betekenden op – sa en sb – die in contradictie staan met het Ik als zelfbeeld. Als gevolg daarvan w de associatie met S1 en S3 niet 
spontaan omgezet naar een voorbewuste inscriptie.  

Wat rood genoteerd staat in het schema blijft dus louter als onbewuste inscriptie bestaan.  

De genotswaarde – Pa ; Pb – van deze situaties blijft evenwel kleven aan S2, wat tot uiting kan komen via symptomen die in nieuwe 
situaties (zoals in de link met S4) uitdrukking geven aan S2.  

De koppeling van S2 met S4 krijgt een overmatige genotswaarde omdat Pa en Pb  spontaan gekoppeld worden aan Pc .  S2 krijgt 
hierdoor een symptomatisch karakter. 

⇒ Dit overmatige is een bep. prikkelhoeveelheid die w opgeroepen, is gekoppeld aan een stukje symptoom, maar die het gewicht 
meedragen v andere situaties.  

7. Het goede spreken 

Dit wil niet zeggen dat analysanten zich spontaan realiseren welke betekenaarsprocessen hun functioneren determineren. 
Therapeutisch succes hangt niet af v die bewustwording. Vaak is het daarentegen zo dat voormalige gesprekstherapiepatiënten 
verwonderd zijn dat het loutere spreken over hun leven zo’n drastische impact kan hebben op hun functioneren. 

Werkingsmechanisme therapie: 

˗ ≠ bewustwording  
˗ = betekenaars en betekenden erkennen, doorwerken, assumeren 

Wat ze echter typisch als helpend hebben ervaren, zijn de volgende aspecten (Dulsster et al., 2017): 
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- De therapeut creëerde ruimte om te spreken en was aandachtig aanwezig in een luisterende positie. Vrij exploratief spreken 
werd aangemoedigd. 

- Spreken vertrok van de pijnlijke ervaring van het symptoom, maar breidde snel uit naar pijnlijke punten uit het leven (➝ 
verrassing), waarbij de focus zowel op situaties in het verleden als in het heden kan liggen. 

- De patiënt/analysant was verrast over wat hij/zij zelf allemaal te berde bracht. Door te horen wat hij/zij zelf zegt, worden 
situaties anders geïnterpreteerd en is er ook een effect op het handelen. 

- De therapeut is effectief indien die als hefboom voor het spreken functioneert en door het aandachtig meevolgen van het 
verhaal met mondjesmaat pertinente vragen en opmerkingen formuleert. 

Lacan: de psychoanalytische therapie wordt gedreven door een  ‘éthique du bien dire’. Het ethisch imperatief achter het klinisch 
werk is: een goed spreken tot stand brengen over wat me vroeger en nu heeft beroerd. 

De casus van Anna kan op dezelfde manier gelezen worden. Haar paniek was gekoppeld aan pijnlijke en verwarrende gedachten 
over het uiteenvallen van het gezin (ruzies ouders, andere partnerkeuzes door ouders), over eenzaamheid en over de vrees om 
zich te laten overweldigen door de ander (agressie broer, over zich heen laten lopen door vriendin). De centrale betekenaar in 
haar verhaallijn is ‘ademruimte’, met als kernvraag of ze al dan niet ademruimte heeft en vrijwaart voor zichzelf. 

Freuds casus van Mr. E met de paniekaanval t.a.v. kevers: Käfer en het gelijkluidende ‘que faire’als centrale betekenaars en de 
gedachte aan de twijfelende moeder als onaangename situatie. 

De voorbeelden drukken een tendens tot liever niet willen weten uit: la passion de l’ignorance. 

Doel therapie = ingaan tegen de passie om niet te willen weten: de doorstreping opheffen uit de bovenstaande figuur: een spreken 
tot stand brengen dat de betrokkenheid van de specifieke betekenaars in relevantie contexten articuleert. De verhaallijnen die 
hier rond hangen zijn het onbewuste weten. Psychoanalyse als wetenschap van het singuliere is erop gericht om dit weten te 
articuleren. 

Via psychoanalyse wordt geen universeel weten over symptomen opgebouwd: de ene zijn klachten hangen samen met andere 
factoren dan die van de andere. Symptomen worden gelezen in relatie tot levensgebeurtenissen en deze zijn steeds singulier. De 
psychoanalyse heeft weliswaar veralgemeenbare ideeën over de patronen en mechanismen waarlangs symptomen tot stand 
komen en opgehelderd kunnen worden (i.e. een visie op particuliere patronen), maar de specifieke determinanten zijn singulier. 

Het biomedisch model vertrekt vanuit een andere logica: achter elke griep zit een bepaalde type virus. Daarvan zijn er weliswaar 
vele varianten, maar eens we de varianten kennen, weten we in principe uit welke set van virussen we elke particulier 
voorkomende griep kunnen verklaren. Het weten omtrent de determinanten is er te veralgemenen, universeel dus. In de 
psychoanalyse is dat niet het geval. 

8. Acting out: sprekend gedrag 

Klassieke symptomen = ervaring van storend element (lichamelijk, cognitief, affectief) dat mijn eigen functioneren hindert. 

Acting out = interpersoonlijke handelingen met boodschapskarakter en dezelfde achterliggende dynamiek als symptomen. 
Conflictueuze verlangens en gedachten die niet gearticuleerd zijn. 

Voorbeeld Luc Vander Vennet: vertelt over een kind uit een voorziening binnen de bijzondere jeugdbijstand dat herhaaldelijk bezig 
is met verhuizen: ‘acting out’. Het kind verhuist de stereo van thuis naar de leefgroep en vertelt verschillende begeleiders hierover 
een verschillend verhaal. Een aantal weken later verhuist de jongen van kamer en vertelt wederom verschillende verhalen omtrent 
de reden hiervoor. De herhaling van het verhuizen en de incoherentie in de uitleg suggereren dat hier meer achter zit. Vander 
Vennet ging er van uit dat het liegen een reden had, dit leidde tot het beluisteren van de jongen. Thuis is er sprake van een conflict 
tussen zijn moeder en vader. De vader heeft de moeder verplicht tegen een bepaalde datum de keuze te maken tussen hem of 
de andere man waarmee ze tegenwoordig afspreekt. In het geval ze wil weggaan, moet ze tegen dan verhuisd zijn. De moeder 
twijfelt en verhuist aanvankelijk enkel de stereo en stelt haar beslissing uit tot de laatste week. Die week begint de jongen te 
verhuizen in de instelling. Het verhuizen van de jongen drukt dus zijn bekommernis uit over wat zich op het thuisfront afspeelt; 
de verhouding vader-moeder en wat hen al dan niet langer bindt. Dit voorbeeld toont dat het handelen van iemand ook een 
symptomatisch karakter kan hebben, dat gedrag sprekend kan zijn. 

 

 

9. Normaal vs. abnormaal 



72 
Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

9.1 Freud 

In zijn studie van het psychisch functioneren komt Freud tot de vaststelling dat er geen duidelijke grens is tussen psychische 
gezondheid en ziekte of tussen normaliteit en abnormaliteit. De bekommernissen en verlangens die tot uiting komen in het verhaal 
naar aanleiding van de symptomen van Elisabeth von R, Anna of de verhuizende jongen wijken niet fundamenteel af van waar 
mensen sowieso mee bezig zijn. 

Er is een continuüm tussen normaal en abnormaal. Meer nog: elk ‘normaal’ functioneren bevat ‘abnormale’ en ‘pathologische’ 
elementen die in zekere zin altijd verstorend werken, alleen besteden we daar niet altijd aandacht aan. Dit hangt samen met de 
fundamentele disharmonie die niemand opgelost krijgt, en met het statuut van de afweer en de driftregulering, waar iedereen 
zijn weg in zoekt. Er bestaat geen menselijk functioneren zonder symptomatische kleine kantjes in het functioneren. 

9.2 Het verschil 

Het verschil ligt volgens de theorie vd psychoanalyse in 3 componenten: 

1. De sterkte vd afweer/de openheid voor het divergente in zichzelf. Sommige mensen hebben het lastig om te erkennen dat 
er iets vreemd in hun eigen handen ligt.  

2. De situationele eigenheden waar men mee te maken had in het leven en de mate van uitdaging die deze inhielden. De ene 
heeft ergere en impactvollere dingen meegemaakt dan de andere. ~Freud: legt sterke focus op trauma: mate v overspoeling 
verschilt bij iedereen.  

3. De mate waarin men de kans kreeg/greep om de jouissance waar men mee geconfronteerd werd te benoemen en de eigen 
positie/het eigen verlangen de articuleren met de taal. Hoe sterk zijn we in onze ervaringen in woorden te kunnen gieten? 

Deze 3 zouden de bronnen zijn voor pathologie; maar deze heeft niets te maken met het mens-zijn. Er is geen normaal/abnormaal, 
symptoom/asymptoom.  

Het heeft te maken met omstandigheden en omgangsvormen.  

 

  



73 
Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

Les 7 

In ons schema over de organisatie van het spreken maken we een onderscheid tussen het onbewust weten en de onbewuste 
waarheid:  

De notie onbewust weten slaat op de aanwezigheid van verlangens/wensgedachten die eigen actietendensen uitdrukken, maar 
die we uit onze aandacht weg filteren omdat ze niet stroken met het Ik-beeld dat we onszelf en anderen willen voorhouden. Het 
Ik wordt gevormd in een spanningsveld met ideaal-Ik en Ik-Ideaal. Het is een symbolisch-imaginaire constructie die voortbouwt 
op de beelden en woorden die we via anderen verworven hebben. Ons lijfelijke bestaan zadelt ons op met driftimpulsen die niet 
harmoniëren met het Ik, maar die toch in het veld van de ander/Ander verschijnen onder de vorm van 
verlangens/wensgedachten, wat de comfortabele stabiliteit van de zelfervaring ondermijnt. Het dynamische proces van afweer 
(conflicten buiten de aandacht houden) en de tendens tot niet willen weten (la passion de l’ignorance) houden deze verlangens 
af. 

De psychoanalyse stelt als hypothese dat afgeweerde verlangens via een omweg in de ‘restproducten’ van ons psychisch leven 
verschijnen. Afgeweerde wensgedachten (Freud) of verlangens (Lacan) laten zich horen in klinische problemen, zoals 
symptomen en acting outs. 

Echter, die dynamiek van afweer verschijnt niet enkel in klinische problemen, maar ook in dromen, in grappen en grollen en in 
vormen van alledaagse psychopathologie (faalacten), die voor onze zelfervaring in meerdere of mindere mate hinderlijk zijn. 

In drie boeken ging Freud nauwgezet in op typische ‘manifestaties van het onbewuste’ (Lacan noemde dit ‘productions de 
l’inconscient’ maar deze benoeming is te reïficerend en maakt van het onbewuste een instantie terwijl het veel zinvoller is om 
het te benaderen als een procesmatig gebeuren) binnen het leven van iedereen, ook bij mensen zonder klinische symptomen: 

˗ De Droomduiding (1900) 

˗ Psychopathologie van het alledaagse leven (1901) 

˗ De grap en haar relatie met het onbewuste (1905) 

1. De droom 

De spontane opvattingen van mensen over dromen kunnen we op een continuüm situeren. Sommigen kennen er een 
voorspellende waarde aan toe en lezen ze als boodschappen die iets leren over de toekomst, anderen koesteren hun dromen en 
beschouwen ze als informatief voor hun dagelijkse leven en nog anderen vinden ze pure onzin waar we helemaal niets kunnen 
mee aanvangen (‘dromen zijn bedrog’). 

Droom 

˗ ≠ zinloos restverschijnsel van het wakend leven 
˗ ≠ onzinnig fantasieproduct 
˗ ≠ universele waarheid, spirituele waarheid 

Bv: een Egyptische farao droomde over zeven vette koeien die door zeven magere worden opgegeten en zeven schrale graan-aren 
die zeven volle opslokken. Een Hebreeuwse droomuitlegger zegt dat de toorn van God op de farao gevallen is. De droom gaat om 
de jaren van armoede die er aan komen. 
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Stelling van de psychoanalyse: de droom is een product van psychische arbeid tijdens de slaap. Dromen zijn bewakers van de 
slaap: ze laten ons toe om niet wakker te worden van thematieken die ons sterk bekommeren. De droom is een vorm van 
onbewust primair proces denken dat niet loopt volgens de logische ordening van het secundair proces denken dat we in wakkere 
toestand volgen. 

Secundair proces denken is gericht op continuïteit tussen betekenden: we willen graag inhouden denken en communiceren die 
op elkaar aansluiten en die ‘redelijk’ van aard zijn, die we goed en aanvaardbaar achten vanuit het oogpunt van de ander. 

In de droom verschijnen gedachten die ons subjectief sterk raken en die aldus ons verlangen tekenen op een filmische en 
vervormde manier. De droom omvat een onbewust weten, echter het verschijnt onder een versleutelde vorm. 

De droom is gestructureerd volgens de logica van het primair proces denken: aan de basis liggen specifieke betekenaars die 
aansluiten bij bekommernissen uit het wakende leven. De droom vormt associatieve verbanden tussen betekenaars die inpikken 
op vormgelijkenissen en klankgelijkenissen. Hierdoor krijgen we vaak surrealistische taferelen, maar door dromer over de 
kernelementen uit de droom te laten associëren en deze dus het statuut van een contextueel ingebedde betekenaar te geven, 
stoten we door naar de inbedding van deze betekenaars in het leven van de dromer. 

Elementen uit de voorbije dag worden verwerkt in de droom en deze betekenaars zullen gekoppeld worden aan gelijkaardige 
betekenaars uit onze autobiografische herinneringen. Zo roepen ze specifieke genotsprikkels op. 

Droomduiding = via het verhaal van de dromer naar aanleiding van de droom voeling krijgen met de conflicten en spanningen uit 
het wakende leven die werden/worden afgeweerd. 

Wie duidt de droom? De analyticus of de analysant? 

˗ Freud: de analyticus. Deze bleef sterk op zijn stoel van expert zitten. Binnen zijn model brengt de patiënt onder stimulans van 
de analyticus al het relevante materiaal aan en voegt de analyticus via een ‘duiding’ het laatste puzzelstukje toe opdat het 
plaatje zou kloppen. Vanuit deze positie dreigt een afhankelijkheid te ontstaan van de patiënt ten aanzien van het genie van 
de wetende therapeut. 

˗ Lacan: de analysant. Hij maant therapeuten aan om zich niet te verlekkeren in hun weten, wanneer ze hun weten kunnen 
demonstreren ten aanzien van patiënten strelen ze immers vooral hun eigen ego en het is maar de vraag of de patiënt daar 
per se beter zal van worden. De therapiesetting dient vooral een forum te bieden waar de patiënt zelf zijn eigen onbewuste 
weten kan exploreren. Degene die het echte analytische werk doet, is de analysant. De analyticus is facilitator. 

Wel gaan beide mannen er van uit dat het praten van de analysant de enige relevante context is voor droomduiding. 

Dromen kunnen niet geduid worden via universele symbolen. Droomuitlegboeken hebben psychoanalytisch geen zin. De enige 
relevante context voor het duiden van een droom, is het verhaal van de dromer. Freud schoof op bepaalde punten in zijn werk 
wel de idee naar voor dat bepaalde voorstellingen uit een droom een typische betekenis hebben (bijv. een huis staat symbool 
voor het Ik). Hier moeten we mee opletten: dergelijke betekenissen moeten we niet opvatten als universeel, ze kunnen wel 
samenhangen met de culturele context. Echter: gardez-vous de comprendre. 

In de Droomduiding staan vele dromen, zowel van Freud zelf als van zijn patiënten. We gaan dieper in op één van die patiëntes. 
Ze droomde het volgende: 

“Ik wil een etentje geven maar ik heb niets anders in voorraad dan wat gerookte zalm. Ik denk erover boodschappen te gaan doen, 
maar herinner mij dat het zondagmiddag is en dan zijn alle winkels gesloten. Ik wil nu enkele leveranciers opbellen, maar de lijn is 
gestoord. Dus moet ik afzien van de wens om het etentje te geven”. 

De achterliggende associaties en motieven luiden alsvolgt: 

˗ Haar man heeft de dag voordien te kennen gegeven dat hij te dik wordt en een vermageringskuur wil starten. Hij is van plan 
om te sporten, te diëten en geen uitnodigingen voor etentjes te aanvaarden. 

˗ Ze vertelt lachend dat haar man de uitnodiging van  een schilder om zijn expressieve kop te schilderen, heeft afgeslagen. Hij 
zei: “Je zou beter een stuk van het achterwerk van een jong meisje schilderen!” 

˗ Ze vertelt dat ze veel grapjes maakt met haar man. Zo zei ze hem haar geen kaviaar cadeau te doen. Ze verlangt ernaar elke 
morgen kaviaar te kunnen eten, maar wil zich dat niet permitteren, hoewel haar man het zou geven. 

˗ Vorige dag was ze op bezoek bij haar vriendin. Ze was jaloers omdat haar man steeds de lof van die vrouw zingt. Gelukkig is 
de vriendin mager, terwijl haar man op mollige types valt. 

˗ Haar vriendin had vertelt dat ze molliger zou willen worden en vroeg ook wanneer ze nog eens zal uitgenodigd worden voor 
een etentje. 

˗ Zalm is het lievelingsgerecht van de vriendin 
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˗ Verdrongen wensgedachte: ik wil niet dat vriendin molliger wordt, want dan zal ze meer in de smaak vallen bij mijn man, dus 
geef beter ik geen etentjes meer. De droom realiseert dat het onmogelijk is om etentjes te geven 

Kenmerkend voor deze droom is we niet meteen een directe vertaling krijgen van een kernbetekenaar uit het wakkere leven in 
een manifest een droombeeld. Bij het symptoom van Elisabeth von R zagen we dat wel. Het symptoom van de pijnlijke benen was 
er de drager van dezelfde betekenaars die ook terugkeerden in pijnlijke herinneringen: lopen/staan/zitten/pijn. Wat daarentegen 
in de bovenstaande droom verschijnt, is een proces dat Freud benoemt als ‘verdichting’: een complexe betekenaarsketting wordt 
samengeperst tot een cryptische set betekenaars die weliswaar betrekking hebben op elkaar, maar die onderling geen helder 
betekende produceren. Enkel door deze betekenaars in de ruimere reeks betekenaars te situeren, zoals tot uiting komende in 
autobiografische herinneringen en fantasmatische mijmeringen, kunnen we er toe komen om verlangens en wensfantasieën te 
later articuleren. 

Formeel kunnen we dat als volgt voorstellen. Stel dat een droom de manifeste betekenaars S1 en S2 omvat, die samen het 
betekende 𝑠# produceren, dat op zichzelf weinig zeggend is voor een persoon. Door over de droom associërend te spreken, raken 
deze betekenaars betrokken in een veel ruimere betekenaarsketting die er als volgt kan uitzien: S1 – S7. Via deze associatie met 
een de ruimere latente betekenaarsketting raken allerlei gedachten gearticuleerd (gaan de van 𝑠$ tot 𝑠%) die iets intiems reveleren 
over de dromer, maar die de manifeste droom niet meteen weergeven. Het gaat hier om een proces van verdichting: de 
betekenaarsketting wordt samengeperst tot er nog slechts een paar betekenaars overblijven. Pas door de ketting weer uit elkaar 
te trekken kunnen we de droom duiden. 

Wat zijn de latente verlangens en gedachten die via deze droom opduiken?  

 

Enerzijds zien we een patroon opduiken in manier waarop de dame verlangt. Dit uit zich via een identificatie tussen de droomster 
en haar vriendin: ze droomt dat ze zelf een onvervulde wens heeft (geen etentje kunnen geven), maar het is ook een verlangen 
dat een verlangen van haar vriendin betreft. Ze wil een wens van vriendin (verdikken) onvervuld laten. De identificatie blijkt ook 
uit het feit dat de vriendin zichzelf geen zalm toestaat, net zoals ze zichzelf geen kaviaar gunt. 

Een onvervuld verlangen koesteren, en daar fantasmatisch mee spelen is typisch voor de neurotische manier van verlangen: zolang 
ik iets niet heb dat ik toch wil, blijf ik verlangen. Wanneer het verlangen geconcretiseerd wordt en als een vraag wordt behandeld, 
wordt de dimensie van het tekort miskend. De droom is in die zin een product van onze eigen geest waarlangs het verlangen 
erkend raakt. Het verlangen draait rond een niet in te vullen tekort of gemis. Dit tekort is de onbewuste waarheid van het 
verlangen. 

Lacan stelt de verhouding tussen vraag en verlangen als volgt voor: 

In de vragen (D; Demande) die iemand stelt (aan de Ander) en die hem bezighouden zit een rode draad: het verlangen (d; désir). 
De kringvormige cirkels stellen het parcours van het vragen (D) voor en de centrale lijn is het verlangen (d). De vragen draaien 
rond het verlangen, maar het verlangen zelf is door geen enkele concrete vraag te verwoorden. Mocht dat wel zo zijn, dan zou 
het verlangen te beantwoorden zijn, maar dit is niet het geval. Het verlangen draait rond een fundamentele ervaring van gemis. 
Vragen kunnen (al dan niet) beantwoord worden, het verlangen kan (al dan niet) erkend worden. 
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Daarnaast toont de droom van Freuds patiënte ook een worsteling met de vraag naar seksuele identiteit: Wie ben ik als vrouw? 
Wat maakt me een vrouw? Hoe moet een vrouw zijn? ® seksuele identiteit is niet ‘aangeboren’ maar worden via identificatie 
verworven. 

Via de bekommernis rond molligheid versus mager zijn, lijkt deze vrouw de vraag te stellen naar wat er verbindend is tussen haar 
en haar echtgenoot. Is het haar lichaam? De vrouw presenteert zich hier als degene die heeft (zalm, molligheid) wat haar vriendin 
niet heeft, maar wat haar man verlangt. 

De vraag naar wat ons bindt in de man-vrouw relatie – ruimer: in de koppelverhouding – is een centrale bekommernis waar we 
mensen frequent zien mee worstelen. Opnieuw zijn hier geen standaardantwoorden voor, iedereen construeert de vraag en eigen 
antwoorden (niet intentioneel). 

Zoals aangegeven: in de Droomduiding richt Freud zich niet enkel op dromen van patiënten, maar ook op dromen van zichzelf. 
Door duidelijk nota te nemen van zijn eigen dromen en er associatief op door te gaan, kwam hij tot de ontdekking dat er niet 
alleen sprake was van afweer in het functioneren van patiënten, maar evenzeer ook bij zichzelf. Freud kwam tot die idee doordat 
hij van bij het begin van zijn klinisch werk, therapeutische interacties met patiënten combineerde met zelfanalyse. 

Het is zijn stelling dat een therapeut maar op een correcte manier voeling kan krijgen met afweerprocessen en aspecten van 
onbewust weten bij patiënten indien hij/zij voldoende voeling heeft met het eigen onbewuste functioneren. Je kan een ander niet 
helpen met het temmen van zijn demonen indien je niet de vinger aan de pols hebt met je eigen demonen en de manifestaties 
ervan in je leven. 

Een bekend voorbeeld van een droom die Freud bij zichzelf observeerde en analyseerde is de Irma-droom. Door de droom openlijk 
te exploreren, expliciteert Freud allerlei aspecten van zijn eigen functioneren waar hij niet meteen fier op is. Gedachten hieraan 
worden pas via het proces van associatie expliciet gemaakt: bezorgdheden om de gezondheid van Irma, zichzelf en een aantal van 
zijn naasten, bekommernissen rond zijn eigen professionele reputatie, twijfel aan zijn eigen kunde, verwijten ten aanzien van 
anderen voor hun onbekwaamheid, wraaklust ten aanzien van wie hem niet gehoorzaamt en ten slotte ook nog professioneel 
ongepaste seksuele gedachten. Deze laatste lagen duidelijk het meest gevoelig. Bij zijn associaties over de  rubriek ‘Ondanks de 
jurk’ geeft hij dan ook aan “ik heb eerlijk gezegd geen lust hier dieper op in te gaan”. Meer nog, Freuds eigen samenvatting is een 
herhaling van de afweer. De minst gepaste gedachten (wraaklust, seksuele overpeinzingen) worden niet meer herhaald en 
bekommernissen over ziekte, gezondheid en gewetensvol handelen worden in de verf gezet: “Maar wanneer ik dit alles overzie, 
versmelt het tot één gedachtesfeer, ongeveer met het etiket: zorgen over de gezondheid van mijzelf en van anderen, medische 
scrupuleusheid”. De meester van de analyse van de psychologische afweer wordt in snelheid genomen door zijn eigen ego. 

(Raadpleeg zeker het document op Minerva ‘Freud.Droomduiding.Irma droom’) 

Zelfanalyse blijft ook vandaag nog een cruciale activiteit voor een psychoanalyticus: om voeling te hebben en te houden met wat 
in een patiënt/analysant leeft, moet je de filter van je eigen bekommernissen opzij kunnen zetten. 

In dagdagelijkse interacties luisteren mensen weliswaar naar elkaar, maar in elk gesprek luisteren we ook imaginair en praten we 
met onze eigen gedachten: de ander zegt me iets en dat doet mij aan allerlei dingen denken die ik dan actief inbreng: 

In dagdagelijkse gesprekken heeft de wisseling in perspectief tussen gesprekspartners een defensieve functie: vrienden houden 
(minstens deels) van elkaar omdat ze elkaar toelaten een bepaald beeld van zichzelf op te hangen. Bij het analytisch luisteren 
schakelen we die Ik-gerichte reflex langs de kant van de analyticus uit, om zo het spreken van de analysant alle ruimte te geven. 
Dit kan maar doordat de analyticus zichzelf voldoende beluistert en heeft beluisterd. Zelfanalyse is daarbij belangrijk, maar niet 
voldoende. 

Een van de meest cruciale onderdelen in de vorming van een analyticus is een eigen psychoanalyse die ver genoeg is doorgevoerd. 
Slechts indien iemand de moerassen van zijn eigen onbewuste voldoende verkend/doorzwommen heeft, kan hij een ander tot 
gids zijn in dat proces. 

Dus: de vorming tot psychoanalyticus is iets anders dan de opleiding tot psycholoog. In de opleiding tot psycholoog verwerf je 
kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. De vorming tot psychoanalyticus trekt dit spoor door, maar laat  je ook aan het werk 
gaan met het materiaal dat je zelf bent: je eigen spreken, je eigen leven, je eigen symptomen en dwaze beslissingen. De 
intellectuele vorming is belangrijk, maar  niet voldoende. Op dat punt is er een gelijkenis tussen de vorming tot analyticus en een 
vorming in de kunsten. Klassiek beeldhouwen in marmer of Shaolin kungfu leer je niet door er enkel boeken over te lezen, experts 
te horen praten of door er films over te bekijken. Slechts door je er met lijf en leden in onder te dompelen krijg je het onder de 
knie. Bij psychoanalyse is dat ook zo. 

2. Psychopathologie van het alledaagse leven 

Dromen hebben met symptomen gemeen dat ze primair verstoringen zijn van de zelf-ervaring: ze stellen het Andere/vreemde 
aanwezig in de vertrouwdheid van onze intieme beleving. 
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Acting-out heeft een ander karakter: het accent ligt daar op de ervaring van een vreemd en storend element in de interpersoonlijke 
relatie. Ook in het ‘normale’ handelen tegenover anderen treden onbewust gedetermineerde verstoringen op. Freud benoemt 
deze als ‘psychopathologie van het alledaagse leven’. Concreet gaat het dan vooral om faalacten: geplande dingen niet doen of 
op een verkeerde manier tot uitvoer brengen; bijv. een afspraak vergeten, een persoon het verkeerde verjaardagscadeau geven, 
dingen op de verkeerde plaats wegleggen, jezelf verspreken of iets verkeerd schrijven (‘ik wens je (g)een gelukkige verjaardag’)… 

Freud geeft aan dat indien er systematiek zit in een faalact (telkens opnieuw met variaties herhalen) wellicht ook een onbewuste 
determinering meespeelt: afgeweerde gedachten die associatief met de situatie verbonden zijn, verstoren de situatie. Door 
associatief in te gaan op de faalact en de situatie waarin deze voorkwam, kan je voeling krijgen met aspecten van onbewust weten 
die je beïnvloeden. 

Een bekend voorbeeld van een faalact die Freud bij zichzelf observeert en analyseert, is de situatie waarbij hij in een gesprek 
tijdens een treinrit met een onbekende zich de naam van de schilder Luca Signorelli niet meer kon herinneren en zich foutief 
andere namen herinnerde (Botticelli, Boltraffio). Het voorbeeld toont mooi aan dat er op klankniveau duidelijke verbanden zijn 
tussen de betekenaars die rechtstreeks betrekking hebben op beschamende en afgeweerde inhouden en de betekenaars die hij 
zich wel degelijk herinnert. Dit weerspiegelt hoe op het niveau van onbewust gelegde associaties, primaire proces gelijkenissen 
(klankgelijkenissen) de bovenhand hebben op het secundair proces denken. (Raadpleeg zeker het document op Minerva 
‘Freud.vergeten Signorelli’) 

Bij zijn analyse focust Freud op de context waarin het vergeten plaatsvond “Het vergeten van de naam wordt pas verklaarbaar 
wanneer ik aan het onderwerp terugdenk dat in dit gesprek onmiddellijk hieraan voorafging, en manifesteert zich als een 
verstoring van het nu plotseling ter sprake komende onderwerp door het voorafgaande”. Concreet was die context een treinreis 
waarbij hij vanuit Kroatië op weg was naar Herzegovina. Freud ontmoet in de trein een man en tijdens hun gesprek stelt hij hem 
de vraag of hij ooit reeds in het Italiaanse Orvieto geweest was om daar de fresco’s van XXX te bezichtigen. Tot zijn eigen verbazing 
kon Freud zich de naam van de schilder Luca Signorelli niet herinneren. 

Dit zette hem er achteraf toe aan om het proces van vergeten onder de loep te nemen en te proberen om via vrije associaties die 
inpikken op de betekenaar ‘Signorelli’ de dynamische context van zijn verdringing op het spoor te komen. De achterliggende vraag 
is dan tegen welke gedachten hij onbewuste in het verweer gegaan was. 

Freud was een polyglot en koppelt de betekenaar ‘signor’ uit de naam ‘Signorelli’ eerst met het Duitse ‘Herr’, wat ‘heer’, ‘meester’ 
of ‘man’ betekent. De betekenaar ‘Herr’ deed hem denken aan een anekdote die hij vlak zijn vraag over de frescoschilder uit 
Orvieto aan zijn toevallige reisgenoot vertelde, met name dat de Turken in Bosnië-Herzegovina eindeloos op hun arts vertrouwen: 
“Wanneer men hun moet meedelen dat er voor de zieke geen hulp meer is, antwoorden zij: “Heer, wat valt er te zeggen? Ik weet 
dat als hij te  redden was geweest, u hem gered zou hebben!” Pas in deze zinnen komen de woorden  en namen Bosnië, 
Herzegowina en heer voor die zich in een associatieve keten tussen Signorelli en Botticelli-Boltrafio laten invoegen”. 

Freud had na het vertellen van die anekdote nog een andere inval, die hij niet gepast vond om uit te spreken ten aanzien van zijn 
gesprekspartner: “Deze Turken schatten seksueel genot het hoogst van al en geven zich bij seksuele stoornissen aan een wanhoop 
over die zonderling afsteekt bij hun resignatie wanneer er levensgevaar dreigt. Een van de patiënten van mijn collega had eens 
tegen hem gezegd: “U weet, heer, als dát niet meer kan, heeft het leven geen waarde.”” 

Associërend op zijn vergetelheid komt Freud tot de conclusie dat deze gecensureerde seksueel getinte gedachte hem dan weer 
deed denken aan een bericht dat hij kort daarvoor in Trafoi had ontvangen, met name dat een patiënt van hem – “voor wie ik me 
veel moeite had gegeven” – zelfmoord had gepleegd omwille van een ongeneeslijke seksuele stoornis. Dit is een gedachte die 
Freud al zeker niet met zijn reisgezel wou delen, maar klaarblijkelijk het liefst ook uit zijn eigen gedachten wou weren. De pijnlijke 
herinnering aan zijn professionele onmacht, die toont dat hij zelf allesbehalve heer en meester was in deze situatie (waarvan de 
gevoelige thematiek aansluit bij zijn theorievorming) wordt afgeweerd. 

Schematisch stelt Freud (1901, p. 67) de associatieve linken tussen de gezochte naam en de verdrongen gedachten als volgt voor: 

 Verstoring zelf-ervaring Verstoring interpersoonlijke ervaring 

Klinisch symptoom acting-out 

Alledaags droom psychopathologie van het alledaagse leven 
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Freuds Signorelli-analyse is een extreem voorbeeld van hoe verbanden tussen betekenaars georganiseerd kunnen zijn bij 
verdringing, maar illustreert wel heel helder de centrale psychoanalytische hypothese dat de afweer loopt volgens de logica van 
het primair proces denken. De vrije associatie is erop gericht om het proces van afweer in de omgekeerde volgorde te volgend 
door te traceren waar gelijkaardige betekenaars opduiken in andere betekeniscontexten. Zo kan iemand voeling krijgen met 
gedachten en verlangens waarmee het Ik verlegen zit. 

3. Conclusie over het onbewuste weten 

Het onbewuste weten bestaat uit afgeweerde gedachten die omwille van hun inhoud aan de kant geschoven worden. Elementen 
van onbewust weten drukken verlangens uit die niet stroken met het Ik en die daarom schaamte, schuld en/of verwondering 
uitlokken. Waar het Ik bestaat uit een reeks zelf-gerelateerde gedachten die we cultiveren en afstemmen in functie van ideaal-Ik 
en Ik-Ideaal, bestaat het onbewuste weten uit een reeks gedachten die daar haaks op staan. Ten aanzien van incompatibele delen 
bestaat een gepassioneerd niet willen weten. Deze passion de l’ignorance is des te sterker naarmate ook de afgeweerde 
verlangens in sterke mate driftbeladen zijn. 

Symptoom, acting out, droom en psychopathologie van alledaagse leven zijn richtingwijzers naar het onbewuste weten. Hier 
komen de afgeweerde gedachten tot uiting. 

De psychoanalyse vertrekt van de hypothese dat elementen van onbewust weten met elkaar verbonden zijn via de regels van het 
primair proces denken: vormgelijkenis en klankgelijkenis primeren boven de logica van het redelijk aanneembare. De logica van 
de betekenaar heeft hierbij de overhand en is doorslaggevend om voeling te krijgen met het afgeweerde betekende, zijnde met 
Ik-inconsistente verlangens. 

Wil dat zeggen dat we in de klinische praktijk altijd de cruciale betekenaars zo gemakkelijk kunnen horen? Helemaal niet. Het is 
veelal pas achteraf, eens verlangens en contexten grondig zijn geëxploreerd dat de verwijzingen tussen betekenaars duidelijk 
worden. De theorie omtrent de werking van de betekenaar op het niveau van het onbewuste is een theoretische hypothese die 
het klinisch werk aanstuurt en die de analyticus ‘met 2 oren’ doet luisteren naar associatieve zijwegen in het verhaal van een 
analysant. De analyticus hoort zich te richten op de inhoud van het verhaal én op de opmerkelijke keuzes in de taal. 

4. Finaliteit 

Psychoanalytische therapie impliceert een proces van vrij spreken en volgehouden luisteren naar de diversiteit in het spreken met 
als doel om afgeweerde verlangens te erkennen en in hun statuut v verlangen naast het Ik te laten bestaan. Via psychoanalytische 
therapie ontstaat een mildheid en tolerantie tav deze verlangens. Men begint zichzelf minder te bekijken vanuit hun 
ideaalbeelden. Analysanten onderzoeken gaandeweg het landschap van hun verlangens en gaan levenskeuzes (liefde, werk, 
interesses volgen, vormgeving familierelaties…) afstemmen op wat ze vertellen: ‘assumer son désir’ (je eigen verlangen tot jou 
nemen). 

® Men krijgt combinatie v vrijspreken langs kant v patiënt, wij gaan volgehouden luisteren. ➝ Mensen ontwikkelen 
mildheid tav alles wat leeft binnen jou (‘assumer son désir’).  

Echter, de verlangens die ons psychisme kenmerken zijn nooit volledig te kennen, en dit proces v analyse zal eindeloos blijven 
doorgaan (Freud stelde dit vast). Men kan zich blijven laven ad bron vh onbewuste weten, maar de dorst zal niet overgaan. Meer 
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nog: in zijn essay ‘Eindige en oneindige psychoanalyse’ geeft hij zelf aan dat het maar blijven zoeken naar onbewust weten een 
inherente bevrediging impliceert (“wat is het heerlijk om zelf het object van mijn eigen onderzoek te zijn”). De finaliteit ve 
psychoanalytische gesprekstherapie zit dan ook niet in het volledig proberen vatten van alle wensen/verlangens die je hebt. 

Men kan ook een soort afhankelijkheid creëren; het spreken over jezelf is wel leuk. Maar… Men heeft een finalitei nodig! 
Waarom? 

Het verwerven van voeling met je onbewust weten is weliswaar de weg die w bewandeld, maar dus niet de finaliteit/het eindpunt 
vh psychoanalytisch werk. Wat dan wel? 

In wat volgt bespreken we twee antwoorden: 

5. Freuds idee die stelt dat het ultiem gaat over een afstemmingsproces tussen Es en Ik. 

6. Lacan’s idee die stelt dat het gaat over een leren leven met je onbewuste waarheid. 

Merk op dat dit niet de enige antwoorden zijn die beiden naar voor hebben geschoven. Zo zal Lacan in zijn later werk bv. 
complexere ideeën over de finaliteit vh psychoanalytisch werk uitbouwen en stellen dat de finaliteit ligt in het doorkruisen van 
het fantasma, of in het ontwikkelen van een zogenaamd sintoom. 

5. Wo Es war soll Ich werden 

Freud schuift in zijn latere werken naar voor dat het proces van psychoanalyse er een is waarbij het Ik 
toleranter wordt ten aanzien van het Es, wat wil zeggen dat een persoon zijn driftimpulsen meer 
aanvaardt en betrekt in de vormgeving van het eigen handelen: ‘Wo Es war soll Ich werden’ – ‘Waar 
Es was moet Ik worden’. 

® Dit is de finaliteit v/e psychoanalyse. Men wil een Ik toleranter maken tav het Es.  

In die redenering is het begrip ‘Es’ een verzamelterm voor de set v driftimpulsen waar 
iemand mee te maken heeft. Psychische is ‘ik’, ‘es’ en ‘boven es’. Elke mens is een soort 
spanningsveld tss deze 3 tendensen. Onderaan is het model open: langs hier komen 
lichamelijke impulsen binnen.  

Freud geeft er de volgende uitleg over, waarbij ook duidelijk w dat hij het psychisch functioneren volgens het primair proces ook 
onder het Es rangschikt: 

• “Het vormt het duistere, ontoegankelijke deel van onze persoonlijkheid; het weinige dat wij ervan weten, hebben wij geleerd 
door de droomarbeid en de neurotische symptomen te bestuderen, en het meeste draagt een negatief karakter, laat zich 
alleen als tegenstelling tot het Ik beschrijven. Wij benaderen het Es met vergelijkingen, noemen het een chaos, een ketel 
vol borrelende excitaties.  

• Wij stellen ons voor dat het Es open ligt aan zijn uiteinde naar het somatische en daar de driftmatige behoeften opneemt 
die in het Es hun psychische uitdrukking vinden, maar wij kunnen niet zeggen in welk substraat. Het vult zich met uit driften 
afkomstige energie, maar het heeft geen organisatie, brengt geen collectieve wil op, enkel het streven om met inachtneming 
van het lustprincipe de driftmatige behoeften te bevredigen.  

• De logische denkwetten, vooral de wet van de tegenspraak, gelden niet voor de processen in het Es (=driftimpulsen). 
Tegenstrijdige impulsen bestaan naast elkaar zonder dat ze elkaar opheffen of op elkaar in mindering worden gebracht, 
hoogstens gaan ze onder de heersende economische dwang tot afvoer van energie samen in compromisvormingen. Het Es 
bevat niets dat men aan een negatie gelijk zou kunnen stellen, ook stelt men verrast de uitzondering op de filosofische wet 
vast dat ruimte en tijd noodzakelijke vormen van onze psychische akten zijn. In het Es is niets te vinden dat correspondeert 
met de voorstelling van tijd, geen erkenning van een tijdsverloop en, wat hoogst opmerkelijk is en op beoordeling in het 
filosofisch denken wacht, geen wijziging van het psychische proces door het tijdsverloop. Wensimpulsen die nooit het Es 
hebben verlaten, maar ook indrukken die door verdringing verzonken zijn in het Es, zijn virtueel onsterfelijk, gedragen zich 
na decennia alsof ze zojuist zijn voorgevallen. Ze kunnen pas als verleden worden onderkend, ontkracht en van hun 
energiebezetting beroofd nadat ze door analytische arbeid bewust zijn gemaakt, en daarop berust voor een niet gering deel 
de therapeutische werking van de analytische behandeling. […]  

• Uiteraard kent het Es geen waardeoordelen, geen goed en kwaad, geen moraal. De nauw met het lustprincipe verbonden 
economische of, zo u wilt, kwantitatieve factor beheerst alle processen. Driftbezettingen die op afvoer aansturen — volgens 
ons is dat alles waar het in het Es om gaat.” 

Ten aanzien van dit Es beschrijft Freud het Ik als een schipperende instantie die  

• Enerzijds rekening houdt met de driftimpuls en met wat deze tot uiting brengt, 
• Maar anderzijds toch vooral ook geen gezichtsverlies wil leiden en daardoor verdringend werkt.  
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Het Ik leeft niet alleen op gespannen voet met het Es, maar ook met de omgangsregels van de buitenwereld en met de eisen 
die het Boven-Ik formuleert: 

“Over het geheel genomen moet het Ik de doeleinden van het Es realiseren, het volbrengt zijn taak als het de omstandigheden 
opspoort waaronder deze intenties het beste kunnen worden bereikt. De relatie tussen het Ik en het Es zou men kunnen 
vergelijken met die tussen de ruiter en zijn paard. Het paard levert de energie voor de locomotie, de ruiter geniet het voorrecht 
dat hij het doel bepaalt, de beweging van het sterke dier leidt. Maar tussen Ik en Es doet zich maar al te vaak het niet-ideale geval 
voor dat de ruiter het ros daarheen moet leiden waar dat zelf heen wil. 

Van een deel van het Es heeft het Ik zich door middel van verdringingsweerstanden gescheiden. Maar de verdringing zet zich niet 
in het Es voort. Het verdrongene vloeit samen met het overige deel van het Es. 

Een spreekwoord waarschuwt ons dat men niet twee heren tegelijk moet dienen. Het arme Ik heeft het nog zwaarder, het dient 
drie strenge heren, tracht hun eisen en verlangens met elkaar te laten harmoniëren. Deze eisen lopen altijd uiteen, lijken vaak 
onverenigbaar; geen wonder dat het Ik vaak faalt in zijn taak. De drie dwingelanden zijn de buitenwereld, het Boven-Ik en het Es. 
Beziet men de inspanningen die het Ik zich getroost om hun gelijktijdig recht te doen wedervaren, beter gezegd: hen gelijktijdig 
te gehoorzamen, dan kan men het niet betreuren dat wij dit Ik hebben gepersonifieerd, als een bijzondere entiteit hebben 
voorgesteld. Van drie kanten voelt het zich in het nauw gedreven, door drie soorten gevaren bedreigd, waarop het in nood 
reageert met de ontwikkeling van angst.  

1) Doordat het Ik in de ervaringen van het waarnemingssysteem wortelt, is het ertoe voorbestemd de eisen van de 
buitenwereld te representeren, maar het wil ook de trouwe dienaar van het Es zijn, in harmonie ermee blijven, zich als 
object bij het Es aanbevelen, de libido van het Es naar zich toe trekken. In zijn streven om tussen Es en realiteit te bemiddelen 
is het vaak gedwongen de geboden van het Es te hullen in zijn rationaliseringen, de conflicten van het Es met de realiteit te 
verdoezelen, met diplomatieke onoprechtheid respect voor de realiteit voor te spiegelen, ook als het Es star en onbuigzaam 
is gebleven.  

2) Anderzijds wordt het Ik bij al zijn gangen door het strenge Boven-Ik geobserveerd, dat bepaalde gedragsnormen voorschrijft 
zonder acht te slaan op de problemen die het Ik ondervindt van de kant van het Es en de buitenwereld, en dat het Ik bij niet-
naleving straft met de spanningsgevoelens van minderwaardigheid en schuldbewustzijn. Door het Es opgejaagd, door het 
Boven-Ik in het nauw gedreven, door de realiteit afgestoten, worstelt het Ik om zijn economische taak — het scheppen van 
harmonie tussen de krachten en invloeden die in en op het Ik werken — de baas te worden, en nu begrijpen wij waarom wij 
zo vaak de uitroep niet kunnen onderdrukken: het leven is niet gemakkelijk!  

3) Als het Ik zijn zwakte moet bekennen, geeft het zich volkomen over aan angst: reële angst voor de buitenwereld, 
gewetensangst voor het Boven-Ik, neurotische angst voor de kracht van de hartstochten in het Es.” 

Het ‘ik’ dient zich vooral te leren verzoenen met het ‘es’ (vandaar de voorgaande stelling). Door manifestaties van het onbewuste 
te analyseren leert het Ik binnen deze redenering afgeweerde impulsen en 
gedachten die niet mooi bij het Ik passen toch te aanvaarden.  

Op het terrein waar Es-manifestaties in eerste instantie waren, zal het Ik 
zich ook wagen. 

Freuds finale ‘topische’ model van het psychisch apparaat, dat aansluit bij 
de bovenstaande redenering, ziet er als volgt uit: zie figuur.  

Zoals Freud zelf aangeeft, gebruikt dit model een sterk personifiërend 
perspectief op het psychisch functioneren: Es, Ik en Boven-Ik lijken wel 
personages in de persoon, waarbij het de vraag is wie de ‘echte’ persoon 
is en wie van de drie het voor het zeggen heeft. 

Freuds personifiërende aanpak heeft als voordeel dat we het psychisch leven in scenariovorm kunnen typeren: Es, Ik en Boven-Ik 
hebben specifieke eigenschappen, spelen een rol en treden in interactie. 

Het effect is dat we ons er vrij gemakkelijk een beeld kunnen vormen van de dynamische spanningen op mentaal vlak. Het levert 
een model om de finaliteit van de psychoanalyse te denken als het ontwikkelen van een soort mentale flexibiliteit: Het Ik wordt 
minder defensief tav het Es en laat zich minder in een hoek drijven door het Boven- Ik. 

Dergelijk personifiërend model heeft echter ook belangrijke beperkingen, maar die bespreken we de volgende keer. 

6. Verdeeld subject als onbewuste waarheid 

6.1 Freud vs. Lacan 
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Zo komen we bij Lacan zijn model.  Freuds ‘Wo Es war soll Ich werden’-perspectief lijkt te suggereren dat de disharmonie tussen 
Ik en Es te milderen is en dat een zekere verzoening tot de mogelijkheden behoort. Lacan daarentegen schuift naar voor dat de 
oplossing die de psychoanalyse aanreikt, bestaat uit het radicaal aanvaarden vd onverzoenbare disharmonie die de menselijke 
subjectiviteit tekent.  

• Freud karakteriseerde deze als een splitsing  van het Ik: Ich-spaltung.  
• Lacan op zijn beurt spreekt over verdeeldheid van het subject: ‘division du sujet’: $. Deze subjectieve verdeeldheid is 

niet op te heffen, maar een psychoanalyse kan wel leiden tot een andere omgangsstijl ermee (aanvaarden vd 
verdeelheid) 

6.2 De disharmonie/verdeeldheid 

Over wat gaat die disharmonie nu? Dergelijke verdeeldheid verschijnt niet bij iedereen op dezelfde manier. Op dit punt kunnen 
we een onderscheid maken tussen een neurotische en een psychotische functioneringsmodaliteit.  

˗ Functioneren volgens een neurotische structuur bestaat eruit dat iemand in de intimiteit van de eigen ervaring eeuwig 
blijft kampen met een fundamentele interne tegenstrijdigheid die men niet opgelost krijgt (enerzijds wil ik dit, anderzijds 
dat; eigenlijk wil ik dit, maar toch doe ik iets anders…): ik ben de stoorzender die mezelf lastigvalt. De verdeeldheid is 
intern (= centraal). 

˗ Functioneren volgens een psychotische structuur houdt in dat de intimiteit van de eigen ervaring telkens weer van 
buitenaf wordt verstoord door krachten en impulsen die het functioneren in de war sturen: oncontroleerbare krachten 
duwen mijn doen en laten in een ongewenste richting. De verdeeldheid is extern. 

Er is geen kwalitatief onderscheid tss wat normaal is en wat abnormaal. 

Om de notie van het verdeeld subject te situeren, keren we terug  naar de ‘cellule 
élémentaire’ van de Graphe du Désir. Deze duidt aan dat subjectieve verdeeldheid de 
niet te reduceren rest is van de poging om wat zich als intentie en driftmatige impuls 
aandient (gesymboliseerd door het driehoekje rechtsonder) via de taal (A) te 
verwoorden. De taal benoemt en geeft een beeld van wat ik ben (S(A)), maar zadelt 
me tegelijk op met het gevoel dat niet alles van wat er over mij te zeggen valt, effectief 
gezegd raakt. Als subject sta ik op de plaats van de nog ontbrekende betekenaar. Het 
is via het ontbreken van een passende betekenaar dat het subject opduikt.  

Maw: Vanuit de driften duiken we in de taal. Uit de taal halen we woorden waarmee we boodschappen bouwen, al is er 
altijd iets dat ontsnapt, dat niet gezegd raakt. Met dit ‘niet-gezegde’ moet je voeling krijgen; je kan niet alles vertalen v 
jezelf, maar dit is geen probleem.  

Alluderend op Freud kunnen we dan ook stellen: ‘Wo Es war hätte Ich werden wollen, aber wo Es war konnte Ich nicht werden’. 

6.3 Verdeeldheid = onbewuste waarheid van de mens 

Lacan noemt bovenstaande verdeeldheid, de onbewuste waarheid vd mens.  

• Klassiek gezien sprak men dat de waarheid een finale, ultieme verklaring was (~ Freud) 

Klassiek w het begrip waarheid geassocieerd met de ultieme inhoud of met de finale verklaring voor een fenomeen. De 
psychoanalytische waarheid is anders en komt neer op het ontbreken vd betekenaar die mijn identiteit via denotatie zou 
kunnen benoemen. Het gemis dat opduikt in het interval tussen de betekenaars is de waarheid van mijn sprekend bestaan. 
Dit gemis impliceert aan de ene kant dat het subject slechts als tekort opduikt, wat haaks staat op de imaginaire zoektocht 
naar vervollediging. Aan de andere kant houdt het in dat het subject een immer verlangende instantie is die garant staat 
voor creatie. Vanuit het tekort worden betekenaars altijd weer op originele manier met elkaar vervlochten. 

• De  ‘soll’ uit ‘Wo Es war soll Ich werden’ is slechts een betrachting die het analytisch werk voortstuwt, geen eindpunt dat 
bereikt kan worden. ‘Waar het Es was, daar hóópt het Ik te raken’. De waarheid van de psychoanalyse is dat er geen te 
verwoorden eindpunt is; het laatste woord raakt niet gezegd. Er is geen finale verklaring. Net tot deze aanvaarding willen 
we de mensen brengen. Het is de waarheid die leeg is, die ontbreekt vd betekenaar die mijn identiteit via denotatie zou 
kunnen benoemen.  

De psychoanalytische praktijk zet de mens aan om het ‘duistere continent’ v zijn eigen onbewuste weten te verkennen en 
er een vertrouwdheid mee te ontwikkelen.  

Echter, het onbewuste weten valt niet volledig te koloniseren. Onverwachte elementen in mijn functioneren zullen me 
blijven verrassen onder de vorm van dromen, faalacten, symptomen….Het is een pulserende productie v onverwachte 
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betekenaars die mijn ‘ik’-gerichte focus verrassen; het is een boordproces, het weerspiegelt met constitutief tekort: ik val 
met geen enkele betekenaar samen. 

Uit de herhaling kan ik iets leren, maar de verdeeldheid valt niet weg te werken. Dit is de onbewuste waarheid van ons 
functioneren. In zijn  tekst ‘la science et la vérité’ geeft Lacan aan dat de psychoanalyse deze waarheid wil onderkennen. 

Dit klinkt abstract, maar het is ook zeer klinisch.  

® Enerzijds ben ik wie ik denk te zijn (mijn Ik-gerelateerde ideeën).  
® Anderzijds ben ik wat mijn onbewuste weten en denken articuleert.  

⇒ De verdeeldheid is een puntenwolk (v gedachten en associaties) + lege ruimte. 

Paul Verhaeghe (‘Over normaliteit en andere afwijkingen’) vergelijkt het verdeeld subject dan ook met een schuifpuzzel: het 
wisselend aaneen puzzelen van aparte hokjes is maar mogelijk omdat er een stukje ontbreekt in het geheel. Het ontbrekende 
stukje is het constitutieve tekort dat het spelletje mogelijk maakt. Zonder gemis zouden de stukjes niet kunnen verschuiven. 
Toegepast op de betekenaar: het gemis maakt het mogelijk dat er steeds weer creatieve betekenaarscombinaties worden 
gevormd in nieuwe contexten, wat er voor zorgt dat betekenissen steeds opnieuw verschuiven.  

Merk op dat deze redenering omgekeerd ook impliceert dat het subject maar kan bestaan dankzij de 
betekenaarsarticulatie. Indien er geen betekenaarsarticulatie is, duikt een loutere afwezigheid van het subject op. 

6.4 De betekenaar 

In het verlengde van deze ideeën over het tekort als fundering voor onze subjectiviteit, houdt Lacan er deze opmerkelijke definitie 
van de betekenaar op na: “Mijn definitie van de betekenaar (er bestaat geen andere) luidt als volgt: een betekenaar representeert 
het subject voor een andere betekenaar”. 

Formeel kunnen we deze stelling als volgt schrijven: 

 

Door subject en betekenaar met elkaar te verbinden voegt Lacan een belangrijke dimensie toe aan de Saussuriaanse gedachte dat 
betekenaars gekenmerkt w door hun aaneenschakeling aan andere betekenaars.  

• Bij de Saussure is de betekenaar louter een element van differentie dat identiteit krijgt in relatie tot andere betekenaars (A 
verschilt v B, Kat verschilt v Hond ⇒ de betekenis ligt in het verschil want ze zijn onderling niet hetzelfde). De Saussure is 
een taalkundige die aandacht heeft voor taal en spreken, maar geen vragen stelt bij de mens die spreekt.  

• Lacan doet dat wel en geeft aan dat het gebruik van betekenaars nog een bijkomend effect heeft: het creëert een subject-
dimensie bij de taalgebruiker, maar dan wel als subject dat getekend is door een gebrek dat verlangen genereert. 

Belangrijk in Lacans definitie vd betekenaar is dat ze het subject niet kenmerkt als een intentionele of teleologische instantie die 
de betekenaar actief gebruikt, maar als het connotatieve effect van ons gebruik van betekenaars (= denotatie). Het subject is geen 
psychologische entiteit die intentioneel spreekt, maar een vorm van zijnsgemis dat resulteert uit verwijzingen binnen het netwerk 
van betekenaars die iemands discours vormen:  

“Er is geen andere wetenschappelijke definitie van subjectiviteit dan deze die volgt uit de mogelijkheid om de betekenaar 
te gebruiken voor louter betekenende doeleinden en niet met het oog op betekenisverlening”. 

Iemand die depressief is kan niet meer geloven in woorden, heeft betekenis verloren. In therapie moeten we adhv 
spreken de leegte overbruggen. Men laat mensen een subject w in hun eigen verhaal.  

Het subject is dus geen pre-verbale instantie die de betekenaar ‘gebruikt’ met de bedoeling iets te vertellen. Het subject is geen 
vooraf gegeven instantie, maar een effect dat samenhangt met zelf-verwijzende connotaties in het discours van een spreker: 

“Het subject is altijd een verdwijnend iets dat onder de betekenaarsketting loopt”. 

We kunnen slechts rond het subject heen gaan met de betekenaars, maar dit zal nooit volledig samenvallen met wie we 
zijn. Dat is wat men moet leren aanvaarden in de psychoanalytische therapie. 

Met dit idee zet Lacan zich af tegen het idealistische perspectief dat eigen is aan vele psychologische en psychodynamische 
theorieën (gedachten sturen jouw woorden aan). Idealistische theorieën veronderstellen dat in het verborgene van de geest een 
organiserende ‘kern’ is die kenbaar zou zijn.  

ó Lacan maakt een dergelijke veronderstelling niet en propageert een materialistische benadering waarin de nadruk 
ligt op de materialiteit van betekenaarsarticulatie en op de effecten van dit spreken op de spreker.  
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Dit effect is dubbel: op imaginair vlak leidt het tot het ontstaan van Ik-gerelateerde ideeën en daarnaast bewerkstelligt het een 
(illusoir) zijnsgevoel dat samenhangt met ons gemis. 

Maar waar zien we dit met het gemis samenhangende zijnsgevoel dan concreet verschijnen bij de sprekende mens? Lacans 
antwoord hierop luidt als volgt: slechts in de vage veronderstellingen die iemand over zichzelf maakt en in de beweging van 
anticipatie uit ons taalgebruik. 

6.5 Het subject is een veronderstelde entiteit (hypokeimenon) 

Verwijzend naar Aristoteles stelt Lacan dat de dimensie van het subject slechts bestaat als hypokeimenon of veronderstelling. Door 
het feit dat ons spreken doorspekt is met zelfreferenties (via woorden als ‘ik’, ‘ons’ of ‘mij’ en door ook mijn eigennaam te 
gebruiken) ontstaat de indruk dat er achter die woorden ‘iets’ ligt dat ‘echt’ ‘mij’ is.  

Het is een veronderstelde entiteit waar ik niet exact de vinger kan op leggen en die met geen enkele betekenaar exact samenvalt, 
maar die me wel een zelfgevoel geeft. 

® De zelfreferenties zorgt ervoor dat je het gevoel hebt dat je een plekje krijgt. ⇒ Het subject 

Lacan verwoordt dat als volgt: “In de verhouding tot de betekenaar is het subject geen voorafgaand gegeven, maar een anticipatie. 
Hij is verondersteld, hypokeimenon. Dat is zijn essentie, zijn logische definitie. Hij is verondersteld en welhaast geïnduceerd, in alle 
geval is het er niet de ondersteuning van”.  

• Het concept hypokeimenon verwijst naar constante kenmerken die ondanks verandering behouden blijven (rode draad 
in een verhaal).  

• We kunnen het plaatsen tov datgeen wat Aristoteles ousia noemt. Ousia is  een  onderliggende vaste kern; het materiële 
(≠ het subject). Bv. Het brein is idd een vaste kern, maar we kunnen onszelf niet herleiden tot het brein (we zijn meer dan 
dat).  

• Het subject is niet zo’n voorafgaand gegeven die het spreken aanstuurt, maar een constructieve illusie in tijd en ruimte 
die geïnduceerd wordt via het spreken. 

Enerzijds krijg ik via mijn zelf-referentiële spreken de idee dat ik in het diepst van mijn eigen gedachten besta als een te lokaliseren 
‘eigen’ plek. Via de taal differentieer ik me van de buitenwereld en schrijf ik mezelf eigenschappen toe, net zoals ik objecten uit 
de buitenwereld typeer. Met geen enkele eigenschap (karaktertrekken, lichamelijke kenmerken…) val ik perfect samen, waardoor 
de aanname ontstaat dat ik psychisch een entiteit ben die deze concrete kenmerken overstijgt. Dat is het ruimtelijke aspect van 
het subject.  

Merk op dat Descartes met zijn methodisch getwijfel (‘ik denk dus ik ben’) precies op dit punt uitkomt. Hij koppelde daar 
een gevoel van zekerheid aan vast: ik besta als cognitieve entiteit.  

Vanuit Lacan zijn we op dat vlak nuchterder: gepersonifieerd spreken produceert de assumptie dat ik als spreker een 
entiteit ben, maar dat alles is slechts een veronderstelling. 

Anderzijds krijg ik de idee dat ik op vlak van de tijd een continu gegeven ben. Door de taal kan ik langs narratieve weg gemakkelijk 
terugblikken op het verleden en projecties maken over de toekomst, waarmee ik het momentane karakter van mijn ervaringen 
overstijg.  

Opmerkelijk hierbij is dat Lacan het subject niet gelijk stelt met een gegevenheid die we kunnen situeren in de tegenwoordige tijd 
(‘ik ben…’) of in de verleden tijd (‘ik was…’), maar met de illusie die ik rond mezelf opbouw in de ‘voltooid tegenwoordige 
toekomstige tijd’ (futur antérieur).  

De dimensie van het subject krijgt vorm omdat ik mezelf beschouw als een situatie die in de toekomst voltooid zal zijn, maar die 
nog niet gerealiseerd is. De voltooid tegenwoordige toekomstige tijd beschrijft de toekomst als een verleden, zoals in deze zinnen: 
“Ik zal rust vinden als ik voor het examen zal geslaagd zijn”, “Ik zal gelukkig zijn wanneer ik een goed lief gevonden heb”. Het 
subject is van die aard: het is een intiem iets dat onszelf betreft en waarvan we hopen dat we er in de toekomst zullen kunnen 
mee samenvallen, indien bepaalde stappen gezet zullen zijn. Datgene wat binnen deze anticipatie nog moet gerealiseerd worden, 
is typisch van de orde van de betekenaar. De enige manier waarop we de nog te voltooien stappen kunnen karakteriseren is 
immers met woorden en verbaliseerbare gedachten. Het subject is op die manier de uiting van de aanname dat spreken en denken 
de weg zijn waarlangs we grip krijgen op onszelf. 

Deze situering in tijd en ruimte creëren de veronderstelling van een bestaan als subject. Deze veronderstelling is een constructieve 
illusie. Ze is constructief omdat ze de spreker een gevoel van geeft, maar die desalniettemin illusoir aangezien het subject geen 
realiteit is waar we empirisch de vinger op kunnen leggen. Het is slechts via uitingen (bijv. een verspreking) dat we kunnen 
veronderstellen dat er een specifiek subject aan de basis moet gelegen hebben van wat we kunnen vaststellen. 

Lacan vergelijkt het subject met een ui: indien je de verschillende lagen van de identificatie afpelt zoals de rokken van een ui, 
eindig je niet met een kern, maar met een leegte. Het enige wat je als extra overhoudt zijn de tranen in je ogen. 
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7. Subject van het spreken en subject van de uitspraak – verdeeldheid in het kwadraat 

Om zijn idee over de verdeeldheid van het subject verder te verfijnen maakt Lacan geregeld een onderscheid tussen de noties 
‘subject  van  de uitspraak’ (sujet de l’énoncé) en ‘subject  van het uitspreken’(sujet de l’énonciation). 

Persoonlijke voornaamwoorden (‘ik’, ‘jij’) zijn heel bijzonder. Naargelang de gebruiker verwijzen ze naar iemand anders (als ik ‘ik’ 
zeg gaat het om iemand anders dan wanneer jij dat doet). ‘Ik’ is in die zin een uiterst flexibele betekenaar. 

In het verlengde van de Deense taalkundige Otto Jespersen beschouwt Lacan persoonlijke voornaamwoorden als shifters: de 
betekenis ervan is strikt afhankelijk van de boodschap evenals van de betrokkenen in het narratief. Roman Jakobson benadrukte 
dit ook reeds: de betekenis van shifters hangt samen met wie de zender en ontvanger is van wat wordt verteld. Hij stelt dat de 
shifter ‘ik’ een indexicaal symbool is: het verwijst naar de spreker, naar degene die de taaluiting produceert en staat symbool voor 
de spreker. Lacan op zijn beurt stelt dat de shifter ‘ik’ een ‘indexicale betekenaar’ is*. 

* Onze eigennaam is daarentegen wel een referentiële betekenaar, maar is niet indexicaal. Een eigennaam verwijst net zoals een shifter naar een specifiek 
iemand, maar de persoon naar wie de eigennaam verwijst ligt vast. De eigennaam ‘Sigmund Freud’ refereert naar dezelfde persoon, ongeacht wie als 
spreker over die naam spreekt. Daarnaast is een eigennaam ook een betekenaar die ons een plek geeft in sociale structuren (familiestamboom, lidmaatschap 
van formele en informele groepen). In tegenstelling tot een persoonlijk voornaamwoord heeft een eigennaam een heel hoog tekengehalte. Er is immers 
een vaste referent. 

7.1 Enerzijds… 

Enerzijds is ‘ik’ een betekenaar die in mijn uitspraken verschijnt, waardoor via de zinscontext allerlei andere betekenaars op de 
betekenaar ‘ik’ betrokken raken. Zo  ontstaan op het niveau van de boodschap ideeën over de kenmerken van de persoon die het 
woord ‘ik’ gebruikt. Deze boodschappen vormen geen mooi geheel en dit genereert afweer omdat de spreker helderheid verkiest 
vanuit zijn streven naar een imaginair consistent Ik. Hier situeert Lacan het ‘subject van de uitspraak’. Het subject van de uitspraak 
verwijst naar het subject zoals gekenmerkt en uitgedrukt via de betekenaarsketting. Gezien ons taalgebruik retroactief 
boodschappen produceert, ontstaat langs die weg een reeks uitspraken en een verzameling van betekenden die ons typeren. Op 
dit niveau treedt een verdeeldheid op tussen Ik-gerichtheid en onbewust weten. De uitspraak als verzamelplaats van concrete 
talige expressies is de plek waar de verdeeldheid te lezen is en waar ze wordt verdrongen. Dit onbewust weten kan men opsporen 
om er voeling mee te krijgen, maar men kan er nooit mee samenvallen, net zoals men nooit kan samenvallen met het Ik als 
semantisch en imaginair beeld dat vanuit het spreken oprijst. 

7.2 Anderzijds 

Anderzijds is ‘Ik’ een indexicale uitdrukking die verwijst naar de act van het uitspreken, zijnde naar de loutere productie van spraak. 
‘Ik’ verwijst naar de spreker die allerlei uitspraken produceert, maar tot geen enkele concrete uitspraak kan worden herleid. Hier 
situeert Lacan het ‘subject van het spreken’. Het subject van het spreken verwijst naar het zich ontwikkelende aspect van de 
subjectiviteit. Elke spraakact waarbij men betekenaars gebruikt om een intentie uit te drukken, houdt in dat iets ongezegd blijft. 
Eens bepaalde betekenden voorop komen te staan in de lezing van uitgesproken betekenaars, wordt de subjectieve act van het 
uitspreken immers vastgepind: grammaticaal worden via werkwoorden eigenschappen gekoppeld aan persoonlijke 
voornaamwoorden en zo ontstaan semantische eenheden. Het subject van het spreken is datgene wat niet te reduceren is tot 
deze set van uitspraken. 

Lacan geeft aan dat we het onbewuste kunnen situeren op de plek van het subject van het uitspreken. Los van de betekenden die 
ik aan de betekenaars van mijn onbewuste producties kan koppelen, moeten we het onbewuste vooral immers opvatten als een 
eindeloos doorgaand proces: Op een pulserende manier produceert mijn talig gegronde functioneren onverwachte betekenaars 
die mijn Ik-gerichte focus verrassen. 

Dit is de opvatting die Lacan in 1964 articuleert, waar hij zich buigt over de fundamentele concepten van de psychoanalyse: het 
onbewuste is een ‘boordproces’, een proces van continu openen en sluiten: soms articuleert zich een betekenaar, op andere 
momenten niet. Dit boordproces weerspiegelt een constitutief tekort: ik produceer weliswaar betekenaars, maar val met geen 
enkele samen. Dit is de onbewuste waarheid: het subject van het uitspreken is een gemis dat telkens opnieuw via mijn spreken 
wordt bepaald. 

Het subject van het spreken kunnen we op die manier situeren ter hoogte van het lege vakje uit Verhaeghes schuifpuzzel. Het is 
een gemis dat niet gearticuleerd raakt in woorden, maar tot uiting komt in het pulserende spreken zelf. 

Vanuit deze theorie over onbewuste waarheid en over het subject van het uitspreken bekeken, ligt de finaliteit van het 
psychoanalytisch werk in een opvallende vorm van identificatie. Het is geen identificatie met een beeld (ideaal Ik) of met een 
betekenaar (Ik-Ideaal), maar een identificatie met het disharmonisch punt van gemis dat mijn onbewuste waarheid uitmaakt. 
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Les 8 

1. Weten en waarheid in de psychoanalyse 

Vertrekkend vanuit Descartes’ “Ik denk dus ik ben” maakten we eerder met Lacan een onderscheid     tussen weten en waarheid: 
Descartes wijst op het onzekere statuut van wat de mens weet (misschien is   onze kennis wel fantasie of bedrog), en schuift naar 
voor dat de waarheid van de mens ligt in het feit   dat hij redeneert: de mens is een ‘res cogitans’ of denkende substantie die met 
geen enkele van zijn gedachten samenvalt. Lacan stipt aan dat dit een radicale stelling is die de mens definieert als een formeel 
proces. Descartes ging de radicaliteit van zijn eigen formulering evenwel uit de weg door uiteindelijk wel degelijk zekerheid te 
zoeken in een specifieke gedachte, met name in de gedachte dat het denken het bewijs is voor ons zijn. Het weten dat hij uit deze 
gedachte puurt (‘dus ik ben’) vormt het fundament van zijn verdere wereldbeeld.  

Hetzelfde spanningsveld zagen we ook terugkeren in Kojève’s stelling dat de mens zowel een subject als een object is. De mens is 
een subject omdat hij een zelf-reflexief wezen is dat woorden en gedachten produceert over zichzelf en tevens ook een object 
omdat hij inhoudelijk uitspraken doet over wie en wat hij precies is in verhouding tot anderen.  

 Bij Lacan zagen we deze opdeling terugkeren in de tegenstelling tussen onbewust weten en onbewuste waarheid en in de 
tegenstelling tussen het subject van de uitspraak en het subject van het uitspreken.   

Het subject van de uitspraak is de object-pool uit de redenering van Kojève: via de aaneenschakeling van betekenaars bouwt de 
mens boodschappen op waarmee hij onder andere zichzelf benoemt. Zo bouwt hij een zelf-gerelateerd weten op. Dit vormt echter 
geen mooi geheel. Deze boodschappen vormen echter ook het forum van de Ik-gerelateerde afweer. Het imaginaire streven naar 
coherentie brengt met zich mee dat de mens bepaalde ideeën over zichzelf omarmt en andere probeert af te wenden. Op het 
niveau van het subject van de uitspraak is er daarom een component van onbewust weten. Dit onbewust weten kan men leren 
kennen door associatief te spreken naar aanleiding van symptomen en verrassende (faal)handelingen uit het alledaagse leven. 

Het subject van het uitspreken is de subject-pool uit de redenering van Kojève. De mens is een sprekend wezen dat betekenaars 
produceert en zich door die betekenaarsproductie ook subject voelt: door mijn spreken begin ik te veronderstellen dat ik 
inderdaad ben. Echter, de subjectieve waarheid van de mens is zijn tekort of gemis. We spreken en produceren betekenaars 
omdat we onbehagen ervaren dat samenhangt met onze driftimpulsen. Deze betekenaarsproductie kent evenwel geen eindpunt. 
We kunnen het laatste woord niet zeggen. Dit klinkt fatalistisch, maar het definieert exact wat het subject is: de ervaring van gemis 
die samenhangt met het niet exact kunnen benoemen van onszelf en de wereld waarin we ons bevinden.  

Descartes: “Ik denk dus ik ben” ® ‘res cogitans’, maar focust op de gedachte 

Kojève: mens = subject + object 

Lacan: onbewust weten + onbewuste waarheid 

Lacan: subject van de uitspraak (objectpool) + subject van het uitspreken (subjectpool) 

De finaliteit van de psychoanalyse die Lacan midden van de jaren 1960 naar voor schuift, hangt hier mee samen: door gestaag in 
te gaan op manifestaties van onbewust weten, identificeert de analysant zich met de vaststelling dat het Ik-gerelateerde 
functioneren maar een aspect van zijn functioneren uitmaakt en assumeert hij zijn gemis: ik ben het gemis dat me doet verlangen.  

Een dergelijke visie op finaliteit kan verwonderen: is de psychoanalyse dan geen vorm van therapie die mensen helpt wanneer ze 
te lijden hebben onder psychopathologie? De psychoanalyse heeft wel degelijk een therapeutische ambitie, maar het wegwerken 
van symptomen gebeurt gaandeweg. Symptomen verdwijnen niet doordat we ze rechtstreeks aanvallen of ondergraven, maar 
doordat we hun voedingsbodem draineren via het spreken. 

 “La guérison y a tout de même toujours un caractère de bienfait de surcroît – comme je l’ai dit au scandale de certaines oreilles – 
mais le mécanisme n’est pas orienté vers la guérison comme but. Je ne dis rien là que Freud n’ait articulé puissamment, que tout 
infléchissement de l’analyse vers la guérison comme but – faisant de l’analyse un pur et simple moyen vers une fin précise – donne 
quelque chose qui serait lié au moyen le plus court, et qui ne peut que fausser l’analyse, donc que l’analyse a une autre visée” 
(Lacan). 

Þ De genezing gebeurt terzijde. Doot het spreken zullen mensen bepaalde zaken inzien en hierdoor kunnen symptomen 
verminderen. De genezing en verdwijning van symptomen zijn niet het doel van de psychoanalyse. Het doel is het leren omgaan 
met het tekort in onszelf. 

2. Drie verbijzonderingen 

Aanvullend bij de inhouden uit de vorige colleges formuleren we nu 3 verbijzonderingen:  
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3. Deleuzes kritiek op psychoanalytisch gepsychologiseer, die ons er alert voor maakt om niet te denken over psychologische 
instanties, maar over processen 

5. Lacan’s theorie over het object a, die verder ingaat op hoe driftmatigheid verschijnt in de blik en de stem als randverschijnselen 
in de verhouding subject-Ander 

6. Lacan’s theorie over ‘lalangue’, die aangeeft dat het spreken niet louter gedacht kan worden als oplossing voor de drift en als 
neutralisatie van jouissance, maar ook functioneert als drager van die jouissance.  

3. Deleuze als antidotum voor psychoanalytisch gepsychologiseer 

3.1 Lacan en het Imaginaire 

Lacan benadrukt het Imaginaire. Zijn theorie over het Imaginaire geeft aan dat de mens geneigd is om te denken in gehelen en 
het beeld van het Ik als ijkpunt te nemen om de wereld te denken.  

Þ De mens wil graag een ‘afgerond geheel’ zonder veel interne contradicties. Het imaginair beeld komt centraal te staan.  

Die geneigdheid is v toepassing op alle aspecten van hoe de mens zich tot de wereld verhoudt. Dwz dat het ook een invloed heeft 
op hoe we theorieën opbouwen over de mens en zijn functioneren.  

Þ Bij het nemen v ‘ik’ als ijkpunt, zijn we geneigd om te miskennen. Deze tendens vormt een risico om een theorie op te 
bouwen.  

De psychoanalytische theorievorming ontsnapt niet aan deze tendens en dit is een vd redenen waarom we er kritisch moeten 
tegenover staan. Kunnen we een theorie bouwen zonder die omweg via het Imaginaire? Lacan hoopte dat toch minstens ten dele 
te kunnen realiseren en zocht zijn toevlucht tot logische en mathematische modellen en formules. Bijv. Schema v 
betekenisverlening, spiegelstadium,… 

Lacan wil redeneringen laten herleiden tot onderlinge relaties en patronen. Zo kunnen we ons niet verliezen id inhoud.  

Hiermee wou hij drukking geven aan typische processen en structuren, zonder al te veel beroep te moeten doen op narratieve 
invullingen. We ontsnappen aan deze imaginaire tendens wanneer we ons erop richten om processen, structuren en thematieken 
in kaart te brengen, maar vervallen er in wanneer we het psychisch functioneren al te veel op een scenario-achtige wijze typeren, 
waarbij het psychisch leven w opgevat als een soort miniatuur poppentheater.  

Þ Elke mens w mini poppentheater waarin er versch. personages spelen. Deze tendens tot psychologisering is in de 
psychoanalyse sterk aanwezig. Zie volgende… 

3.2 Psychologisering 

Het begrip psychologisering verwijst naar de heel sterke tendens uit onze hedendaagse samenleving om tal v fenomenen 
psychologisch te verklaren (bijv. ‘mannen hebben het moeilijk om zich toe te spitsen op huishoudelijke taken omdat het niet in 
hun aard ligt om dat te doen’).  

 Psychologisering komt vanuit de kritische psychologie.  

De fundamenteel geachte psychologische kenmerken w daarbij naar voor geschoven om te verklaren hoe en waarom mensen 
functioneren zoals ze doen.  

De impact v andere invloeden, zoals bijv. maatschappelijke gebruiken inzake machtsuitoefening of patronen van 
socialisering, w in deze genegeerd.  

Dit is v toepassing bij typische mannelijke en vrouwelijke rollen.  

Psychologisering speelt ook wanneer we psychische fenomenen, die we slechts kennen omdat we er symbolisch-imaginaire 
constructies over opbouwen, gaan verklaren door een beroep te doen op andere latente psychische processen die spelen tussen 
aparte entiteiten in de geest.  

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van psychologisering: 

3.2.1 Freud: Es, Ik en Boven-ik 

Een eerste voorbeeld waarbinnen we dergelijke imaginaire psychologisering concreet kunnen vaststellen is bijvoorbeeld Freuds 
tweede topische voorstelling van het psychisch apparaat. Es, Ik en Boven-Ik lijken in dit model wel drie subpersonages in een 
persoon te zijn.  

Freud spreekt zelf expliciet over een personifiërende benadering. Het zijn relatief autonome instanties die met elkaar interageren 
en op gespannen voet leven (psychisme als theaterscène met acteurs, attributen en rollen).  
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Dit is didactisch gezien begrijpelijk maar bevat een risico, namelijk dat we denken dat er binnenin ons nog allerlei subasprecten 
(personages) zitten (= psychologisering).  

Es, Ik, Boven-Ik worden verondersteld aparte entiteiten te zijn met eigen intenties (bijv. het Es als ‘ketel vol borrelende excitaties’ 
die slechts wild tekeer wil gaan).  

Wie Freud aandachtig leest, zal merken dat zijn personifiërende taal nog een sterk metaforisch karakter heeft (“als een ruiter op 
een paard”).  

Echter, eens een dergelijke metafoor ingeburgerd raakt, wordt deze 
algauw concretiserend geïnterpreteerd: Es, Ik, Boven-Ik zijn niet ‘als het 
ware’ aspecten vd geest die met elkaar interageren, maar effectief 
aparte psychische instanties met eigen kenmerken en een eigen 
interactiestijl.  

Men zal denken dat er in elke mens ‘een ik’ een ‘es’ en een ‘boven-ik’ zit.  

3.2.2 Freud: Onbewuste, Voorbewuste en Bewuste 

Freuds eerste topische voorstelling vh psychisch functioneren met een onderscheid tss het 
onbewuste, het voorbewuste en het bewuste, vormt een tweede voorbeeld van een model 
dat kan aanleiding geven tot imaginaire psychologisering.  

Freud maakt een verticale rangschikking: bewuste boven in gedachten > voorbewuste 
waarnaar we makkelijk kunnen afdalen > onbewuste (zie figuur). Ook dit is een vorm v 
psychologisering: we proberen iets concreet te maken. 

Zo zouden we het onbewuste kunnen zien als een als een kluis met geheime informatie, als 
een kelderverdieping in de geest, of actiever: als een verzetsstrijder die zich richt tegen het 
dominante regime van het Ik.  

 ⇒ Menselijk gedrag, in de mens. 

3.2.3 Lacan: Subject 

Een derde voorbeeld van imaginaire psychologisering vinden we in hoe Lacans notie vh subject w gebruikt. Hoewel Lacan aan het 
begrip ‘subject’ een expliciet niet-psychologiserende invulling geeft – het subject is geen intentionele instantie die spreekt, maar 
een effect van het spreken, een illusie die kan opduiken door te spreken; het subject is een hypokeimenon – w zijn theorie vaak 
psychologiserend gebruikt (“Er kwam een subject bij mij op consultatie en hij zei…”).  

• Door te spreken (en persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken) krijgen we het idee dat we bestaan in ruimte en tijd. 
Dit is een verondersteld effect van het spreken, het is een illusie.  

o Dit is een risico: we gaan snel het subject concreet invullen.  
o Mensen zijn dan geneigd tot verdingelijken (zie verder): reïficatie.  

• Een subject neemt geen taal in de mond, de taal creëert het subject. 

Imaginair psychologiserende invullingen leiden snel tot reïficatie. Reïficatie is hetzelfde als ‘verdingelijken’, zijnde concepten 
behandelen alsof het materiële realiteiten waren. Nietzsche legde als eerste de vinger op dat probleem.  

• Reïficatie ⇒ abstracte gedachten concreet maken.  
• Als we gaan verdingelijken, behandelen we concepten alsof 

het materiële realiteiten waren; dwz dat men de waarheid 
als onderliggen, of echt gaan zien. Wanneer we nieuwe 
namen ontwikkelen vr situaties, zijn we geneigd te denken 
dat er nieuwe dingen zijn. 

Waar concepten in eerste instantie kunnen helpen om een complexe realiteit te denken, gaan we ze in tweede instantie vaak gaan 
beschouwen als onderdeel van de realiteit zelf. Meer nog, we gaan het gereïficeerde concept zien als verklaring voor de 
werkelijkheid. 

Bv, ‘Het druppelt omdat het regent’. Het lijkt of de regen een soort organiserende instantie wordt die ervoor zorgt dat de 
druppels vallen. Dit klopt echter niet! De regen is maar een bepaalde typering, niet meer dan dat. Als mens zijn we echter 
geneigd veroorzakende dingen te zoeken. 

Bv, ‘Wat is een droom?’ Is het een product dat door het onbewuste is gemaakt, waarbij het onbewuste fragmentarisch iets 
van zijn weten laat kennen? Of is de droom een psychisch fenomeen waarover we kunnen vaststellen dat het een niet Ik-
gericht weten over mezelf omvat, wat we ‘onbewust weten’ noemen?  
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® In de eerste invulling is het onbewuste een instantie met een agenda die dingen doet (reïficatie).  
® In de tweede invulling is het onbewuste een procesmatige gebeurtenis, een moment van verstoring in Ik-

gerelateerd denken.  

Freud: de droom is de bewaker van de slaap. Ookal slapen we, de denkprocessen gaan verder. Zodra er gevoelige gedachten 
zijn, ontwikkelen we dromen. Dromen hangen samen met de gedachtenstroom die we hebben; ook ’s nachts. Dromen worden 
dus niet ‘gemaakt’ door iets.  

Reïficatie verankert een imaginair psychologiserende benadering van het psychische functioneren: ‘onderliggend’ aan het 
oppervlakkige functioneren van alledag wordt een meer waarheidsgetrouw ‘echt’ functioneren verondersteld.  

3.3 Gilles Deleuze (1925-1995) 

3.3.1 Platonisch metafysisch denken ó Presocratisch procesmatig denken 

Beschouwd vanuit Gilles Deleuze (Franse filosoof, 1925-1995) pikt dergelijke redenering in op een typisch Westerse filosofische 
assumptie: Westers denken insprireert zichzelf sterk op plato.  

De Platonische metafysische veronderstelling ve verborgen achter- of onderliggende 
‘echte’ werkelijkheid aan de basis vd observeerbare werkelijkheid (een opsplitsing 
tussen de fysische en de metafysische wereld). 

Bv: de Grot van Plato. 

Plato probeert het achterliggende te vatten; wat volgens Deleuze het centrale denken 
vh Westen is. 

 

↕ 
Dit contrasteert Deleuze met Pre-socratische denkers, evenals de filosofie vh Boeddhisme benadrukken dat de werkelijkheid een 
procesmatig karakter heeft: alles wat we kennen is relatief tav tijd-ruimte processen (bijv. Heraclitus van Efese: je kan geen twee 
keer in dezelfde rivier stappen).  

ó Het Platonische denken legt een andere klemtoon en richt zich op de veronderstelling van een ‘vastliggende’ 
waarheid aan de basis van observeerbare verschijnselen. 

3.3.2 Botanisch model: boommetafoor ó rizomatisch perspectief 

Deleuze karakteriseert het verschil tss de beide benaderingen via een botanisch model: de boommetafoor vs het rizomatisch 
perspectief.   

De boommetafoor  

• Deze metafoor typeert het Platonisch perspectief en vertrekt van de assumptie dat er 
onderliggend aan het observeerbare (stam en kruin) een duidelijke basis gevonden kan w (de 
wortel). Deze zouden we kunnen opgraven om de boom als gehele waarheid te vatten.  

• Toegepast op de psychologie vertaalt zich dat in de ambitie om terug te keren naar ‘de oorsprong’, naar 
‘het onderliggende’ naar ‘roots’ van het probleem.  

• Binnen de psychoanalyse vertaalt zich dat in de veronderstelling dat het verleden moet worden 
doorgrond en dat dergelijk opgraafwerk de oplossing zal impliceren.  

• Boom-metaforisch denken hangt voor Deleuze samen met lineair causaal denken, wat zich vertaalt in de zoektocht om dé 
oorzaak van de dingen te kennen. Hij meent dat de boommetafoor een metafysisch en metapsychologisch (sic. Freud) 
denken impliceert en stelt als alternatief een rizomatisch perspectief voor.  

Rizomatisch denken  

• Dit denken gaat er van uit dat de ‘oppervlakte’ en niet de ‘diepte’ de drager is van de 
waarheid.  
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• Om een gegeven iets te begrijpen moet men louter het netwerk van vertakkingen bestuderen: "Een rizoom is een niet-
hiërarchisch en nietbetekenisdragend systeem dat uitsluitend bepaald wordt door een circulatie v toestanden, zonder 
generaal, zonder een organiserend geheugen of centrale automaat”.  

• De waarheid zit niet in de wortel, maar in het geheel. Het rizomatisch 
grasje/paddenstoel/... is verbonden met allemaal andere grasjes/paddenstoelen/... .  

• Er is geen lineaire oorzakelijkheid. We moeten een probleem situeren in netwerken 
(een netwerk = rizoom).  

Deleuze beschouwt de mens niet als een statisch ‘zijn’, maar als een ‘gebeuren’, een 
‘worden’, zijnde een open systeem dat continu in beweging is. In de beweging zelf zit de logica; niet in iets onderliggend. Deze 
dynamiek van ‘wording’ moet bestudeerd worden vanuit een rizomatische benadering.  

Causaliteit wordt hierbij niet lineair benaderd, maar vanuit een netwerkperspectief: een rizoom bestaat uit heterogene onderling 
geconnecteerd punten die via een complex samenspel verbonden zijn. Er is sprake van een open systeem: in de beweging zélf zit 
de logica, niet in een onderling iets dat de beweging zou veroorzaken. 

Dergelijk rizomatisch perspectief laat zich goed toepassen op de psychoanalyse, en geeft ons de mogelijkheid om kernconcepten 
niet-reïficerend en niet-psychologiserend te gebruiken.  

3.4 Rizomatisch denken toegepast op psychoanalyste 

3.4.1 Subject 

Een eerste voorbeeld vinden we in de notie subject, waarvan we reeds aanstipten dat er een gevaar is om het te zien als een 
teleologisch handelende intentionele instantie.  

Echter, Lacaniaans gedacht is het subject geen sub-aspect van ons zijn dat spreken produceert, maar een effect van ons 
taalgebruik. Het spreken produceert een gevoel van subject-zijn doordat het via het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden 
een protagonist ten tonele voert: ‘ik’. De veelheid van betekenaars die de spreker als sprekend op zichzelf betrekt, lokken een 
veronderstelling van subject-zijn uit (hypokeimenon).  

Als we spreken gebruiken we persoonlijke voornaamwoorden. We krijgen een subjectgevoel omdat we betekenaars en 
betekeningen betrekken. 

Rizomatisch gesteld: het proces van gepersonaliseerd spreken en onze herinnering aan wat we hebben gezegd, creëert een 
subject-gevoel. Een subject en gevoel v bestaan hangt samen met een netwerk v woorden.  

3.4.2 Het psychische opvatten 

Een tweede voorbeeld vinden we in hoe we het psychische opvatten. We zouden er zoals Freud kunnen over denken als een 
‘apparaat’ met tal van ‘onderdelen’, maar gezien apparaten technisch tastbare dingen zijn, zet die metafoor aan tot reïficeren.  

We kunnen het psychische rizomatisch beter opvatten als een continu fluctuerende stroom van denken, voelen en interageren 
dat samenhangt met het continue gebruik van taal.  

Zelf-ervaring is een epi-fenomeen van ons spreken en ons spreken is een continu voortdurend proces: de geest wordt veroorzaakt 
door het taalgebruik, het spreken. Het spreken (de droom is een manier van gecontinueerd taalgebruik tijdens de slaap) dat 
weliswaar herhalingen kent, maar vooral ook een evolutief karakter heeft.  

 Het is omdat ik spreek, dat ik mezelf met woorden kan benoemen.  

Binnen zo’n perspectief is afweer geen uitdrukking van een strijd tussen onderliggende psychische instanties, maar een bepaald 
patroon van spreken dat samenhangt met Ik-gerichtheid.  

• Ik-gerichtheid houdt in dat we narratief rollen voorschrijven waar ‘ik’ en ‘ander’ aan (zouden) moeten gehoorzamen.  
• Ik-gerichtheid kunnen we procesmatig opvatten als de tendens tot een bepaalde vorm van zelf-presentering in spreken 

en denken die een imaginaire logica volgt. Het is de poging om narratief een bepaald beeld te creëren dat men ten 
tonele wil voeren ten aanzien van zichzelf en anderen.  

Wanneer we er zo naar kijken, vatten we het Ik niet op als een ‘instantie’ of ‘onderdeel’ van het psychisme. Ik-gerichtheid is niets 
meer dan een bepaalde tendens om met beeld en taal om te gaan binnen de sociale band met de ander. Het Ik bestaat niet en is 
slechts een fictie die we narratief in stand houden.  
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3.4.3 Wat is vrije associatie?  

Een derde voorbeeld vinden we in hoe we de vrije associatie opvatten. Vrije associatie is geen zoektocht naar de onderliggende 
waarheid, maar bestaat uit het zich vrijelijk bewegen in de puntenwolk van betekenaars waarmee de werkelijkheid rondom mij 
continu werd/wordt benoemd door mezelf en anderen.  

Deze benoeming is niet specifiek logischlineair, maar vooral meerledig en associatief georganiseerd, wat een rizomatisch 
perspectief impliceert.  

Vrije associatie verkent dit meerledige karakter dat vanuit de imaginaire Ikgerichtheid net wordt miskend.  

De ethiek van de psychoanalyse is er geen waarbij de analyticus allerlei goeds voor ogen heeft voor de analysant, maar een waarbij 
de analysant een forum wordt geboden om vanuit een exploratie van onbewust weten een goed spreken te ontwikkelen dat de 
onbewuste waarheid reveleert. 

4. De drift valt niet te doden 

4.1 Primaat van het Symbolische (1950) 

Bij het begin van zijn onderwijs, in de jaren 1950, heeft Lacan een zeer sterk geloof in de heerschappij vd taal. Taalgebruik lijkt op 
dat moment voor hem het sublieme product van menselijke cultuur te zijn en het middel bij uitstek waarmee we in het verweer 
gaan tegen onze weerbarstige en disharmonische natuur. Waar lijfelijk gewortelde driften de mens tot speelbal maken van prikkels 
die gehoorzamen aan het spanningsveld tussen Eros en Thanatos, en elke band met de ander een imaginair strijdtoneel is waarbij 
elk van de betrokken partijen zijn driften bevredigd wil zien, zorgt de taal voor ordening. Via de taal kunnen we wetten en regels 
afspreken die ieders driften en de onderlinge interacties onderwerpen aan specifieke praktijken. Via taal kunnen we ook 
reflecteren en beschrijven welke gebeurtenissen en omstandigheden ons subjectief raken, wat zorgt voor een onafhankelijkheid 
ten aanzien van de impact die uitgaat van strikt lijfelijke processen. Op dat moment richt Lacan alle aandacht op de structurerende 
effecten van ons taalgebruik en op de verdeeldheid die deze teweegbrengt: taal is een oplossing voor de drift, maar de 
disharmonie keert terug in de verdeeldheid die samenhangt met het gebruik van de betekenaar.  

In de jaren 1950 stelt Lacan dat het woord het Ding doodt: ‘le mot est le meurtre de la Chose (“Het woord is de dood van het 
ding”). 

® Het leven is een lichaam met prikkels. Zodra je de taal beheerst, kan je de prikkels beheersen. Het wordt gedood door taal 
te gebruiken.  

® Waar een leven zonder taal zou impliceren dat de wereld van de dingen onbemiddeld wordt ervaren, zorgt taal voor een 
duidelijke scheidslijn.  

Bv: doordat ik het woord ‘stoel’ heb om over een stoel te denken en via die benoeming een flexibele set v betekenden kan koppelen 
ah woord stoel, is mijn ontmoeting met dat meubelstuk steeds geneutraliseerd: elke concrete stoel w gevangen in mijn 
voorstellingssysteem en op die manier ondergeschikt gemaakt aan mijn betekenisverlenend symbolisch kader.  

Tenzij ik expliciet beslis om met over het object ‘stoel’ te buigen, bijv. om esthetische redenen, kan ik dankzij de taal relatief neutraal 
staan tav de stoel als ding.  

Die logica geldt niet enkel voor materiële objecten zoals een stoel, maar ook voor persoonlijke ervaringen (haat, verliefdheid…) 
en interpersoonlijke dynamieken (plagen, vrijen…).  

⇒ Via de taal (symbolisch) bouw ik een idee of beeld (imaginair) en neutraliseer ik de impact vd dingen (reëel) op mijn wezen.  

4.2 Nuancering (1960-1970) 

Zowel in de jaren 1960 als in de jaren 1970 voegt Lacan belangrijke nuanceringen toe aan deze redenering. Langs deze weg krijgen 
we een nuancering van zijn structurele taaltheorie… 

4.2.1 1960 

In de jaren 1960 doet hij dat door te stellen dat de impact van de taal op de drift maar partieel is. Taalgebruik dient de drift 
weliswaar een kwetsuur toe, maar kan deze nooit ‘doden’ of finaal neutraliseren door er de wetmatigheden van het Symbolische 
aan op te leggen. Er blijft een ‘levende’ rest over die onze zelfervaring blijft tekenen en die deze zelfs in de war stuurt: het object 
a.  

4.2.2 1970 

In de jaren 1970 is zijn nuancering nog radicaler en ipv te stellen dat het woord het ding onder controle zou krijgen, lijkt hij dan 
een omgekeerde logica te volgen: spreken is een belichaamd of lijfelijk gebeuren: de drift parasiteert ons taalgebruik.  
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Taal is op dat moment met andere woorden niet zomaar een beheersingsinstrument waarmee we de drift temmen. In tegendeel: 
de drift dringt binnen in de vezels van de taal. De jouissance kaapt de taal, wat ervoor zorgt dat het taalgebruik slechts een 
onderdeel van de driftbevrediging wordt. Om die belichaamde taal aan te duiden gebruik hij een nieuwe term: ‘detaal’; ‘lalangue’. 

5. Verlangen en object a 

In de jaren 1960 ligt het accent dus op de partiële impact van de taal op de drift, wat Lacan pas echt accentueert naarmate hij het 
statuut van de verdeeldheid en het gemis als onbewuste waarheid goed op punt heeft gesteld.  

Zoals uiteengezet, plaatst de associatieve exploratie van ons onbewust weten de pluraliteit van iemands verlangens op de kaart. 
Verlangens hebben geen eenduidig object, maar worden gekenmerkt door hun verschuivend karakter: ‘le désir de l’homme est le 
désir de l’autre’, wat vanuit het Ik-gerelateerde denken verrassend is. Onze verlangens bewandelen paden die ons zelfbeeld 
overstijgen.  

Op het niveau van de onbewuste waarheid staat niet zozeer het verschuivende karakter van het verlangen centraal, maar het 
gemis dat er aan de basis van ligt. De notie ‘onbewuste waarheid’ houdt in dat er geen ultieme betekenaar is voor het subject. 
Het subject bestaat maar bij gratie van de reeksen betekenaars die worden geproduceerd. Lacan beschouwt dit gemis als de bron 
van het verlangen.   

Dus: op het niveau van het onbewuste weten kunnen we de concrete verlangens situeren die iemands functioneren kenmerken. 
Deze zijn veelvormig en hebben een verschuivend karakter. Op het niveau van de onbewuste waarheid kunnen we de algemene 
structurele oorzaak van het verlangen situeren: het tekort of gemis dat samenhangt met het taalgebruik.  

Wanneer we het spreken gebruiken om de disharmonie op driftmatig vlak aan te pakken, krijgen we weliswaar een vertaling van 
de initiële disharmonie, maar de symbolische vertaling schiet zelf ook tekort.  

Þ Men spreekt over driften heen. Dit blijft duren, omdat er ons iets steeds blijft aandringen. Lacan verdiept zich hierin: wat 
maakt dat altijd tekort schiet, waardoor we blijven spreken?  

Iets van de aandrift raakt niet in de taal ingeschreven, maar w wel door de taal gemoduleerd. 
Lacan noemt deze dimensie het object a of ‘objet petit a’. Het is een ‘levende’ rest die via 
taalgebruik vorm krijgt, maar die niet met de taal beheerst of gecontroleerd kan worden.  

Het is in verhouding vh subject tot dit object a dat het verlangen moet w gedacht: het verlangen, 
die op zich de rode draad is die we kunnen deduceren uit de vele vragen die iemand articuleert, 
cirkelt rond het gat van het object a, dat door de talige articulatie wordt gemaakt.  

Doorheen zijn onderwijs evolueert Lacan in zijn benadering van het verlangen en schetst hij twee zijdes van wat verlangen precies 
is… 

5.1 Eerste tijd 

In een eerste tijd bekijkt hij het verlangen als een dimensie die oprijst uit het tekort en die gericht is op een object a waar het 
verlangen naar uitgaat. Het verlangen is gericht op een ultiem iets in de Ander. Echter, dit verlangen is niet zomaar te bevredigen, 
en mag dus niet worden verward met ‘behoefte’ (driftmatige component) of ‘vraag’ (talig/relationele component). 

Tekort ➝ Verlangen ➝ Object a 

Object a ⇒ ultiem iets in de Ander; een niet te materialiseren ding 

Bijv. de analyse van de symptomen van Elisabeth von R. maakt duidelijk dat ze haar schoonbroer begeert. Dit wil niet zeggen dat haar verlangen 
bevredigd zou zijn wanneer ze zijn liefde, aandacht en seksuele interesse zou ontvangen. Haar verlangen construeert hem als aantrekkingspool, 
maar ze vergist zich wanneer ze hem verheerlijkt als ultieme oplossing. Op een abstracter niveau zoekt deze vrouw naar wat haar eigen leven te 
betekenen heeft in het licht van de eenzaamheid waar ze door sterfgevallen in de familie en het gemis van een partner op botst. Deze zoektocht 
stelt een tekort centraal dat weliswaar erkend kan worden, maar dat door geen enkele concrete actie (bijv. schoonbroer huwen) te bevredigen is.  

Bijv. Freuds patiënte die droomt dat ze geen etentje kan geven, en haar vriendin haar lievelingsgerecht zalm niet geeft, net zoals ze zichzelf geen 
kaviaar gunt. Via zalm en kaviaar stelt ze veel abstractere vragen: wat wil ik echt in mijn leven (fantaseren over kaviaar is een tijdelijke halte die 
het stellen van die vraag even stil legt)? wat maakt ons (mij en vriendin) aantrekkelijk in verhouding tot mijn man? Wat drijft mijn man in zijn leven 
en waar is zijn verlangen dus op gericht?  

“le désir n'est ni l'appétit de la satisfaction, ni la demande d'amour, mais la différence qui résulte de la soustraction du premier à 
la seconde, le phénomène même de leur refente” (Spaltung). 

• Het verlangen is niet te reduceren tot het al dan niet hebben van een behoeftebevredigend ding, noch tot het al dan 
niet aanspraak kunnen maken op andermans liefde.  

• Het is in het niet (volledig) realiseren v behoefte en vraag, en in de discrepantie tss beide (uit liefde voor iets kan ik 
concrete behoeften zoals honger of slaap in de wind slaan) dat het verlangen verschijnt. 



92 
Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

Lacan stelt daarom dat het verlangen is gericht op een onmogelijk object: het object a. We erkennen het verlangen pas echt 
wanneer we de onmogelijkheid ervan onder ogen zien en niet behandelen als te bevredigen gegeven, maw: wanneer we het 
object a niet materieel maken.  

Dergelijk object a is niet te benaderen als een concrete entiteit uit het dagelijks leven en heeft slechts 
een fantasmatisch statuut/object. Dat wil zeggen dat het een puur psychisch gegeven is: iets dat iemand 
overwaardeert en beschouwt als het sluitstuk van de eigen bevrediging.   

De Middeleeuwse hoofse liefde is daarom voor Lacan een mooi voorbeeld vd structuur vh verlangen. In de hoofse liefde koestert een edelman of 
ridder een grote bewondering voor een onbereikbare en veelal ook gehuwde edelvrouw. Met een groot eergevoel spreidt hij deze bewondering 
tentoon, bijvoorbeeld door voor haar glorie moedige acties te ondernemen, of door haar alle lof toe te zingen in brieven en gedichten. De clue van 
de hoofse liefde zit in de activiteit van het verheerlijken van een dame, niet in het concrete wezen die deze dame is. De verheerlijking van de dame 
maakt en realiseert het verlangen, niet de eventuele invulling van de inhoud van de wens. Het verlangen wordt niet bevredigd door de ridder met 
de dame in bed te laten duiken, maar door haar in haar onbereikbaarheid te verheffen tot ultieme vrouw.  

De liefde binnen partnerrelaties heeft in onze cultuur ook nog iets van die overschatting. Realistische liefde is een contradictio in 
terminis. Liefde is inherent romantisch en bestaat maar omdat de partner iets van het object a incarneert. Vandaar Lacans stelling: 
“l’amour c’est donner ce qu’on n’a pas”. Een geliefde is niet subliem omwille van de vele opsombare kenmerken die hij/zij heeft, 
maar omwille van dat onbenoembare tikkeltje meer (object a) dat we in hem/haar koesteren. Liefde verdwijnt wanneer dit niet 
meer gezien, gehoord of gevoeld kan worden en slechts de opsombare kenmerken overblijven. 

 

Vanuit een tekort verlangen we. Dit verlangen wordt gericht op een persoon/ding dat verheerlijkt w. 

5.2 Tweede tijd 

In een 2e tijd beschouwt Lacan het verlangen niet vanuit de dimensie waarop het gericht is (het ultieme/onmogelijke id Ander), 
maar vanuit de vraag naar welke dimensie het verlangen aanvuurt. Op dat moment maakt hij een onderscheid tss  

• Het object v verlangen (objet du désir) 
• Het object dat de oorzaak is vh verlangen (objet cause du désir). Slechts dit laatste zal hij dan het object a noemen.   

In die tweede tijd beschrijft Lacan het object a als datgene wat het verlangen in gang zet en stuwt; als het object dat de oorzaak 
is vh verlangen.  

® Het object a is dan niet het onmogelijke of sublieme in de Ander, maar de restant vd drift die niet vertaald raakt via het 
Symbolische 

® Die primair voortspruit uit het eigen lijf in plaats van uit de Ander. De bron zijn dus seksuele impulsen, is lijfelijk. 

Het leven met en vanuit de symbolische orde is deels een oplossing voor de mens: de driftimpuls is disharmonieus en zorgt voor 
chaos in het leven. Taal en cultuur helpen om een ordening aan te brengen.  

Bijv. Seksuele impulsen bij de mens hebben geen ‘natuurlijk’ object, maar de cultuur tekent wel uit welke de wegen zijn die we 
met onze seksuele impulsen kunnen bewandelen. De cultuur schrijft voor wie al dan niet in aanmerking komt om seksuele 
handelingen mee te verrichten (bijvoorbeeld niet de eigen moeder) en welke handelingen zijn die we kunnen verrichten en welke 
niet. Echter, die vertaling van de driftimpuls in symbolische structuren laat een onbenoemde en nog steeds ontregelende en 
chaotische rest van driftmatigheid achter die via het lichaam verschijnt. Dat is het object a. In een continue ervaring van 
rusteloosheid kunnen we het situeren. Dit object a laat zich voelen op het punt van het tekort in de symbolische orde, wat ook 
het punt is waar het subject verschijnt. Subject en object a zijn in die zin gelijk oorspronkelijk. Beiden zijn een effect van het tekort 
in de symbolische orde: een tekort in de zelfbenoeming (verdeeld subject $) en een tekort in de structurering van de drift (object 
a).  

Lacan geeft aan dat er twee dominante sporen zijn waarlangs dit object a zich laat voelen: angst en verlangen.  

1) Angst 

In de angst verschijnt het object a in zijn puurste vorm: als nonsensicale jouissance die vanuit het lichaam het psychisch 
functioneren overspoelt. Klinisch zien we degelijke angst in de paniekaanval het zuiverst. Bij de ervaring van angst blijft jouissance 
onbenoemd. Angst is het meest objectief over het object a, maar psychisch het moeilijkst te dragen. 

2) Verlangen 

Het verlangen beschouwt Lacan als een vormgeving van degelijke arousal. De jouissance plaatst me in een toestand van excitatie, 
waarvoor het verlangen een uitlaatklep is. Via het verlangen voer ik dus nonsensicale objectale spanning af. Vanuit die logica 
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moeten we het verlangen dus niet bekijken in het licht van waar het verlangen zich op richt. Het verlangen kan naar om het even 
wat uitgaan, en die inhoud leert ons niet de clue van het verlangen. De pointe van het verlangen zit in de gereguleerde afvoer van 
spanning die ze met zich meedraagt. Het verlangen levert een circuit waarlangs de opwinding kan circuleren.   

Þ In de angst is de jouissance ‘ongebonden’: er zijn geen voorstellingen die de spanning in toom houden. Metafoor: angst is 
een psychische overstroming die het subject bijna doet verdrinken (~paniekaanval) 

Þ In het verlangen daarentegen is de jouissance ‘gebonden’: er zijn wel mentale voorstellingen waarlangs de spanning tot 
uiting komt. Metafoor: verlangen is een wilde rivier die het subject meevoert.   

Doorheen zijn oeuvre concretiseert Lacan ook zijn vooralsnog abstracte notie van het object a. Meer bepaald suggereert hij dat 
het object a verschijnt in kleine lichamelijke restproducten van de menselijke interactie, zoals in de stem en in de blik. In interacties 
luisteren mensen niet alleen naar elkaars woorden, maar hebben ze ook een non-verbale focus.  

• Via blik en stem communiceren mensen hun passie of onverschilligheid ten aanzien van wat ze al dan niet vertellen.  
• Door andermans blik en stemtimbre te proberen lezen, pogen ze om voorbij de inhoud van iemands woorden de 

intenties te doorgronden die de ander bewegen.  

Bijv. de stem: Op de vraag of de ander haar nog graag ziet antwoordt de geliefde ‘ja ja’: 
de verschillende tonaliteiten waarmee ‘ja ja’ kan worden gezegd, maken voor de 
ontvanger een wereld van verschil.  

Bijv. de blik: Dit schilderij van Mary Cassatt (At the Opera, 1979). Wat dit schilderij zo 
interessant maakt is het 3-ledige blikkenspel. Een dame bestudeert de bühne en blijkbaar 
ziet ze iets dat haar interesse wegdraagt, maar linksboven zien we nog iemand loeren: 
een heer kijkt naar hoe de dame kijkt. We betrappen hem in hoe hij haar bespiedt. We 
zien zijn blik rusten op haar blik.  

Echter de kijker wordt door dit tafereel ook zelf getroffen: is het wel zo dat de heer kijkt 
naar de dame, of kijkt hij eerder naar mij als toeschouwer en betrapt hij mij als degene 
die gretig zijn blik laat rusten op deze dame? 

Bijv. klinisch: Wanneer Gunnar (zie les 1) de wagen van zijn kompaan Svenski in elkaar ramt, dan gebeurt dat op een precies 
moment. Gunnar wantrouwt Svenski en laat hem net daarom achter met zijn vriendin. Hij wil checken of Svenski een afstand zal 
bewaren naar zijn vriendin toe of niet. Bij zijn binnenkomst in de discotheek waar hij beiden achter liet, stelt hij vast dat dit niet het 
geval is. Svenski verschijnt op dat moment als iemand die zich niet aan de regels van onderling respect houdt en dus als een brutaal 
driftwezen.  

Hetzelfde geldt voor Gunnars vriendin trouwens, maar het is vooral Svenskis genotsvolle blik die op Gunnars netvlies staat gebrand. 
Het is een verontrustende blik die Gunnar op stang jaagt en zijn stoppen doet doorslaan. Deze blik heeft niets met het verlangen te 
maken, maar brengt Gunnar tot een punt van angstige radeloosheid. Via zijn agressieve ‘passage à l’acte’ begrenst Gunnar de 
angst die hem dreigt te overspoelen en is hij niet langer passief overgeleverd aan de grillen van Svenski. Met de baseballknuppel 
beukt hij letterlijk in op het genotsobject van zijn belager: Svenskis luxewagen wordt vol deuken geslagen.  

Deze act richt zich op een object dat de blik van de ander aantrekt – de luxewagen – en tempert de impact van Svenskis genotsvolle 
blik in de dancing. In Gunnars interpretatie weet iedereen in de buurt dat de deuken een vergelding zijn voor Svenskis 
onbetrouwbaarheid. 

Bijv. psychose: mensen kleden hun huis af met papier en aluminiumfolie omdat ze het gevoel hebben begluurd te w. Ze moeten 
zich beschermen tegen blikken, wat dit is bedreigend.  

 

In die tweede tijd van zijn denken over het verlangen zal Lacan wel nog een concept blijven naar voor schuiven dat hij overneemt 
van Freud en reeds vroeg in zijn werk gebruikt om datgene te benoemen dat het verlangen effectief zou kunnen bevredigen: de 
fallus.  

• De fallus is niet de penis.  
• Het is een betekenaar/imaginaire voorstelling die extern is aan het subject en waarover wordt verondersteld dat deze 

het verlangen zou kunnen bevredigen.  
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• Fallus is het verlangen naar een ultiem object. 
• De fallus is een illusoir object: iets dan enkel in de fantasie bestaat en slechts door een artificieel en overdreven object 

kan worden opgeroepen. 

In de klassieke iconografie heeft de fallus wel degelijk vaak de vormgeving van een penis, maar dan een onrealistisch exemplaar 
dat in de werkelijkheid nooit kan bestaan. In traditionele culturele tradities staat de fallus veelal symbool voor macht, 
vruchtbaarheid en bescherming tegen het noodlot.  

Bij Lacan is de fallus geen materiële realiteit, maar een virtuele realiteit: het ultieme kenmerk of attribuut dat het  verlangen zou 
kunnen bevredigen. Een concrete ander of een ding kan fallische kwaliteiten hebben (het doet dromen dat het het verlangen zou 
kunnen bevredigen), maar niemand bezit echt de fallus. ‘Iedereen is gecastreerd’ heet dat in het psychoanalytisch jargon. 

6. De private ‘detaal’ van het ‘spreekwezen’ 

In de jaren 1970 voegt Lacan een verdere belangrijke nuancering toe aan zijn taaltheorie. Waar hij voordien de taal situeert als 
een middel om de drift te beheersen, wat steeds maar gedeeltelijk lukt, zal hij voortaan de verbondenheid tussen jouissance en 
spreken benadrukken.   

Op het moment dat Lacan w geïnspireerd door structureel denkende taaltheoretici zoals Ferdinand de Saussure en Roman 
Jakobson (in de jaren 1950), beschouwt hij de taal als een doods geheel van betekenaars.  

® Het is een logisch systeem met lexicale, semantische en grammaticale regels die de taalgebruiker zich gaandeweg eigen 
maakt.  

® Geleidelijk aan leren we betekenaars gebruiken om onszelf en de wereld te benoemen en zo bouwen we voorstellingen 
of betekenden op die onze ideeënwereld vorm geven en de drift in toom houden.  

6.1 Primair 

In de jaren 1970 ontwikkelt Lacan een ander perspectief: de mens leert de taal niet kennen als een affectloos functionerende 
robot en ook niet via een affectloos functionerende robot. Spreekacten ontstaan op het kruispunt waar twee of meer driftmatig 
bewogen wezens, wezens die lijfelijke excitaties ervaren, elkaar ontmoeten.  

Het model daarvoor vinden we in het gegeven ve ouder die spreekt tegen een baby, terwijl die laatste daar geen jota van begrijpt. 
Beiden uiten affectief geladen vocalisaties en spelen zo op elkaar in.  

Lacan noemt deze ‘zinloze’ doch genotsvolle driftbeladen taaluitingen als ‘lalangue’, vertaald: detaal. Het concept ‘detaal’ is een 
neologisme en geeft aan dat de eerste taaluitingen van de mens bestaan uit een continue vloed aan klanken. Dergelijke 
klankuitingen ontmoet een jong kind vooreerst in het spreken van de Ander. Het kind leert ‘detaal’ kennen als een nonsensicale 
stroom van klanken die van buitenaf komt en die de affectieve gewaarwording in het lijf van het kind beïnvloeden. (‘lalangue’ 
komt van het Franse woord lalation, wat brabbelen betekent). 

• Wat daar gebeurt, is meer dan louter eerste stapjes zetten in het leerproces van taalverwerving. Lust en onlust zelf circuleren 
via de non-verbale aspecten van het taalgebruik. Cruciaal hierbij is het melodisch muzikale karakter van de uitwisseling. Het 
kind en de ander ‘zingen’ in het dialogische proces afwisselend specifieke klankcombinaties.   

Hechtingsspecialist Colwyn Trevarthen bestudeerde dit sterk en geeft aan deze melodische uitwisseling cruciaal is voor het 
hechtingsproces. Wanneer hechtingstheoretici de muzikaaldialogische afstemming tussen kind en ouder bestuderen, leggen 
ze het accent op de regulerende capaciteit van deze nonverbale uitwisselingen. Via dit afstemmingsproces leert het kind om 
affecten gedoseerd uit te drukken en om deze te moduleren via sociaal contact. 

• Lacan op zijn beurt benadrukt dat de vloed aan klanken uit ‘detaal’ een genotstoestand uitdrukt die primair van de Ander 
komt en die een impact heeft op de genotstoestand van het kind. Deze impact kan zowel sussend zijn (zie eerder video van 
moeder die kindje troost) als affecterend.  

o In het eerste geval kalmeert het de lijfelijke bewogenheid. Hier richten we ons vooral op de potentiële harmonie die 
taalgebruik met zich meebrengt 

o in het tweede geval ontlokt het de lijfelijke bewogenheid. Hier richten we ons vooral op de wijze waarop deze de 
disharmonie van de drift belichaamt.  

6.2 Secundair 

Secundair vinden we ‘detaal’ terug in het huilen, brabbelen en vocaliseren van infants zelf. Afhankelijk van de talige omgeving 
waar iemand opgroeit zal het kind gaan spelen met specifieke klanken en zo alle registers van de drift (lust en onlust) uitdrukken.  

Voor wie opgroeit met het Arabisch zullen andere klankcombinaties een hoge genotswaarde of jouissancebeladenheid krijgen dan 
voor wie opgroeit met het Vlaams; idem voor de Limburger, de West-Vlaming, de Meetjeslander, de Pajottenlander…   



95 
Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

Met een ander neologisme, ‘spreekwezen’ (parlêtre), duidt Lacan die component van ons wezen aan die op een detaalachtige 
manier luistert en communiceert.  

Lacan benadrukt in dit proces vooral de impact van het nonsensicale spreken van de Ander, wiens taaluitingen voor het kind 
primair een lalangue-karakter hebben: non-semantisch communiceert de Ander zijn eigen drifttoestand.  

® Daarbij telt niet de semantiek van het spreken, maar de affectief-driftmatige beladenheid van de woordenvloed.  
® De tonaliteit en de levendigheid of doodsheid van het spreken van de ander zijn op dit punt cruciaal.  

Affecten die spelen langs de kant van de ouder hebben op die manier een rechtstreekse impact op de affect-ervaringen bij een 
kind. Detaal heeft langs deze weg een invasief karakter. Geen wonder dat Lacan zegt dat detaal het lichaam van het kind 
parasiteert. We krijgen er als het ware een orgaan bij, namelijk lalangue. Deze taal bijt zich vast in ons lichaam en toucheert het 
kind actief. 

Een mooi voorbeeld ervan zien we in het passionele gezang van een moeder die hartstochtelijk zingt over gemis en afscheid en zo dat affect ook 
effectief opwekt bij het kind. Haar kind zal semantisch niet begrijpen wat ze zegt, maar in het lichaam wel het affect ervaren dat ze via het gezang 
communiceert. https://www.youtube.com/watch?v=2PyYN9nrYZE   

Zoals het einde van dit filmpje toont, ontstaat er naar aanleiding van lalangue-producties in tweede instantie een onderling 
afstemmingsproces. Dit maakt van de driftuiting een interactief gegeven.  

• Enerzijds w via het ‘detalige’ spreken van de Ander het kind geaffecteerd.  
• Anderzijds is het eigen lijf voor het brabbelende kind zelf niet langer de enige plek waarlangs de genotstoestand zich uit. 

De buitenlichamelijke zwerm aan vocalisaties wordt ook een drager van de jouissance die het lichaam affecteert. Dit is 
een proces van ex-corporatie. 

Aanvankelijk is ‘detaal’ louter nonsensicale expressie, maar doordat de figuur van de Ander qua talige spiegel vroeg ten tonele 
verschijnt krijgen we een nonsensicaal affectief afstemmingsproces met de Ander. De Ander wordt de spiegel waarin het kind zijn 
eigen zijnstoestand herkent. De muzikaal-dialogische uitwisseling tussen kind en omgeving is op dit punt cruciaal. Deze zorgt 
ervoor dat drifttoestanden gekoppeld raken aan expressies die met variatie heen en weer circuleren tussen de beide partijen. Dit 
bevrijdt het kind uit de ‘autistische’ eenzaamheid van de affectervaring. Dit affectieve afstemmingsproces signaleert de overgang 
van een puur solitaire beleving van ‘detaal’ naar het spiegelstadium.  

6.3 Lalangue in het later functioneren  

De lalangue-component blijft echter ook later in het functioneren latent een belangrijke plek spelen. Deze rol wordt vaak niet 
onderkend omdat vocale expressie sterk afgestemd raakt op de puur symbolische component van de taal.  

Echter, de activiteit van verbale expressie als dusdanig, van ‘detaal’-productie die jouissance ex-corporeert blijft cruciaal.  

We zien dit onder meer in de nood om te kunnen kletsen, keuvelen en op te gaan in small talk. Ook uit het feit dat 
mensen spreken met hun huisdieren blijkt die nood. Verbale expressie zorgt elementair voor driftregulatie.   

In de taal van geliefden kunnen we ook duidelijke lalangue elementen terugvinden. Geliefden ontwikkelen vaak een privétaaltje 
waarbij banale woordjes (‘schat’, ‘hartje’, ‘honey’, ‘honnepon’) de affectbeladenheid van het contact tot uitdrukking brengen. 
Interessant om zien is dat dergelijke woordjes vaak uit een specifiek driftregister komen (‘zoetje’ ‘poepke’, ‘scheetse’…). Wellicht 
duiken dergelijke ‘detalige’ uitingen op als we er met conventionele semantisch gerichte taaluitingen niet meer kunnen benoemen 
waar de ander in onze onderlinge verhouding allemaal voor staat.   

De gevoeligheid is niet in alle tijden v onze cultuur zo groot geweest. Id kunst en literatuur zijn er ook bewegingen geweest. De 
moderne poëzie is bij uitstek de taalactiviteit waarin lalangue voorop staat. Denk maar aan het ‘Huldegedicht aan Singer‘ van Paul 
Van Ostaijen of aan zijn ‘Boem paukeslag’, dat de bombardementen uit WO I evoceert. Het heeft weinig te maken met verhaal, 
maar het onderwerp w puur via toon overgebracht.  

(Zie de uitvoering door theatergroep ‘fast forward’: https://www.youtube.com/watch?v=CBqfxtvjbkI)  
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Les 9 

1. Het L-schema 

Doorheen zijn oeuvre introduceerde Lacan meerdere modellen en formules om kernconcepten uit de psychoanalyse (drift, 
onbewuste, identificatie, overdracht…) op een niet-imaginaire maar logisch-structurele manier te denken. Niet-imaginair wil 
zeggen dat hij wou vermijden dat er al te sterk narratieve en inhoudelijk ingevulde ideeën centraal zouden staan. Hij wou het 
accent leggen op patronen en verhoudingen door flexibele modellen uit te werken die reflectie over patronen en verhoudingen 
op de voorgrond plaatst. 

Doorheen zijn oeuvre zien we daarbij een evolutie. Zijn eerste schema’s zijn sterk schatplichtig aan de cybernetica en het 
structuralisme van Claude Lévi-Strauss. Geleidelijk aan worden zijn modellen sterker op de logica georiënteerd en zijn ze meer 
mathematisch van aard. 

Het L-schema is een belangrijk model uit de jaren 1950 waarmee hij zowel de symbolische plek van het onbewuste probeerde 
weer te geven, als dat hij er het eigene van de psychoanalytische overdracht wou mee denken. 

Overdracht is de term van Freud waarmee hij de karakteristieke relatie tussen psychoanalyticus/therapeut en analysant/patiënt 
wou denken. Centrale ideeën over overdracht keren terug in het hedendaags denken over de therapeutische relatie, maar het 
psychoanalytisch begrip is ruimer. 

Zo ziet Lacans uitwerking van het L-schema er uit: 

 

Het is een symmetrisch schema met 4 elementen: 

- S ® symbool voor het subject 
- A ® symbool voor de symbolische Ander 
- a ® symbool voor de imaginaire ander 
- a’ ® symbool voor het Ik 

Het schema is zo opgebouwd dat de twee rechtse elementen verwijzen naar aspecten die men ontmoet in de sociale band, 
terwijl de twee linkse elementen verwijzen naar wat er binnen de sociale band opduikt langs mijn kant. Verder omvat het 
schema ook het spanningsveld tussen het Imaginaire en het Symbolische. Lacan beeldt deze af als twee dimensies die elkaar 
doorkruisen maar desalniettemin haaks op elkaar staan. 

2. De symbolische as van het L-schema en het onbewuste 

In ‘D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose’ stelt Lacan dat elke symptoomervaring ons confronteert 
met het Andere in onszelf. Wie lijdt onder klinische symptomen (paniekaanvallen, stemmen horen, depressieve stemming, …), 
botst op een ervaringsgegeven dat het gevoel van zelfcontrole ondermijnt: iets in mij, waar ik geen meester over ben, overmant 
me. Hierdoor verword ik tot relatief machteloze toeschouwer die botst op het andere in mezelf. Mijn Ik-gerelateerde denken is 
niet bij machte om het vervelende en verwarrende element waar ik op bots te neutraliseren. 

De ervaring van het andere in mezelf dat gepaard gaat met de ervaring van symptomen, koppelt de psychoanalyse aan het Andere 
dat tot uiting komt via het onbewuste weten. Dit is een centrale hypothese van de psychoanalyse: het andere van het symptoom 
wijst op het Andere van het onbewuste en wanneer we met mensen contextualiserend en associatief gaan spreken over hun 
symptomen, zullen we het onbewuste weten leren kennen. 

Het  onbewuste   is   volgens   Lacan   talig  georganiseerd: “L’inconscient est structuré comme un langage”. Dit wil  niet zeggen 
dat het onbewuste volledig samenvalt met het Symbolische, er zijn immers ook imaginaire en reële componenten aan het 
onbewuste. Het wil wel zeggen dat het onbewuste een symbolische structuur heeft en dat we manifestaties van het onbewuste 
kunnen lezen volgens een betekenaarslogica. Meer nog: wat we kunnen horen indien we die betekenaarslogica volgen, is de 
dimensie van ons functioneren die door de Ik-gerelateerde afweer wordt opzij geschoven. Het Andere dat betrekking heeft op 
mezelf, maar dat niet mooi past binnen het Ik-gerelateerde streven dat in mijn functioneren zit (i.e. mijn onbewuste weten), komt 
via manifestaties van het  onbewuste  tot  uiting.  Vandaar  dat  Lacan  ook  stelt: “L’inconscient c’est le discours de l’Autre”. 
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Het onbewuste lijkt dan ook wel een soort automatisch denkproces te zijn waar het Cartesiaans denkende Ik, dat het eigen denken 
als bron van zekerheid neemt, geen controle over heeft. Alluderend op Descartes stelt Lacan dan ook dat het onbewuste niet 
gehoorzaamt aan de logica van “je pense”, maar aan een logica van “ça pense”. 

Meer nog: zowel het symptoom als het onbewuste impliceren volgens Lacan een zelf-referentiële vraag naar het subject. Abstract 
kunnen we zeggen dat deze vraag betrekking heeft op het punt dat we eerder benoemden als de subjectieve waarheid. Klinisch 
verschijnt dit concreet wanneer mensen de vraag stellen naar het waarom van symptomen: wat zegt het symptoom over mij? 
Waarom duikt dat nu op in mijn leven? Is het een toeval dat ik precies daar last van heb? De psychoanalyse vertrekt van de 
hypothese dat deze zelf-referentiële vraag, die samenhangt met psychisch lijden, ook samenhangt met een dubbele vraag die bij 
eenieder speelt op het niveau van het onbewuste. Wanneer we met mensen associatief-contextualiserend spreken over hun 
problemen, zullen we observeren dat ze psychische afweer ontwikkelen ten aanzien van twee vragen: de vraag naar de eigen 
existentie (“Wie ben ik eigenlijk?”) en de vraag naar de intentionaliteit van de ander (“Wat wil de ander eigenlijk?”). 

Gedacht binnen het L-schema komen de existentie- en intentionaliteitsvragen vanuit het onbewuste als Ander (A) naar het subject 
(S) toe. Binnen dit schema verwijst Lacan met het symbool S niet naar het verdeeld subject, maar naar het subject “in zijn 
onuitspreekbare en stomme existentie”. De mens is zich zelf-reflexief bewust van zijn bestaan en weet wel dat hij is, maar hij weet 
niet wat  hij precies is. Dat is het punt van de existentievraag. 

3. Existentievragen en het niet-bestaan 

Verder haalt Lacan aan dat er binnen de existentievragen een thematische organisatie zit. Mensen stellen zich geen vragen over 
onverschillige kwesties, maar over onderwerpen zoals: 

˗ Sexuering (Wat is dat, man of vrouw zijn? Hoe doe je dat?, Ben ik man of vrouw?) 

˗ Seksualiteit en partnerrelaties (Hoe moet je liefdespartner zijn?, Wat is een goede relatie?) 

˗ Intergenerationeel functioneren (Hoe moet ik kind zijn in verhouding tot een ouder?, Hoe moet ik ouder zijn voor een kind?) 

˗ Leven in het licht van de dood (Wat is de zin van mijn leven gezien ik zal sterven, en de dood me in principe op elk moment 
van mijn bestaan contingent kan overvallen?) 

Later in zijn oeuvre behoudt Lacan zijn focus op deze thematieken, maar gaat hij ze anders theoretiseren, niet zozeer als vragen 
waar de mens mee wordt geconfronteerd, maar als punten van onmogelijkheid. Dit wil zeggen dat het kwesties zijn waar geen 
algemeen geldende wetmatigheden kunnen over geformuleerd worden die voor iedereen of voor de meerderheid van de mensen 
zou werken. Met andere woorden, het zijn punten die met het Symbolische niet ordelijk gearticuleerd raken. Als Lacan in de jaren 
1950 spreekt over existentiële vragen, dan lijkt het alsof enkel de vraag een probleem is en het antwoord een oplossing inhoudt. 
In de jaren 1970 schat hij het Symbolische minder hoog in: het Symbolische laat niet toe om een meta-standpunt in te nemen. 
Ondanks de abstraherende mogelijkheden van de taal, kunnen we langs deze weg geen helikopterperspectief innemen die ons 
zou verheffen boven de problemen die we via de taal zouden denken. Taaluitingen en de ‘oplossingen op vragen’ die we bedenken 
zijn slechts vormgeving van het probleem, niet de afhandeling ervan. 

Wat betreft de sexuering zal Lacan dan in het verlengde van Freud opmerken dat vooral vrouwelijkheid een complexe zaak is. 
Mannelijkheid hangt sterk samen met het willen etaleren van fallische kenmerken waar anderen naar zouden kunnen verlangen 
(kennis, kunde, kracht…). Vrouwelijkheid doet dat gedeeltelijk ook, maar is subtieler en meer persoonsgebonden. Met een 
boutade stelt Lacan in zijn later onderwijs dat dé vrouw niet bestaat (“la femme n’existe pas”), wat wil zeggen dat vrouwelijkheid 
niet onder één noemer te vatten is. De manier waarop personen er vorm aan geven is singulier, d.w.z. situatie- en 
persoonsspecifiek. 

Een andere centrale stelling uit zijn later onderwijs, die aansluit bij de tweede existentievraag is dat er geen spontaan natuurlijke 
band is tussen liefdespartners (“la relation sexuelle n’existe pas”). Dit wil niet zeggen dat er geen partnerrelaties kunnen worden 
uitgebouwd. Het wil zeggen dat toevalsfactoren en creativiteit belangrijke beïnvloedende factoren zijn in het al dan niet kunnen 
ontstaan en blijven bestaan van relaties. Meer nog, hoewel seksualiteit altijd speelt tussen personen, is het als dusdanig geen bron 
van verbondenheid. Geenszins vormt het de missing link die onze symbolisch bemiddelde relaties stabiliseert. Seksualiteit zorgt 
niet voor een passende ‘verhouding’ tussen partners. 

Aansluitend bij het derde punt schuift Lacan in zijn later onderwijs naar voor dat de mens leeft zonder ultieme garant  (“l’Autre 
de l’Autre n’existe pas”). Kinderen stellen zich veelal afhankelijk op ten aanzien van hun ouders, waarbij de vraag naar wat 
mama/papa ervan zou denken sturend is voor hun gedrag en beslissingen. Later als ze groot zijn, blijft dit vaak spelen. Veel 
volwassenen nemen beslissingen met hun ouders als ingebeelde beoordelingspartners aan de zijlijn. Puur fantasmatisch geven ze 
zo sturing aan wat ze doen vanuit een veronderstelde Ander. Zelfs wanneer ouders gestorven zijn, blijft deze invloed een impact 
hebben. Daar tegenover staat dat die ouders zich in hun beïnvloeding ook maar baseren op wat ze zelf overgeleverd gekregen 
hebben, met als resultaat dat er geen ultieme grond is voor de Ander waar het subject mee te maken heeft. 
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Niet alleen concrete personen worden op de plek van referentiepunt gezet. Velen vertrekken van een of ander principe dat ze 
voor waar en goed aannemen wanneer ze hun eigen handelen aansturen. Sommigen geven hun doen en laten vorm in naam van 
een religieuze instantie, en geloven dat God over hun schouder meekijkt. Anderen sturen hun gedrag aan in functie van ratio en 
rede (cf. Descartes) of beschouwen alles vanuit de schoonheid als hoogste goed. Echter, als symbolisch systeem is de Ander slechts 
een constructie. Niets grondt de juistheid of de eeuwigheidswaarde ervan. Een subject krijgt weliswaar vorm door op de Ander te 
positioneren als spiegel waarin je jezelf en de wereld kan zien, maar in relatie tot wat krijgt de Ander zelf vorm? Met zijn stelling 
dat er geen ‘Ander van de Ander’ is, geeft Lacan aan dat er achter onze aannames en zekerheden slechts een gaping van niet-
weten ligt. Deze afgrond doet de mens duizelen en net grijpen naar uitgangspunten om in te geloven. 

De laatste existentievraag keert terug in Lacan’s kritiek op de zin-verlenende activiteiten waar de mens zich in verliest. 
Angstvallig zoeken mensen naar betekenis en zin voor hun leven en relaties en krimpen ze in elkaar bij de confrontatie met dood 
en verval. We beroepen ons op wetenschap, religie en allerlei vormen van magisch denken om de dood te bezweren en toch 
maar een richtingwijzer te vinden. Echter, over de dood kunnen we geen stabiel veralgemeenbaar weten construeren, enkel een 
geloof. Vandaar dat Lacan de volgende contra- intuïtieve stelling lanceert: “la mort est du domaine de la foi” (“de dood is een 
geloofszaak”). Als er zich rond de dood al iets universeels realiseert, dan is het slechts het onsamenhangend geklets dat de mens 
er over produceert. Meer nog: het besef van de dood is voor de mens geen drama, maar een houvast. Het is net doordat we een 
idee van de dood hebben, dat de mens een noodzaak ervaart om te handelen en dat we worden voortgedreven door een 
ethisch imperatief: gezien de beperkte tijd dat we leven, verlangen we het goede leven. Zonder de dood als ultiem tekort zou er 
geen verlangen kunnen zijn. De dood is niet wat ons belaagt, maar wat ons in staat stelt om te leven: “Vous avez bien raison de 
croire que vous allez mourir bien sûr; ça vous soutient”. Het bewijs van die noodzaak vinden we bijvoorbeeld in de kliniek. Binnen 
sommige psychotische problematieken leven mensen in de waan dat ze gestorven zijn en slechts nog ronddwalen in de 
schermerzone tussen leven en dood (zie: syndroom van Cottard). Getuigenissen die we over die problematiek kunnen lezen 
tonen dat het quasi ondragelijk is om dit te ervaren. 

De reden waarom de mens met die existentievragen en punten van fundamenteel gemis te maken heeft, ligt in het ‘manque-à-
être’ dat samenhangt met de drift. Onze biologie geeft op elke van de vier existentiepunten een driftaanzet die ons handelen 
aanvuurt (mannenlijf/vrouwenlijf; seksuele drift; Anlehnungstrieb; overleefimpuls), maar het sluitstuk ontbreekt. Ons ‘zijn’ is niet 
volledig en precies daarom verschijnt onze ‘existentie’ als vraag (stelt Lacan in een eerste tijd) of krijgen we in ons bestaan te 
maken met fundamentele punten van niet-bestaan (stelt Lacan in een tweede tijd). 

Om dat laatste punt te snappen het volgende: Lacans theorie vertrekt van de gedachte dat we dankzij de taal een kanteling van 
‘zijn’ (être) naar ‘bestaan’ (exister) doormaken. ‘Zijn’ doen we naarmate we op biologisch vlak leven. Het is een kwestie van het 
levende lijf. ‘Bestaan’ daarentegen doen we dankzij de betekenaar. Waar ‘zijn’ een solitaire kwestie is, gebeurt ons bestaan in de 
sociale band. ‘Bestaan’ doen we naarmate er betekenaars mijn ‘zijn’ benoemen in verhouding tot andere betekenaars, waardoor 
het kenbaar wordt voor mezelf en voor anderen. De problematiek van het ‘niet-bestaan’, die Lacan later in zijn werk op de 
existentiethema’s situeert, geeft aan dat we in het hart van onze pogingen om te benoemen op limieten botsen: het zijn 
elementen waar we weliswaar een verhaal kunnen rondweven, maar waar we niet rechtstreeks over kunnen vertellen. 

4. De imaginaire as van het L-schema 

Dit wil niet zeggen dat alle mensen volgens Lacan in zekere zin een existentialistische filosoof zouden zijn en quasi eindeloos 
reflecteren over de zin en de onzin van hun bestaan. In tegendeel: deze vragen spelen op het niveau van het onbewuste. Mensen 
worstelen met deze vragen – die geen finaal antwoord kennen – en hebben er tal van reacties op die samen geen mooi geheel 
vormen. Daar reageren we op met afweer. De inhoud van patiënten hun spreken over symptomen en producties van het 
onbewuste toont evenwel dat deze kwesties aan de orde zijn. De afweer die inherent is aan het Ik-gerelateerd spreken zorgt er 
evenwel voor dat mensen vooral een bepaald zelfbeeld in stand willen houden. Hierdoor sluiten ze hun ogen voor wat hen beroert. 

Zo komen we bij de imaginaire as van het L-schema. Elementair drukt deze uit dat het Ik (a’) ontstaat op basis van het beeld van 
de ander (a). Toegepast op het onbewuste drukt het schema uit dat de mens (S) vanuit het onbewuste als Ander (A) weliswaar 
geconfronteerd wordt met existentievragen en met de moeilijkheid van het niet-bestaan, maar tevens dat hij dit probleem oplost 
door zich te verschansen in het spel van imaginaire identificaties, betekenisverlening en drukdoenerij over de omgang van alle 
dag met de ander (a’-a). Precies om niet met de neus op de existentievragen te worden gedrukt, zullen mensen defensieve relaties 
aangaan met anderen: relaties die toestaan om hun radicale niet-bestaan toe te dekken. 

Op cruciale punten in ons functioneren worden we echter verstoord in ons imaginaire spel, en ‘spreekt’ het onbewuste (A) mee 
in wat we zeggen: op het punt waar de symbolische as van het L-schema de imaginaire kruist, worden we geconfronteerd met 
verrassende componenten in ons eigen spreken en handelen: elementen die we vanuit een Ik-perspectief niet zomaar kunnen 
rijmen met wie of wat we denken te zijn. Symptomen en producties van het onbewuste kunnen we op dit niveau situeren. 

In Freuds Signorelli voorbeeld kunnen we dit zien verschijnen in de verschuivingen tussen de betekenaars die verwijzen naar lastige 
gedachten die vanuit Ego-perspectief (a’) ontregelend zijn omdat ze de vraag stellen naar wie Freud als subject (S) is. Als polyglot 
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verbond Freud de betekenaar ‘signor’ uit ‘Signorelli’ aan het Duitse ‘Herr’ (meester, heer).  De  betekenaar ‘Herr’ op zijn beurt 
ontlokte gedachten over hoe Turken omgaan met dood en seksualiteit en over de achting die zij veelal hebben voor hun arts. Dit 
bracht Freud bij de herinnering aan een patiënt die zich van kant had gemaakt omwille van seksuele problemen; een situatie 
waarbinnen Freud helemaal geen heer en meester was, en die hij uit zijn gedachten bande tijdens zijn gesprek op de trein. 
Beschouwd vanuit het L-schema zijn de verdrongen gedachten over de dood van deze patiënt de Ander/het Andere (A) waar 
Freuds Ik (a’) mee worstelde. Deze gedachte trof hem heel sterk als verlangend subject (S), maar werd uit zijn aandacht geweerd 
omdat hij geen mal figuur wou slaan in verhouding tot zijn reisgenoot (a), met wie hij slechts een alledaags gesprek wou voeren. 

Een tweede wat langer klinisch voorbeeld laat ons ook toe om de bruikbaarheid van het L-schema toe te lichten. Dieter is een 
jonge man die op consultatie komt met de melding dat hij depressief is. Hij is continu in een verdrietige en neergedrukte stemming, 
piekert over wat hij waard is, slaapt slecht en voelt zich te lusteloos om iets te ondernemen. Hij ziet het niet zitten om te gaan 
werken, waardoor hij van zijn huisarts een ziektebriefje kreeg om veertien dagen thuis te blijven. Bijkomend voelt Dieter zich 
schuldig rond de dood van zijn grootvader langs vaders kant, die op het moment van de consultatie negen weken gestorven is. 
Dieter komt op gesprek omdat zijn huisarts daarop aandrong en in een telefonisch doorverwijsgesprek gaf de arts te kennen dat 
deze patiënt hem wel vaker consulteert omwille van vage gezondheidsklachten. De aanmeldingsklacht, waarbij een intense 
ervaring van onbehagen centraal staat, kunnen we situeren op de imaginaire as van het L-schema: Dieter heeft een negatief 
zelfbeeld (a’), wil de ander (a) liever niet onder ogen komen en trekt zich terug uit sociale contacten (a’-a). 

Klinisch gaan we met Dieter aan de slag door alle aandacht te besteden aan wat hij precies vertelt over zijn klachten. Qua context 
valt het op dat hij deze klachten meteen koppelt aan de dood van de grootvader. Dit is een duidelijke persoons-specifieke 
component die iets vertelt over het unieke van zijn symptoom, temeer omdat niet de verlieservaring in verband met de gestorven 
grootvader centraal staat, maar een klacht omtrent zijn ouders: grootvader is overleden toen zijn ouders voor hun bedrijf op 
zakenreis waren. De ouders zijn op zakenreis vertrokken toen grootvader niet acuut ziek was, maar wel met een zwakke 
gezondheid in een ouderenvoorziening verbleef. Tijdens hun afwezigheid kreeg grootvader een longinfectie, waaraan hij drie 
dagen later overleed. 

Aan de ene kant getuigt de jonge man van rouw en verdriet. Grootvader was een vertrouwensfiguur met wie hij sprak over werk 
en leven. Echter, het is niet dit verdriet die hem nu zo hoog zit, wel het feit dat hij er alleen voor stond. Grootvader werd ziek op 
een werkweek toen hij zelf volop aan de slag was voor zijn job. De eerste twee dagen zocht hij hem op na het werk en hield hij 
zijn ouders telefonisch op de hoogte. De derde dag stelde hij bij zijn aankomst tot zijn ontzetting vast dat grootvader net overleden 
was. Enerzijds voelt Dieter zich slecht omdat hij het niet heeft zien aankomen. Anderzijds stelt hij zich grote vragen bij zijn ouders, 
die pas twee dagen na grootvaders overlijden terugkeerden van hun zakenreis. Daardoor moest Dieter zelf alle afspraken met de 
ouderenvoorziening afhandelen, het doodsbericht opstellen en de uitvaartplechtigheid plannen. Dit wringt omdat het niet past in 
zijn beeld over wat zoon (a’) en vader (a) eigenlijk in zo’n situatie zouden moeten doen. 

Ruimer werpt hij op dat het hem stoort dat bij vader het bedrijf steeds op de voorgrond staat. De jonge man heeft dezelfde 
beroepsspecialisatie als vader (“mijn beste criticaster”) maar werkt voor een ander bedrijf, waar het beroepsmatig niet zo goed 
vlot als hij had gehoopt. Het ideaalbeeld van de hard werkende ondernemer, dat de vader incarneert (a), stoort Dieter, die vaststelt 
dat hij er zelf niet  kan  aan  voldoen  (a’). Eens deze mismatch te berde gebracht is, komt verontwaardiging over de 
onverschilligheid van de ouders centraal te staan. Hij verwijt vader hardvochtigheid naar grootvader toe en steekt in de sessies 
zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. Thuis is de hele kwestie echter onbespreekbaar omdat vader toch maar zou 
reageren met verwijten. 

Verwijten zijn er thuis intussen ook omwille van het feit dat hij zich volgens vader wentelt in zijn verdriet en het werk laat schieten. 
Met zijn depressief-passieve reactie houdt de jonge man zijn vader als het ware een spiegel voor waarin hij indirect zijn 
ongenoegen uit. Vader is gefocust op werk en veronachtzaamt de intermenselijke zorg. De jonge man daarentegen is gefocust op 
de intermenselijke gevoeligheid die zijn vader niet aan de dag legde ten aanzien van grootvader evenmin als naar hemzelf, en laat 
beroepsmatig het hoofd zakken. 

Dieters depressiviteit kan gelezen worden als een reactie op de stijl van de vader; een reactie op hoe vader omging en omgaat 
met de grootvader, de dood en zijn zoon. Bij de start van de sessies heeft de jonge man nog geen gepaste manier van reageren 
gevonden om om te gaan met de imaginaire spanning ten aanzien van zijn vader. Zijn gedachtegang over ouderlijke 
verantwoordelijkheid, respect voor verschil tussen mensen en zijn kritiek op hoe vader omgaat met leven en dood is bij het begin 
van de sessies niet duidelijk symbolisch gearticuleerd. Het is pas door zichzelf tegenover de analyticus te horen praten over de 
hele situatie dat het hem daagt hoe kwaad en ontgoocheld hij is. Deze gedachten vormen het Andere/de Ander (A) dat hem 
subjectief sterk raakt (S), maar dat niet mooi past binnen de gevestigde zoon-vader relatie (a’-a). Dieter komt ertoe om binnen de 
sessies zijn eigen reactiestijl ten aanzien van zijn vader te ondervragen: “ik ben een brave; ik ben veel te braaf” stelt hij, en 
gaandeweg wordt hij veel assertiever naar zijn vader toe. Dit doet de depressieve stemming opklaren en confronteert hem met 
de vraag waarom hij zo geneigd is om zich altijd “als de brave” op te stellen. 
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Lacan (1974) beschouwt de neurotische depressie als een ‘lâcheté morale’ (‘morele lafheid’) ten aanzien van de ‘éthique du bien 
dire’. Depressie getuigt van een imaginaire stagnatie van een Ik-beeld tegenover ideaalbeelden en (vermeende) verwachtingen 
uit de omgeving. De behandeling bestaat uit het op gang brengen van een ‘goed spreken’. Dat wil zeggen dat de symbolische as 
van het L-schema centraal komt te staan. 

Ruimer is het op gang brengen en stimuleren van een ‘goed spreken’ een belangrijke taak voor de analyticus. Dit kan onder meer 
door: 
˗ Voldoende te zwijgen, zodat analysant kan spreken 
˗ Stilte te hanteren (toelaten, maar niet laten functioneren als breuk) 
˗ Pijnlijke elementen niet toe te dekken (‘het is zo erg niet’; ‘het komt wel goed’…), maar uit te nodigen om deze te exploreren 
˗ Patiënt actief te stimuleren tot exploreren 
˗ Patiënt aan te zetten tot ‘vrij’ te spreken’; niet gecensureerd spreken; vrije associatie. 
˗ Te interpreteren met mate = af en toe opmerking geven over het spreken/het verhaal van de analysant, zodanig dat het 

spreken verder wordt gestuwd. 

In het L-schema verwijst S naar het subject in zijn stomme onuitsprekelijke bestaan Via uitingen van het OBW verschijnt de vraag 
naar wie ik ben, en naar wat ik wil. Op dit punt drukt het symptoom een verlangen uit. 

Het voorbeeld van de jonge man toont dat hij via het symptoom een standpunt uitdrukt ten aanzien van zijn vader: een verlangen 
dat de vader anders zou reageren op hem en op de dood van de grootvader en een verlangen om bij de inrichting van zijn leven 
de vader niet langer als norm te hanteren. 

Het voorbeeld van Signorelli drukt ook een verlangen uit: Freud wou zichzelf niet confronteren met zijn machteloosheid als arts 
ten aanzien van een patiënt die zelfmoord pleegde omwille van seksuele problemen. Als arts was hij bekommerd om zijn patiënt, 
maar heer en meester was hij geenszins. 

5. Imaginaire overdracht 

Spreken in psychoanalyse heeft een belangrijke relationele component: de patiënt/analysant spreekt niet met een willekeurige 
persoon, maar met iemand die vertrouwen uitlokt en in relatie tot wie tal van verwachtingen gaan spelen. We noemen dit 
overdracht. 

Freud is degene die het concept overdracht voor het eerst gebruikt (zie tekst ‘dynamiek vd overdracht’). Hiermee duidt hij aan dat 
we door de gecombineerde invloed van aangeboren driftkenmerken, socialisering en opvoeding typische relatiepatronen 
ontwikkelen die we in ons leven herhalen met anderen. Deze relatiepatronen passen zich deels aan in functie van de realiteit, 
maar omvatten ook een onbewuste component: we herhalen op een typische manier driftmatige patronen en libidineuze wensen 
en keuzes in verhouding tot anderen. In iedereens functioneren kunnen we op dat punt patronen vinden. Wanneer mensen een 
therapie starten, zullen ze hun typische relationele stijl ook herhalen met de therapeut. Verwachtingen over hoe de ander zal zijn, 
en manieren van reageren op anderen die men doorheen het leven heeft ontwikkeld, zullen zich ook tonen in relatie tot de 
therapeut. Freud stelt dat onbewuste voorstellingen en verwachtingspatronen actief aansturen hoe een patiënt kijkt naar een 
therapeut en ook gebruikt worden om handelingen van die therapeut te interpreteren. De patiënt kleeft imago’s op de ander 
(vaderbeelden, moederbeelden, broerimago…) en gaat zich in functie daarvan op een bepaalde manier gedragen.

Bijvoorbeeld: iemand die zich over het algemeen terughoudend opstelt, zich moeilijk uit en snel kritiek verwacht van anderen, zal 
er spontaan ook snel van uitgaan dat de therapeut op die manier zal reageren op hem of haar. 

Bij specifieke vormen van psychopathologie treft men vaak hetzelfde type overdrachtspatroon aan. Zo kunnen bij paranoia met 
achtervolgingsgedachten, die gedachten ook de overdracht gaan beheersen of kan men bij neurotische depressie met een grote 
mate van zelfkritiek (waarbij de kloof tussen Ik en ideaal-Ik op de voorgrond staat) verwachten dat de therapeut wordt gezien als 
iemand kritisch staat ten aanzien van ‘zwakheden’. Echter, overdracht krijgt altijd een specifieke persoonsgebonden kleur in 
functie van eigen levenservaringen. 

Toegepast op het L-schema kunnen we dit imaginaire overdracht noemen: de patiënt/analysant presenteert zich op een bepaalde 
manier als Ik (a’) en dit gebeurt vanuit een bepaalde verwachting over wie de ander (a) is en hoe deze zal reageren. De analyticus 
wordt als imaginaire ander in een bepaalde rol geduwd. Er ontstaan veronderstellingen over wat de ander al dan niet wil horen. 
Veronderstellingen over wat de ander wil horen getuigen van iemands imaginaire idealen en van zijn verlangen naar appreciatie 
(men wil zichzelf kunnen zien als geslaagd/goed en als geliefd). Veronderstellingen over wat de ander wil horen getuigen van 
iemands afweer (‘als ik dat zeg/doe dan gaat de ander me afkeuren’). 

In het leven van alledag levert het functioneren volgens de imaginaire as van het L-schema belangrijke voordelen: het laat mensen 
toe om elkaar te begrijpen. Wanneer we onderling communiceren vertrekken we eigenlijk van een vorm van imaginaire 
identificatie met de ander. We plaatsen de ander in de rol van spiegel waarin we onszelf kunnen zien en langs die weg bouwen 
we een idee op over de rol die we moeten spelen in functie van wat we verwachten van de ander. Bijvoorbeeld, wanneer we 
inchecken in een hotel dan identificeren we ons met de rol van gast. De receptionist fungeert als een spiegel waarin we onszelf 



101 
Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

als gast kunnen zien. Zonder receptionist (al is die receptionist ultiem een robot) kan de gast zijn rol als klant niet opnemen. 
Hetzelfde geldt voor de relatie tussen leerkracht en leerling, partners, vrienden… Via de imaginaire component uit onze relaties 
menen we te weten wie of wat de ander is en omgekeerd laat het ons ook toe om een idee te ontwikkelen over wie we zelf zijn 
en over wat we moeten doen. In die zin zijn Ik en ander onderling afhankelijk van elkaar. Dit soort identificaties komen ook binnen 
in de overdracht: de analysant plaatst de analyticus op een voor hem of haar karakteristieke plek en gedraagt zich complementair 
met wat hij/zij de analyticus toeschrijft. 

Freud maakt ook een onderscheid tussen positieve en negatieve overdracht. Positieve overdracht wil zeggen dat men de ander 
goedgezind bekijkt. Er is vertrouwen en men rekent erop dat de ander appreciërend uit de hoek zal komen. Soms krijgt dit een 
amoureus kantje (de ander ziet me graag (of dat wil ik toch) / ik zie de ander graag) of een narcistische inslag (de ander bewondert 
me (of dat wil ik toch) / ik bewonder de ander). Negatieve overdracht wil zeggen dat men de ander vanuit negatief daglicht 
benadert. De ander wordt gezien als kwetsend, vijandig, onbetrouwbaar, dom… 

Verder geeft Freud ook aan dat een focus op overdracht tijdens een behandeling wisselend op de voorgrond staat. Op vele 
momenten is de patiënt/analysant niet bekommerd over hoe de ander naar hem/haar kijkt en staat zijn/haar verhaal centraal. Op 
andere momenten echter, zal de patiënt/analysant zich sterk zorgen maken over hoe hij/zij wordt bekeken en de therapeut ook 
met allerlei verwachtingen bekleden. De wisseling tussen beide manieren van spreken is volgens Freud niet toevallig: op 
momenten van afweer, waarbij het spreken punten nadert die vanuit een Ik-perspectief moeilijk te verteren zijn, komt de 
overdracht centraal te staan. Meer nog: Freud meent dat de kleur die de overdracht krijgt vaak bepaald wordt door datgene dat 
men afweert. Indien agressieve componenten centraal staan in de afweer kan men negatieve overdracht verwachten, indien 
eerder seksuele componenten geviseerd worden bij de afweer kan men positieve overdracht verwachten. In plaats van zich 
bepaalde zaken verhalend te verwoorden gaat men zich op een daarmee verbonden manier gaan gedragen. 

Een volgende vraag die we ons kunnen stellen, is deze naar hoe we tactisch best omgaan met de overdracht, hoe we de overdracht 
best hanteren. Algemeen beschouwd doen we dat door te reageren met neutrale welwillendheid, te blijven luisteren naar het 
verhaal en expliciet niet mee te gaan in het Ik-ander (a’-a) scenario dat sluipend binnenkomt in de overdracht. Dit houdt in dat de 
clinicus zich niet laat meeslepen door positieve of negatieve verwachtingsbeelden die de analysant heeft, niet meegaat met hoe 
de analysant de analyticus idealiseert of fileert, met een zekere onverschilligheid reageert op hoe de ander zich als ideaal wil tonen 
en vooral ook niet afwerend reageert op wat de analysant wil afweren. De analyticus weet vanuit zijn/haar eigen analyse dat 
spreken over pijnlijke en beschamende zaken als evident behoren bij het werk in een analyse en richt zich daar dan ook op. Zo’n 
opstelling desoriënteert de afweer en zorgt er veelal voor dat de analysant de eigen verdeeldheid meer zal articuleren dan hij/zij 
gewoonlijk doet. Dit leidt tot verrassing, maar kan ook zorgen voor schaamte (“Zo wil ik niet zijn”; “Wat zal hij/zij nu van mij 
denken?”), waar men best normaliserend mee omgaat. 

Freud stelt dat overdracht een herhaling is van de verhouding met significante anderen (moeder, vader, partner…) en raadt aan 
om dat expliciet te duiden in de therapie, zodat de analysant er inzicht in krijgt en er afstand kan van nemen. In het verlengde van 
de typische vorm van afweer die iemands functioneren kenmerkt, verwacht hij dat er zich tijdens de behandeling een heuse 
‘overdrachtsneurose’ zal ontwikkelen. Dit wil zeggen dat de overdracht de ‘speelplaats’ wordt waar iemand al zijn karakteristieke 
vormen van afweer en van driftbevrediging via interpersoonlijke verwachtingen en reacties zal botvieren. Via het expliciet duiden 
van herhalingspatronen in de overdracht en in het leven daarbuiten hoopt Freud de afweer te kunnen bezweren. 

Lacan daarentegen raadt af om overdrachtspatronen expliciet te gaan bespreken of interpreteren omdat men zo op vlak van het 
imaginaire bepaalde verhoudingen dreigt te bevestigen. Wanneer wordt gewerkt met het duiden van de overdracht doet men 
beroep op de rationaliteit van het Ik om absurde kantjes in het eigen functioneren te corrigeren (“Ah nu snap ik het, nu kan ik 
mezelf corrigerena). Echter, gezien het Ik-gerelateerde spreken voor Lacan inherent samenhangt met miskenning en afweer, is 
die strategie gedoemd om te mislukken. Via dergelijke interpretaties blijven we op de imaginaire as van het L-schema. Hij stelt 
dat we de analysant moeten verrassen door de imaginaire patronen die zich spontaan installeren actief te doorbreken door zich 
te richten op het onbewuste weten en door aanvaardend om te gaan met het afgeweerde. 

6. Symbolische overdracht 

Op het niveau van het imaginaire is een symptoom of syndroom (i.e. een cluster samenhangende symptomen) een ‘stoornis’. Het 
is een hinderende factor die de verhouding tussen Ik en ander (a’-a) verstoort. Het effect van een symptoom is verstorend omdat 
het ons streven naar zelfcontrole en zelfharmonie in de war stuurt. Symbolische overdracht ontstaat wanneer er een kanteling 
komt in de houding ten aanzien van het symptoom en een patiënt de vraag gaat stellen naar wat symptomen of klachten reveleren 
over zichzelf  (S). Dat het  symptoom optreedt, wordt op dat moment beschouwd als niet toevallig en de vraag ontstaat naar wat 
dit symptoom uitdrukt over de eigen persoon. Het symptoom weerspiegelt een ongekend stukje ‘zelf’ dat men via de 
psychoanalyticus/therapeut wil leren kennen. Symbolische overdracht hangt samen met de hypothese van het onbewuste (A). 
Coherent met de psychoanalytische hypothese gaat de patiënt dan uit van de hypothese dat het symptoom een stukje onbewust 
weten omvat dat hij of zij wil leren kennen. 
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Precies op dit punt switcht de patiënt naar de positie van analysant. Een patiënt is iemand die symptomen heeft – dewelke 
mogelijks ook een syndroom vormen – waar hij/zij onder lijdt en die hem/haar er toe brengen om een klacht te uiten. De klacht 
van de patiënt gaat over de hinder of verstorende impact die men op de imaginaire as van het L-schema ervaart. Een patiënt 
wordt analysant wanneer en in de mate dat hij/zij de klagende positie verlaat en een verwonderd onderzoekende positie gaat 
innemen met betrekking tot het eigen functioneren: hoe komt het dat ik dit doe/ervaar? Wat zegt dit over mij? Op dit punt kantelt 
de klacht in een zelf-reflexieve vraag, en ontstaat symbolische overdracht. 

Op datzelfde punt krijgt ook de clinicus een ander statuut. Zolang iemand vastgepind is op de klagende en lijdende positie, is de 
clinicus een therapeut. Van dergelijke therapeut wordt verwacht dat deze genezing zou kunnen bieden. Binnen zo’n 
overdrachtsrelatie zit de patiënt in een passieve positie: de therapeut is een wetende specialist die zijn expertise toepast op de 
patiënt. Wanneer symbolische overdracht ontstaat, krijgt de clinicus een andere positie. Hij is niet louter meer degene die alles 
zou weten over de aandoening van de patiënt, maar degene die geacht wordt om te weten hoe men voeling kan krijgen met en 
meesterschap kan krijgen over het vreemde stuk in mezelf waar het Ik- gerelateerde functioneren zo machteloos tegenover staat. 
Op het moment dat de patiënt analysant wordt en symbolische overdracht ontstaat, wijzigt ook de positie van de clinicus, en krijgt 
deze de rol van analyticus. 

In het voorbeeld van Dieter met zijn depressieve klachten ontstaat symbolische overdracht wanneer hij zich voorbij zijn klachten 
(die getuigen van een spanningsveld tussen Ik en ander) de vraag gaat stellen naar het waarom van zijn eigen gedweeë reactie 
ten aanzien van zijn vader. Kwaadheid ten aanzien van zijn vader komt naar boven en dat zorgt voor een gevoel van urgentie: hij 
wil in staat zijn om zelf te kiezen in het leven en zich niet louter te spiegelen aan wat zijn vader voordoet. Bij dit voornemen botst 
hij op het feit dat hij als het ware leeft met de handrem op: hij confronteert zijn vader niet en moddert aan. Inderdaad, wanneer 
Dieter tijdens de gesprekken dit aspect in zijn stijl vaststelt en wil onderzoeken van waar dat komt en hoe hij het anders kan doen, 
kantelt de klacht in een vraag en ontstaat symbolische overdracht. Op dat moment is de clinicus niet langer een ‘psychologische 
dokter’ die hem moet genezen, maar iemand die het zoekproces zal begeleiden en een plek creëert voor open spreken en reflectie 
over het functioneren van de analysant. 

Onder meer in zijn Seminarie XI, wanneer hij zijn L-schema reeds ontgroeid is, herneemt Lacan de idee van symbolische overdracht 
en stelt hij dat de overdracht georganiseerd  is  rond  een  ‘sujet supposé savoir’. Deze dimensie van het ‘verondersteld wetend 
subject’ bij Lacan is helemaal niet gelijk te schakelen met de persoon van de analyticus die als expert een concreet weten over de 
consulterende persoon in pacht zou hebben. De term ‘sujet supposé savoir’ duidt aan dat het werk in een analyse wordt 
voortgedreven door een constructieve veronderstelling die het contact tussen analyticus en analysant organiseert: de figuur van 
de analyticus staat garant voor de zinvolheid van het spreken en incarneert de hypothese dat het exploreren van het onbewuste 
weten relevant is. De patiënt/analysant kan zijn eigen spreken of associaties aannemen als interessant, revelerend, oplossend of 
kortom als waarheidsvol omdat de analyticus dit spreken erkent en beluistert. De analysant veronderstelt dat de analyticus de 
weg weet om het geheim van het symptoom te reveleren. De analyticus op zijn/haar beurt vertrouwt dat die zoektocht zinnig is 
en weet dat deze zal uitmonden op het exploreren van het onbewust weten en op het zich positioneren ten aanzien van de 
onbewuste waarheid. De analyticus heeft vertrouwen in de relevantie van het proces en dit niet enkel omdat hij er conceptueel 
en klinisch inzicht in heeft, maar vooral omdat zijn/haar eigen analyse dat duidelijk heeft laten blijken.

De analyticus heeft dus in de eerste plaats een proces-weten over de logica van een analyse, en veronderstelt    er iets  te 
weten valt over het verlangen die in het symptoom van de analysant vervlochten zit, maar weet niet  er precies te  weten valt. 
Zo’n weten komt maar tot stand via het spreken van de analysant. Door middel van het vrije spreken verschijnt het verlangen. 

De eigenlijke bron van weten in een psychoanalytische gesprekstherapie is het vrije spreken zelf en het onbewuste dat zo 
wordt gereveleerd: daar ligt de belangrijke info in verband met het verlangen. Symbolische overdracht komt tot stand wanneer 
analyticus en analysant samen de onbewuste logica van de analysant beluisteren en exploreren – vanuit de veronderstelling 
dat daar een dimensie van verdeeldheid ligt waar het ego-gerichte denken niets wil van weten. 

In een tekst uit 1967 verbijzondert Lacan dat overdracht binnen de psychoanalyse inderdaad symbolisch van aard is omdat het 
gebaseerd is op een betekenaarsproces: slechts wanneer een betekenaar uit het spreken van de analysant (i.e. de 
overdrachtsbetekenaar; ‘signifiant de transfert’) resoneert met een betekenaar die de analysant op de analyticus kleeft of in 
het spreken van de analyticus hoort, zal symbolische overdracht tot stand komen. Lacan benoemt de betekenaar die bij de 
analyticus wordt gehaald als ‘signifiant quelconque’. Het is een willekeurige betekenaar die de analysant oppikt uit het discours 
van/omtrent de analyticus en die er toe leidt dat hij zijn eigen spreken gaat onderzoeken. 

Formeel geeft Lacan dit proces als volgt weer: 
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Lacan benoemt deze formule als het algoritme van de overdracht. S linksboven staat voor de overdrachtsbetekenaar die 
resoneert met een betekenaar die de analysant op de analyticus kleeft: 𝑆&. Het effect van dit proces, is dat er een spreken op 
gang komt bij de analysant (gesymboliseerd door de betekenaarsketting 𝑆!,  𝑆", …, 𝑆') die uiteindelijk leidt tot het ontwikkelen 
van een idee of betekende (s) over het eigen onbewuste. 

In het geval van Dieter kunnen we de uitdrukking “ik ben een brave; ik ben veel te braaf” beschouwen als de 
overdrachtsbetekenaar. Deze brengt hem ertoe om zichzelf te ondervragen. De reden waarom hij die stap zet is wellicht omdat 
hij een bepaald betekenaar op de analyticus kleeft. In een bepaalde sessie zegt hij over de analyticus: “man gij kunt nogal 
luisteren”, wat sterk resoneert met het feit dat zijn vader dat helemaal niet doet. Het “luisteren” van de analyticus is iets anders 
dan het ‘gehoorzame luisteren’ van ‘brave’ Dieter en precies de opening tussen beide voedt zijn interesse om te vatten wat 
hem parten speelt bij zijn problemen. 

Ten aanzien van de idee van het ‘verondersteld wetend subject’ zou men kunnen opmerken dat toch elke subjectiviteit berust 
op een veronderstelling. Zo zagen we reeds dat het verdeeld subject niet anders is dan de aanname van een eigen positie in 
tijd en ruimte die opduikt naar aanleiding van het feit dat men de betekenaar gebruikt. Karakteristiek voor de overdracht is dat 
de analysant niet enkel een subject veronderstelt bij zichzelf, maar ook ten aanzien van het luisterende spreken van de 
analyticus. Meer nog, aan de analyticus krijgt als subject een weten toegeschreven dat handelt over de subjectiviteit van de 
analysant. Om succesvol te kunnen zijn, veronderstelt een analyse precies op dit laatste punt een kanteling, waarbij de 
analysant gaat ervaren dat het vrije spreken de factor is die een weten genereert dat pertinent is voor het eigen functioneren. 
Het relevante weten dat samenhangt met mijn subjectiviteit zit niet zozeer verscholen in de figuur van de analyticus, maar 
komt tot stand via de analytische arbeid. Om die overstap te kunnen maken, moet een betekenaar die de analysant bij de 
analyticus lokaliseert (bijv. “man gij kunt nogal luisteren” bij Dieter) resoneren met het verhaal van de analysant. Echter, 
naarmate een analyse naar zijn einde loopt wordt ook dit laatste doorprikt. Het onbewuste weten dat via een analyse wordt 
geëxploreerd is geen mooi afgerond geheel, maar inherent fragmentarisch. In de formule van de overdracht wordt dit 
gesymboliseerd door de betekenaarsketting  𝑆!,  𝑆", …, 𝑆'. Een analyse levert geen fraai autobiografisch narratief op, maar 
een verspreid netwerk van cursiefjes over het eigen leven. Een ultieme betekenaar wordt net gevonden. 

Lacan duidt dit logisch eindpunt van een analyse aan als: S(A). Dit symbool wil zeggen dat de Ander net zoals het subject 
getekend is door een niet te elimineren verdeeldheid. Een analysant botst doorheen een analyse op dit punt en leert een leven 
uit te bouwen met/ondanks/dankzij dit gemis. 
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Les 10 

1. De symbolische orde 

Het levende lijf en de drift zijn bij uitstek het Reële waar de mens mee te maken heeft. Ze zadelen ons op met een problematiek 
van niet-bestaan in het hart van onze identiteit. Het Imaginaire en het Symbolische op hun beurt, vormen de registers 
waarlangs het menselijke intellect probeert om controle te verwerven over het onbehagen in het hart van ons bestaan. Het 
zijn de twee uitingen van het menselijke intellect en aan de hand van deze combinatie proberen we om te gaan met het Reële. 

Het Symbolische is de plek van de betekenaar waarmee we de wereld benoemen en onszelf een positie toekennen in 
verhouding tot wie en wat ons omringt. Kenmerkend voor dergelijke benoemingen, is dat ze een ordening impliceren. Via de 
betekenaar ontstaat een wereld die geordend is volgens de logica van het verschil, wat ons toelaat om de eigenheid, de 
individualiteit van dingen en gebeurtenissen te benoemen: een meisje is geen jongen, een jongen is geen man, een man is 
geen plant… Er is echter meer. 

Kenmerkend voor de structurele denkers (Lacan, Claude Lévi- Strauss, Roman Jakobson…) uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw, is dat deze het Symbolische zien als drager van de culturele patronen die het samenleven tussen mensen ordenen. 
Vandaar dat de term symbolische orde een synoniem is voor het Symbolische. Twee kerngedachten staan op dat moment 
centraal bij Lacan:  

˗ Enerzijds stelt hij dat symbolische articulatie een inherente ordening inhoudt ® deze kerngedachte zullen we formeel 
toelichten. 

˗ Anderzijds stelt hij dat deze inherente ordening ook culturele praktijken uitdrukt. Door de finesse van het taalgebruik in 
een bepaalde culturele context te assimileren, gaat men functioneren volgens de regels die op die manier worden 
gearticuleerd en raakt men gesocialiseerd binnen een groep ® deze kerngedacchte werken we uit door de link te leggen 
met de antropologie van Claude Lévi-Strauss, de Oedipus-theorie van Freud en de theorie over de metafoor van Roman 
Jakobson. 

2. Het Symbolische impliceert een inherente ordening en determineert het subject 

Computers werken slechts met berekeningen die gebaseerd zijn op de verwerking van reeksen getallen die samengesteld zijn 
met combinaties van 0 en 1. Lacan vertrekt van dezelfde basisgedachte om toe te lichten dat elke symbolische articulatie een 
strikte ordening impliceert. Deze ordening overstijgt het Reële en bepaalt ook het subject als tekort. 

De basis van ons menselijk gebruik van de betekenaar is binair. Om dit toe te lichten verwijst Lacan naar Freud, die bij een van 
zijn kleinzoons opmerkte dat deze op de leeftijd van 18 maand met een klosje speelde en daarbij steeds ook ‘fort’ (verdwenen) 
en ‘da’ (daar) zei wanneer hij  het respectievelijk verstopte of opnieuw tevoorschijn haalde. Freud was verwonderd over dit 
spelletje omdat het kind op die manier steeds opnieuw een onlustvolle activiteit ensceneerde: afscheid nemen. Dit wekte 
verwondering omdat Freud lang was uitgegaan van de premisse dat mensen onlustvolle situaties uit de weg gaan. Nu stelde 
hij vast dat zijn kleinzoon zo’n situatie opzocht en bovendien zelfs nog plezier beleefde aan zijn spel. Dergelijke observaties 
brachten Freud ertoe om een wending aan te brengen in zijn theorie: mensen streven niet enkel maar lust na (door onlust te 
vermijden), maar beleven ook een vorm van lust in situaties die als dusdanig onlustvol zijn. Freud benoemde dit als de 
doodsdrift, maar bleef worstelen om die goed geplaatst te krijgen. 

Lacan koppelt het fort-da spel van Freuds kleinzoon, en ruimer ook Freuds theorie over de doodsdrift aan de werking van het 
Symbolische. In Lacans lezing speelt de kleine jongen niet louter een situatie van afscheid na – het type situatie waar hij in 
verhouding tot zijn ouders bijvoorbeeld wel mee te maken had – maar neutraliseert hij de Reële impact van die situatie door 
er een voorstelling over op te bouwen. Deze voorstelling is symbolisch gearticuleerd, want gebaseerd op het verschil tussen 
twee woorden die hij vanuit zijn omgeving zal hebben opgepikt: ‘fort’ en ‘da’. Lacans ruimere idee dat ‘het woord het ding 
doodt’, is op deze situatie van toepassing. Door te benoemen neutraliseert de jongen de overweldigend reële impact van wat 
eerst ongekend was. Hij legt immers een patroon van voorspelbaarheid op aan de situatie van afscheid nemen. Zodra het 
kindje het klosje wegstopt – een toestand die hij benoemt  als ‘fort’  –  anticipeert hij op het moment waarop het opnieuw 
zichtbaar zal zijn. Visueel is het klosje weg, maar in de psychologische werkelijkheid blijft het bestaan omdat het woordje ‘fort’ 
de symbolische permanentie ervan markeert. 

Deze vorm van binaire voorstelling zorgt in Lacan’s redenering automatisch voor een syntactische ordening. Zodra we 
individuele  betekenaars  (zoals ‘fort’ en ‘da’)  aaneenschakelen, treden er wetmatigheden op: er ontstaan noodzakelijkheden, 
mogelijkheden en onmogelijkheden waar de gebruiker simpelweg wordt aan onderworpen. 
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Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij ik een geldstuk neem en het een aantal keer tollend opgooi met de vraag of ik kop (+) 
of munt (-) gooi. De uitkomst van een individuele gooibeurt is niet te voorspellen, maar wel strikt afhankelijk van de gooier. 
Binnen het bestek van een minuut kan ik immers verschillende keren gooien en ondanks dezelfde contextuele omstandigheden 
zal mijn krachtinspanning en lichaamspositionering lichtelijk variëren, waardoor mijn uitkomst wordt bepaald. Ik kan mijn eigen 
input in de situatie van het opgooien echter niet controleren, waardoor de kans op kop (+) of munt (-) vijftig procent is. Mijn 
persoonlijke niet te controleren invloed bepaalt het spel. 

Wanneer we nu, net zoals Lacan, deze uitkomsten van het opgooien in reeksen combineren, ontstaan patronen. Stel dat we 
beslissen om de +/- combinaties in groepjes van drie te ordenen. Op die manier bekomen we:  

(1) symmetrische combinaties (+ + +, - - -) 

(2) dissymmetrische combinaties (+ - -, - + +, + + -, - - +) waarbij twee gelijke tekens worden gevolgd of voorafgegaan door een 
ander teken  

(3) alternerende combinaties (+ - +, - + -).  

Toegepast op eender welke bij toeval bekomen reeks zien we op basis van die drie types combinaties een reeks mogelijkheden 
en onmogelijkheden ontstaan: 

 

+ + + - + + - - + - … 

  1 2 3 2 2 2 2 3  

 

In dit voorbeeld starten we na het geldstuk drie keer te hebben opgegooid en telkens de uitkomst kop te bekomen, met een 
symmetrische combinatie: +++. Op de tweede lijn noteren  we dit als 1. Vervolgens gooien we munt en wordt een – toegevoegd 
aan de reeks. Onze voortschrijdende combinatie van drie kunnen we dan typeren als dissymmetrisch (2): ++-. Wanneer bij onze 
volgende opgooi vervolgens opnieuw de kopzijde naar boven valt, voegen we een + toe en wordt de voortschrijdende 
combinatie van drie alternerend van aard (3): 

+ - +. 

Stel dat we in onze vierde gooi kop zouden gegooid hebben in plaats van munt, dan zou onze voortschrijdende combinatie van 
drie symmetrisch gebleven zijn. Meteen maakt dit voorbeeld ook duidelijk dat de opeenvolging van combinaties in tegenstelling 
tot het opgooien van de munt niet puur willekeurig is. Zo kan een symmetrische combinatie nooit meteen gevolgd worden 
door een alternerende combinatie. Lacan besluit dat er hierdoor een structuur met wetmatigheden ontstaat. Conform de 
pijlen uit de onderstaande figuur kan een bepaalde combinatie van drie maar gevolgd worden een gelijkaardige combinatie 
van drie of een enkele andere mogelijke combinatie, terwijl de derde vorm simpelweg niet tot de mogelijkheden behoort. Het 
Symbolische impliceert een interne ordening die het Reële en het Imaginaire niet hebben. 

 

Precies dit patroon van mogelijkheden en onmogelijkheden onderwerpt de persoon die de muntjes opgooit aan een structuur 
en maakt er een subject van. Hij kan weliswaar de uitkomst niet controleren, maar de manier waarop hij zijn eigen lijf en leden 
gebruikt, bepaalt de baan van de worp. Eens we ons concentreren op het opvolgingspatroon van de combinaties van drie wordt 
de situatie anders: het verleden determineert vanaf dan de toekomst. Zo kunnen we wanneer we een symmetrisch patroon 
bekwamen, bij een volgende worp slechts een symmetrisch of een dissymmetrisch patroon krijgen. De aard van de 
opvolgingscombinaties staat ons toe om te anticiperen op wat gaat komen, wat ons in een lossere verhouding plaatst ten 
aanzien van de concrete acties van degene die het muntje opgooit. Lacan stelt dat precies die ‘dode plek’ van tekort tussen 
verleden en toekomst de plek van het subject is. Ze wordt gemaakt via het Symbolische. Het Symbolische zorgt voor een 
ordening in situaties en opent opties terwijl ze andere uitsluit: “Van bij aanvang heeft de subjectiviteit geen enkele band met 
het reële, maar slechts met een syntax die er mee gepaard gaat”. 

We kunnen anticiperen op de toekomst vanuit een determinerend verleden. Hier zit een kracht in! 

(1) kan ofwel gevolgd worden door (2) of opnieuw door (1). 

Þ strikt patroon van determinering 
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Uiteraard klinkt dit hele verhaal over de inherente ordening van plus- en mintekens in reeksen nogal abstract. Echter, ook 
natuurlijke taal is verzadigd van inherente ordeningspatronen. Wanneer ik Nederlands spreek, zal mijn taalgebruik 
gehoorzamen aan de grammatica die eigen is aan die taal, wat er voor zorgt dat ik niet louter spreek in werkwoorden of met 
zelfstandige naamwoorden en specifieke woordcategorieën (lidwoorden, voegwoorden…) op geëigende manieren met elkaar 
combineer. Als spreker ben ik enerzijds vrij om te putten uit de schat van de taal, anderzijds legt die taal me reeksen spelregels 
op waar ik me moet aan houden. 

3. Benoeming en de sociale band 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) was een structureel denkend antropoloog met een sterke invloed op Lacan. Lévi-Strauss 
ontwikkelde zijn theorieën via etnografisch onderzoek binnen niet-Europese tribale samenlevingen, maar meende daarmee 
ruimer de structuur van de menselijke cultuur te vatten. Net zoals Lacan vertrekt hij van de hypothese dat de bril van de talige 
symbolische ordening waarmee mensen hun omgeving bekijken, heel sterk de wereld bepaalt waarin ze leven. De wereld die 
we ontmoeten is geen objectief veld dat we met de taal in kaart brengen, maar wordt actief geconstrueerd via de taal. Dit wil 
niet zeggen dat de werkelijkheid louter een constructivistisch geheel zou zijn, wel dat deze niet kan worden losgekoppeld van 
onze talige constructies. 

Een concreet voorbeeld hiervan vinden we in Lévi-Strauss (zie https://www.youtube.com/watch?v=9TfPfIFTeiE) zijn studie van 
sjamanistische geneespraktijken bij de Cuna bevolking in Panama. Bij een zeer moeilijk verlopende bevalling kan de oudere 
vrouw die de bevalling begeleidt de hulp inroepen van een sjamaan. De sjamaan zal dan gedurende de bevalling een lange 
zang opbouwen waarmee hij de moeder wil bevrijden van de geesten die haar gevangen houden. Lévi-Strauss stelt vast dat dit 
de bevalling inderdaad bevordert. Door het gezang wordt de pijnlijke situatie via affectieve denkcategorieën in kaart gebracht. 
De bevallende vrouw neemt de woorden van de sjamaan voor waar aan en precies deze aanname heeft een helend effect. 

Verder werkt Lévi-Strauss uitvoerig de stelling uit dat onderlinge verhoudingen tussen mensen binnen een samenlevingen sterk 
bepaald en gereguleerd worden door talige benoemingen. In zijn boek ‘Het Wilde Denken’ schuift Lévi-Strauss naar voor dat 
het denken in tribale samenlevingen helemaal niet primitief van aard is en reeds volgens een wetenschappelijke logica is 
georganiseerd. Mensen benoemen en klasseren hun leefomgeving (planten, dieren, hemellichamen, weersverschijnselen, …) 
en gebruiken daartoe taal. Taal maakt een omgeving kenbaar, voorspelbaar en pragmatisch hanteerbaar. Een intelligente 
westerling zou in de leefomgeving van veel tribale samenlevingen sterven omdat hij de talige classificaties ontbeert die zowel 
potentiële gevaren als concrete opportuniteiten voor het handelen in kaart brengen. 

Kenmerkend voor elk menselijk klasseren is dat de klasserende mens ook zelf in zijn klasserende activiteit betrokken raakt. 
Mensen benoemen niet louter de wereld om hen heen maar klasseren ook zichzelf en anderen. Via taal bepalen ze hun 
onderlinge verhoudingen. 

Het totemisme is daarvan een concreet voorbeeld. Kenmerkend hiervoor is dat clans zichzelf benoemen in referentie tot een 
dier of een natuurlijk object en zo hun onderling verschil met andere clans benoemen. Tussen totem en clan is er geen inherent 
verband. Hun relatie is arbitrair en getuigt op geen enkele manier van een vermeende primitieve verbondenheid met specifieke 
diersoorten. Toch heeft de benoeming een diepgaand effect. Totemisme vertrekt volgens hem uit een correlatieve benadering 
die toelaat om verschillen in kaart te brengen: denken in soorten (diersoorten, plantensoorten) wordt betrokken op het 
samenleven van groepen mensen. Hierbij staat niet de gelijkenis tussen mens en totem centraal, maar het systeem van 
verschillen: clans verschillen van elkaar net zoals geklasseerde planten en dieren van elkaar verschillen. Via de totem denken 
mensen hun verhoudingen en brengen ze in kaart wat al dan niet kan in onderlinge relaties. 

In het boek ‘Triste Tropiques’ bespreekt Lévi-Strauss verschillende van zijn antropologische bezoeken aan tribale 
samenlevingen, waaronder de Caduveo uit Brazilië. Naar aanleiding van dat bezoek formuleert Lévi-Strauss de gedachte dat 
elk van de volkeren die hij bestudeert een eigen stijl hebben, waarin een systeem zit. Mensen functioneren binnen hun 
leefgemeenschap met een relatief beperkt repertoire van gedachten en gebruiken, die zowel in het handelen van een individu 
als in collectieve gedragingen tot uiting komen. Talige classificaties spelen daarbij een belangrijke rol en leiden tot het opdelen 
van een groep in subgroepen, zoals mensen versus dieren, mannen versus vrouwen, edelen versus soldaten, de ene familie 
versus de anderen, kind versus volwassene…. Subgroepen hebben eigen verplichtingen en privileges, wat er voor zorgt dat het 
samenleven een ordening kent. Heel concreet markeren de Caduveo traditioneel hun lidmaatschap door specifieke visuele 
patronen aan te brengen op hun lichaam en op gebruiksvoorwerpen. Zo duiden specifieke gezichtstatoeages een specifieke 
maatschappelijke plek aan, en worden specifieke lichaamsversieringen aangebracht om transitiemomenten in het leven te 
markeren. Dit leidt tot subtiele combinaties, die iemands particuliere plek in een groep uitdrukken. 

Lévi-Strauss vergelijkt deze patroneren met de markeringen op speelkaarten. Deze geven elke kaart een specifieke functie, en 
bepalen ook welke acties een speler ermee kan ondernemen. Op dezelfde manier reguleren de lichaamsmarkeringen van de 
Caduveo het spel van hun onderlinge interacties. 
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De twee meest kenmerkende groepsrelaties die Lévi- Strauss aanstipt binnen menselijke culturen zijn het incestverbod en het 
exogamiegebod (je moet je voortplanten met iemand buiten je familie/clan). Ook deze zijn via symbolische uitwisselingsrelaties 
georganiseerd. Op sommige verhoudingen en onderlinge handelingen rust een taboe, terwijl andere de focus zijn van overleg 
tussen groepen. Hierbij is het typisch dat inteelt tussen bloedverwanten verboden is, wat ertoe leidt dat clans op een 
geordende manier interageren, onder meer met als doel om potentiële huwelijkspartners op een relatief stabiele en 
voorspelbare manier te kunnen uitwisselen. 

De meest basale uitwisselingsrelatie die Lévi-Strauss beschrijft is de elementaire structuur van het ouderschap. Deze heeft 
volgens hem een quaternaire structuur en bestaat uit vier posities: moeder, man, kind en een vertegenwoordiger van de groep. 
Elke positie impliceert een specifieke set van geboden en verboden die de onderlinge relaties regelen. Vooral de vierde positie 
die Lévi-Strauss hierbij onderscheidt springt in het oog. In tribale samenlevingen vertegenwoordigt deze persoon de clan van 
de vrouw en meer bepaald de regels volgens dewelke de vrouw werd uitgewisseld met de clan van de man. Ruimer gesteld is 
de vierde persoon een vertegenwoordiger van de ruimere culturele zeden die vorm geven aan de relaties tussen moeder, man 
en kind. Deze positie incarneert het grondende exogamiegebod en maakt duidelijk dat dagdagelijkse samenlevingsrelaties 
geregeld worden door cultureel bepaalde wetten en regels. 

Lacan liet zich heel sterk inspireren door het soort structurele logica zoals uitgewerkt door Lévi-Strauss. Hij is duidelijk 
aangetrokken door de abstracte patronen die Lévi-Strauss kan onderscheiden in menselijke uitwisselingsrelaties en door de 
nadruk die de antropoloog legt op de ordenende invloed van taal. Lacan zal er gebruik van maken om na te denken over hoe 
mensen, getekend als we zijn door een manque-à-être en door onze niet natuurlijk gereguleerde band met de ander, pogen 
om een zekere ordening aan te brengen in hun leven. Symptomen tonen dat we daarin steeds min of meer mislukken, maar 
desalniettemin loont het de moeite om de aard van deze ordeningspoging in kaart te brengen. Op die manier kunnen we zicht 
krijgen op de structurele oorzaak van symptomen. Dit wordt duidelijk in het omgaan met het manque-à-être. 

4. Op naar een nieuw model: de metafoor van de Naam-van-de-Vader 

De modellen van het spiegelstadium en de dubbele spiegelopstelling stelden Lacan reeds in staat om te typeren hoe mensen 
woord en beeld ontlenen aan anderen om hun eigen driften te reguleren. Deze vatten echter niet hoe via taal ook sociaal-
culturele gebruiken worden doorgegeven tussen generaties. Dit is nochtans cruciaal omdat culturele taboes en verplichtingen 
precies ook een sturend effect hebben op onze onderlinge omgang met de drift. Om aan dit punt tegemoet te komen 
ontwikkelt Lacan in de tweede helft van de jaren 1950 het model van de metafoor van de Naam-van-de-Vader. Via dit model 
zal hij in kaart brengen hoe de socialisatie met familiaal doorgegeven omgangsvormen aanleiding geeft tot symbolische 
identificaties. Deze bieden op hun beurt een defensief antwoord op de punten van zijnstekort waar we mee af te rekenen 
hebben. 

Om Lacan’s model van de metafoor van de Naam-van-de-Vader goed te snappen zullen we twee tussenstappen maken: een 
via Freuds theorie over het Oedipuscomplex (zie puntje 5) en een via Roman Jakobsons taalkundige theorie over de metafoor 
(zie puntje 6). Lacan’s nieuwe model maakt immers op een verrassende manier gebruik van Jakobsons theorie over talige 
stijlfiguren om te beschrijven welke formele structuur we kunnen ontwaren in Freuds Oedipustheorie. Lacan vertrekt daarbij 
van de aanname dat de psychoanalytische theorie over het Oedipuscomplex een moderne mythe is. Net zoals Lévi-Strauss 
deed met de mythes van tribale stammen meent Lacan dat we ons niet moeten blindstaren op het dramatische verhaal dat de 
mythe vertelt. Het is veel belangrijker om te vatten welke grondende uitwisselingsrelaties de mythe articuleert. 

5. Freud en het Oedipuscomplex 

Freud vond reeds vrij vroeg in de antieke Oedipusmythe een interessante metafoor om na te denken over hoe kinderen in de 
loop van hun ontwikkeling een gereguleerde verhouding ontwikkelen met anderen. 

Op Wikipedia kunnen we de volgende korte heldere uitleg vinden over de Oedipusmythe:  

“In de Oedipusmythe beloofde het Orakel aan koning Laios een lang verwachte erfgenaam maar werd tegelijk gewaarschuwd 
dat hij door de hand van zijn eigen kind zou omkomen. Om dit te voorkomen zou de koning zich van zijn pasgeboren zoon 
ontdoen. Hij sneed de pezen in de voeten van zijn zoontje door (Oedipus betekent letterlijk gezwollen voeten) en gaf de hoeder 
van de koninklijke kudde de opdracht het kind naar de bergen te brengen en daar achter te laten. De herder die de baby moest 
achterlaten, kon het echter niet over zijn hart krijgen zoiets te moeten doen. In de bergen schonk hij de baby aan een bevriend 
herder van buurstad Korinthe. Deze bracht het kind bij het kinderloos koningspaar Polybus en Periboea waar Oedipus opgroeide 
als hun zoon en erfgenaam. Later hoorde Oedipus van het Orakel dat hij zijn vader (die hij echter niet kent), zou vermoorden en 
met zijn moeder zou trouwen. Uit angst hiervoor ontvluchtte hij daarop Korinthe. Al zwervend komt hij, zonder het te weten, 
zijn biologische vader tegen op een driesprong in een streek die Fokis heet. Als Oedipus het kruispunt nadert ziet hij een heraut 
die een reiswagen begeleidt die hem tegemoetkomt. De heraut dringt hem met veel geweld van de weg af en Oedipus geeft de 
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man in blinde woede een klap. De voorname reiziger in de wagen geeft hem een klap op zijn hoofd met zijn stok. Onmiddellijk 
slaat Oedipus terug zodat de man achterover uit de wagen tuimelt. Hij vermoordt het hele gevolg, slechts één bediende kan 
ontsnappen. Later passeert hij Thebe, dat na de dood van de koning geterroriseerd wordt door een sfinx. Deze sfinx doodt 
iedereen die het opgegeven raadsel niet kan oplossen. Het raadsel luidt: "Welk schepsel loopt 's ochtends op vier benen, 's 
middags op twee benen en 's avonds op drie?" Oedipus slaagt erin het raadsel op te lossen (Een mens "loopt" als baby op handen 
en voeten, als volwassene op twee benen en als hij oud is geworden loopt hij op drie benen: twee benen en een wandelstok). Zo 
verlost hij de stad van het monster. Hij wordt tot koning gekroond (onwetend dat hij zijn vader, de koning heeft omgebracht) 
en krijgt de koningin (zijn moeder, Iocaste) tot gade. Wanneer later Thebe geteisterd wordt door een plaag (de pest), geeft het 
orakel prijs dat dit komt door een ongestrafte moordenaar. Via de blinde ziener Tiresias komt men te weten dat het om Oedipus 
zelf gaat. De ongelukkige Oedipus steekt zichzelf de ogen uit en gaat rondzwerven als boetedoening. Althans in Sophokles' 
versie. Bij Seneca lezen we dat het orakel van Delphi niet alleen op vadermoord, maar ook op incest met de moeder alludeert. 
Oedipus begrijpt de hints echter niet. Tiresias en zijn dochter Manto moeten hulp brengen. Ze voeren een offer uit, maar 
wanneer niets verloopt zoals verwacht (de eigenaardigheden moeten we lezen als toespelingen op het toekomstige lot van 
Oedipus), wordt besloten Laios uit de onderwereld op te roepen. Deze beschuldigt zijn zoon openlijk, maar nog ziet Oedipus niet 
wat er aan de hand is. Pas wanneer een oude Korinthiër en de herder Porbas hem rechtuit zeggen dat Iocaste niet alleen zijn 
echtgenote, maar ook zijn moeder is, wordt het hem duidelijk. Oedipus steekt daarop zijn ogen uit. In tegenstelling tot wat we 
bij Sophokles lezen, komt hij hierna niet tot rust, maar raast zijn furor verder. Hij vervloekt de natuur en meent door zijn 
gruweldaad te hebben getriomfeerd op het noodlot. Oedipus wordt verbannen uit Thebe en zwerft rond tot hij uiteindelijk in de 
tempel van de Erinyen te Colonus arriveert. Koning Theseus van Athene beschermt hem, en hij wint ook de sympathie van de 
goden. Zijn zonen Eteocles en Polynices regeren inmiddels bij toerbeurt. Dit ontaardt in een machtsstrijd wanneer Eteocles de 
troon niet wil afstaan en Polynices in het buitenland bondgenoten tracht te zoeken om tegen Thebe op te trekken (Zeven tegen 
Thebe). Nu willen de Thebanen Oedipus maar wat graag terug. Creon en Eteocles proberen Oedipus te overreden terug te keren, 
maar deze weigert. Spoedig daarna probeert Polynices hetzelfde, eerst door overreding en later door geweld. Oedipus weigert 
terug te keren en vervloekt zijn zonen: mogen ze door elkaars hand in broederstrijd omkomen. Oedipus gaat vreedzaam heen, 
nu verzoend met de Erinyen die nu voor hem Eumeniden waren geworden.” 

Freud gebruikt de Oedipusmythe om in kaart te brengen welke stappen een kind doorloopt om uiteindelijk afstand te kunnen 
nemen van een initiële exclusieve claim op liefde van de ouders. In zijn redenering weerspiegelt deze mythe een complex dat 
elke mens doormaakt in verhouding tot de eigen ouders of ruimer ook met andere ouderfiguren: het Oedipuscomplex. 

De term complex wijst hierbij op een set van affectief beladen voorstellingen die betrekking hebben op interpersoonlijke 
situaties en die interne tegenstrijdigheden omvatten, waardoor ze aanleiding geven tot conflict en afweer. 

De interpersoonlijke situatie die centraal staat in het Oedipuscomplex, is de relatie tussen kind, moeder en vader. De 
achterliggende idee is dat het kind aanvankelijk heel egocentrisch is in zijn contact met de ouders en uit is op narcistisch gewin: 
het beschouwt zichzelf als middelpunt van de wereld en handelt alsof het geheel evident is om de ultieme lieveling van moeder 
en/of vader te zijn. Gaandeweg ontdekt het evenwel de geprivilegieerde en seksueel getinte relatie tussen moeder en vader: 
Blijkbaar worden de ouders bewogen door een vorm van interesse en aantrekking die niet rond het kind als centrale figuur 
georganiseerd is. In een eerste stap zorgt dit voor een manifestatiedrang en voor rivaliteit: een van de ouders moet overtroffen 
en/of geëlimineerd worden om de precieuze band met de andere ouder te vrijwaren. Zo raakt het kind verstrikt in morele 
dilemma’s die draaien rond de vraag rond wat al dan niet mag in verhouding tot de ander. Het Oedipuscomplex raakt 
afgehandeld wanneer het kind zich neerlegt bij de exclusieve relatie tussen de ouders en zijn houding voor rivaliteit inruilt voor 
een van identificatie. Vanaf dan volgt het kind een andere strategie om de liefde van de geprivilegieerde ouder te winnen: niet 
langer door de andere ouder te willen uitschakelen, maar door van hem of haar die kenmerken over te nemen die vermoedelijk 
zorgen voor de unieke band met de geprivilegieerde ouder. De oude hatende positie wordt zo verdrongen. Bovendien zal ook 
de exclusieve gerichtheid op de geprivilegieerde ouder voor een groot stuk verdwijnen via verdringing en plaats maken voor 
andere objectkeuzes in de liefde. Volgende liefdesobjecten worden dan gekozen buiten de hechte kring van de familie, maar 
specifieke kenmerken van het eerste liefdesobject zullen blijven bepalen waarom iemand aantrekkelijk wordt bevonden of 
niet. 

In Freuds oeuvre en bij vele andere auteurs die zich in zijn kielzog begeven, worden vervolgens tal van verbijzonderingen over 
dit Oedipuscomplex uitgewerkt, zoals verschillen tussen jongen en meisje, verschillen tussen kinderen die een homoseksuele 
of een heteroseksuele objectkeuze maken, … 

Uitgaande van de hedendaagse maatschappij, waarbij het kerngezin niet langer de norm is, de vrouw niet langer de hele dag 
aan de haard zit en kinderen door meerdere anderen worden opgevoed (onthaalouder, grootouders, …), schuift Verhaeghe 
een abstracter model naar voor. Hij stelt dat het oedipuscomplex gaat over de relatie tussen een kind enerzijds en de eerste 
Ander en de tweede Ander anderzijds.  
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˗ De eerste Ander staat daarbij voor de initiële hechtingsfiguur met wie het kind nauwe affectieve banden ontwikkelt en in 
verhouding tot wie het leert om driften via spreken te reguleren. Deze eerste Ander is multipel in te vullen en is eerder 
een specifieke positie die door meerdere personen kan worden bekleed (bijvoorbeeld door moeder en vader samen) dan 
dat het een unieke persoon zou zijn.  

˗ De tweede Ander op zijn beurt staat voor de symbolisch benoemde derde plek. Het is een positie/persoon buiten het kind 
waar het verlangen van de eerste Ander naar uitgaat en die garant staat voor een tekort in de verhouding tussen kind en 
eerste Ander. 

In Lacans lezing draait het Oedipuscomplex rond het installeren van een zekere verhouding tussen verlangen en wet. Enerzijds 
wordt het eisende gevraag van het kind doorheen het Oedipuscomplex getekend door een tekort. Het erkent dat er een 
verlangen speelt tussen eerste Ander en tweede Ander waar het zelf geen aandeel in heeft, en kan rond dit tekort zelf een 
verlangen uitbouwen. Anderzijds zorgt het Oedipuscomplex ervoor dat het kind gesocialiseerd raakt binnen de typische 
uitwisselingsrelaties van zijn sociaal-culturele context. Gezien eerste en tweede Ander zich onderling gedragen volgens 
gangbare symbolische uitwisselingsrelaties en op een cultureel kenmerkende manier omgaan met het kind, raakt het kind 
welhaast automatisch ingeschreven in de symbolische orde en worden zijn acties onderworpen aan de wetten die daar gelden, 
zoals het exogamiegebod. 

Freud bespreekt het Oedipuscomplex vooral als een ontwikkelingspsychologische fase, die zich rond de leeftijd van drie tot 
vijf jaar voltrekt. De manier waarop het Oedipuscomplex wordt doorlopen tekent de manier waarop iemands persoonlijkheid 
vorm krijgt. Via het Oedipuscomplex wordt onbewust gekozen voor een bepaalde manier van omgaan met de drift, waarbij 
op een eigen manier compromissen worden gesloten tussen het streven naar bevrediging en de bereidheid om rekening 
houden met de eisen die de realiteit stelt aan ons functioneren. Het Boven-Ik, dat tot stand komt tijdens het 
Oedipuscomplex, belichaamt de manier waarop iemand compromissen sluit tussen drift en realiteit. Specifiek heeft het 
Oedipuscomplex ook een grote invloed op hoe afweer en verdringing vorm krijgen. De afhandeling van het Oedipuscomplex 
houdt in dat de seksuele en agressieve impulsen en voorstellingen die aanvankelijk alle aandacht opeisen van het Oedipale 
kind, naar de achtergrond verdwijnen. Verschillende afweerstrategieën kunnen daarbij ingezet worden, waarvan de 
verdringing, die typisch is voor het neurotisch functioneren, in Freuds redenering de belangrijkste is. Andere 
afweerstrategieën zijn bijvoorbeeld: 

• Rationalisering: “Een manier om zichzelf te rechtvaardigen door — bewust of onbewust — gedragingen, drijfveren of 
gevoelens fraaier en verstandiger uit te leggen dan ze zijn. Dit is een oud afweermechanisme. Een voorbeeld bij Freud 
vormen de pseudo-rationele verklaringen die mensen geven bij post-hypnotische suggestie, als zij bij voorbeeld een 
paraplu opsteken in de kamer.” 

• Isolering: “Afweermechanisme dat vooral typerend is voor de dwangneurose. Het bestaat hoofdzakelijk hierin, dat een 
gedachte, gebeurtenis of gedraging wordt afgesneden van het bijbehorende gevoel. Dwangneurotische mensen 
kunnen de ergste dingen onaangedaan vertellen. Het gevoel lijkt weg, is soms gehecht aan een ver, op zichzelf 
onbetekenend detail waar het niet echt bij hoort en dat dan ‘onbegrijpelijk’ veel lading krijgt. In het gesprek met de 
dwangneuroticus is het dus de kunst iets van de beleving naar boven te krijgen, de isolering te doorbreken.” 

• Ontkenning: “Verdrongen wensen, gedachten of gevoelens worden tot uitdrukking gebracht en vervolgens neemt de 
betrokkene er alsnog afstand van. ‘“U vraagt wie deze persoon in de droom kan zijn. Mijn moeder is het .” Wij 
[analyticus] corrigeren: “Dus het is uw  moeder.” [...] Het is alsof de patiënt heeft gezegd: “Ik heb bij deze persoon aan 
mijn moeder moeten denken, maar ik heb geen zin om deze inval te accepteren”’. ‘De negatie is een substituut op een 
hoger niveau van de verdringing’. Bij ontkenning zou het gaan om het niet erkennen van een subjectieve beleving en bij 
loochenen om een pijnlijk aspect van de externe realiteit. De ontkenning vormt technisch een probleem: wanneer een 
analysand ontkennend reageert op een duiding, kan dat nog van alles betekenen. 

• Projectie: “‘Een veruitwendiging van een innerlijk proces’. Activiteit met behulp waarvan wensen of gedachten, die 
men bij zichzelf ontkent of afwijst, ten onrechte aan een andere persoon of zaak worden toegeschreven. Het is dus een 
afweermechanisme. In de paranoia is dit het centrale afweermechanisme, maar dagelijks ziet men mensen aan 
anderen toeschrijven wat ze bij zichzelf niet kunnen toegeven. Van het begrip ‘projectie’ is veel gebruikgemaakt in de 
sociale psychologie om beeldvorming en vooroordelen over andere groepen te bestuderen. Projectie is namelijk hét 
procedé volgens welk minderheidsgroepen worden gestigmatiseerd.” 

In tegenstelling tot Freud zal Lacan het Oedipuscomplex niet zozeer bespreken als een fase in de ontwikkeling, maar als een 
kantelpunt in hoe de relaties met significante anderen gestructureerd zijn. Lacan’s focus ligt op de structuur van de verhouding 
en de kanteling die hierbinnen ontstaat naarmate de impact van de Symbolische Ander het loutere gebruik van de betekenaar 
overstijgt. De kenmerkende psychologische belevingen die een kind op dat moment heeft interesseren hem veel minder. Het 
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narratief van alle typische gebeurtenissen die in het Oedipuscomplex de revue passeren, is inderdaad secundair want vooral 
imaginair van aard. Lacan heeft vooral interesse in de vraag naar hoe verlangen en wet op elkaar inhaken. 

Precies om de symbolische structuur van deze transitie uit het Oedipuscomplex op de voorgrond te plaatsen werkt Lacan een 
formeel model uit: de metafoor van de Naam-van-de-Vader. 

6. Metafoor en metonymie 

Roman Jakobson (1896-1982) was een Russische taalkundige die de structurele benadering van taal zoals eerst uitgedacht door 
Ferdinand de Saussure verder uitwerkte. Hij richtte zich bijvoorbeeld op de formele patronen die tot uiting komen in creatief 
taalgebruik en meer bepaald op metonymie en metaforiek. Metonymie en metafoor zijn twee talige stijlfiguren die zowel in 
het dagelijks taalgebruik als in de literatuur veel worden gebruikt en reeds in de Antieke tijd door retorici zoals Quintilianus 
werden bestudeerd. 

Jakobson typeert metonymie en metafoor door te wijzen op twee fundamentele processen in de taal.  

˗ Enerzijds is taal diachroon omdat het zich laat kennen als een chronologisch proces: betekenaar per betekenaar wordt 
uitgesproken en parallel ontplooit zich op het niveau van het betekende een gedachtegang.  

˗ Anderzijds is taal ook een synchroon gegeven. Wanneer ik een spraakact wil starten, dan bots ik op het gegeven dat de 
taal me simultaan gegeven is als grote grabbelbak waar ik gebruik van maak. Dit is de synchronie van de taal. Taalgebruik 
houdt in dat ik uit het gehele lexicon dat me ter beschikking staat één per één een aantal elementen oppik en van alle 
grammaticale regels die ik heb geleerd er een aantal toepas. 

6.1 Metonymie 

Metonymie is een vorm van beeldspraak die werkt met naamsverwisseling: het precieze onderwerp van het spreken wordt 
niet direct benoemd, maar aangehaald via een woord dat er rechtstreeks mee te maken heeft. Zo kunnen we na een lekkere 
maaltijd zeggen: “Ik heb mijn hele bord opgegeten” of wanneer we willen vergaderen kunnen we stellen: “We gaan de koppen 
bij elkaar steken”. In de eerste uitspraak wordt het bord qua materieel object uiteraard niet zelf geconsumeerd en gaat het 
slechts om de etenswaren die erop lagen. Het eten wordt niet benoemd maar toch aanwezig gesteld door te verwijzen naar 
een gerelateerd object: het bord. Wanneer we stellen dat we de koppen bij elkaar steken, gaat het ook niet louter om het 
samenvoegen van aantal lichamen. De uitdrukking wil zeggen dat we samen gaan nadenken, maar dat doen we door slechts 
te verwijzen naar het lichaamsdeel waarin cognitieve processen vooral plaatsvinden: het hoofd. Jakobson stelt dat metonymie 
werkt met de diachrone as van de taal. Binnen deze stijlfiguur wordt immers gespeeld met een veld van thematisch onderling 
verbonden betekenden: een woord (in ons voorbeeld: etenswaren, samen nadenken) wordt vervangen door een rechtstreeks 
betrekking heeft op het woord dat niet wordt gezegd. 

6.2 Metafoor 

Metafoor is ook een vorm van beeldspraak, maar daarover zegt Jakobson dat het primair speelt met de synchrone as van de 
taal. Een metaforisch effect ontstaat wanneer in een zin een verrassend woord opduikt. De thematische continuïteit van het 
taalgebruik wordt doorbroken omdat er een ongebruikelijke betekenaar opduikt: een betekenaar die een betekende oproept 
dat niet meteen thuishoort in het thematische veld. 

Wanneer Hugo Claus in zijn gedicht ‘Ik schrijf je neer’ als eerste vers het volgende stelt, dan zitten we meteen in het veld van 
de metaforiek: 

“Mijn vrouw, mijn heidens altaar, 

Dat ik met vingers van licht bespeel en streel, 

Mijn jonge bos dat ik doorwinter, 

Mijn zenuwziek, onkuis en teder teken, 

Ik schrijf je adem en je lichaam neer 

Op gelijnd muziekpapier.” 

Reeds in de eerste zin duikt een grandioze metafoor op wanneer we lezen ‘Mijn vrouw, mijn heidens altaar’. De zin is 
opgebouwd als een opsomming. Na de eerste komma te hebben gelezen verwachten we een voortzetting die thematisch 
aansluit bij het thema van de vrouw. Niets is minder waar en plots krijgen we twee termen uit het religieus discours: ‘heidens 
altaar’. Zowel de herhaling van het bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’ als de tweede zin van het vers maken hierbij duidelijk dat 
de vrouw het altaar is. Claus verafschuwde de benepenheid uit het katholieke Vlaanderen van de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Hij had lak aan de kneuterige moraal onder de kerktoren en verlangde naar een liefde die zich daarvan heeft bevrijd. 
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Door de vrouw als heidens altaar te portretteren stelt hij de verering van het sensuele lichaam centraal en verheft hij seks tot 
het primaire ritueel. Voeg daar nog aan toe dat de katholieken de vrouw slechts een onbeduidende rol toekennen in hun 
godsdienstbeoefening en Claus zijn altaarmetafoor verstoort op interessante wijze een heel betekenisveld. Tegelijk is de 
metafoor subtiel: seks en lichamelijkheid worden niet recht voor de raap benoemd. Meer nog, het zijn geen vluchtige 
bijkomstigheden in zijn relatie met de vrouw, maar rituelen waarlangs ze haar bijzondere statuut krijgt voor hem. Kortom: wie 
deze metafoor laat doordringen zal voortaan zowel vrouwen als altaren met andere ogen bekijken. 

7. De Laciaanse metafoor 

Lacan richt zich zowel op metafoor als metonymie om aspecten van het psychoanalytisch denken structureel te bespreken. In 
de context van het Oedipuscomplex ligt het accent evenwel op de metafoor. 

Formeel werkt Lacan de volgende formule uit om de metafoor te karakteriseren: 

 

De linkerzijde van de formule drukt het proces in de betekenaarsketting uit en het gedeelte rechts achter de pijl geeft weer 
welke effecten dit heeft. De linkerzijde is een variatie op hoe hij zowel het koppel betekenaar – betekende als de 
betekenaarsketting typeert. 

Zodra we met de taal aan de slag gaan, anticiperen we op betekenis: de betekenaars die we gebruiken roepen de verwachting 
op dat er een boodschap zal ontstaan die in het verlengde ligt van de betekenden die conventioneel aan die betekenaar worden 
gekoppeld. Echter, een metafoor verstoort dit proces. In plaats van de betekenaar die we konden verwachten (S’ die geschrapt 
is) duikt een andere verrassende betekenaar op (S) die het veld van het betekende verstoort. De verrassende betekenaar (S) 
voegt een ongekende (x) toe op de plek waar we het betekende (s) verwachten. De rechterzijde van de formule drukt uit welke 
effecten (®) dit substitutieproces heeft. ‘I’ verwijst daarbij naar de onverwachte inslag die de betekenaar (S) uit de metafoor 
bewerkstelligt en ‘s’ naar het nieuwe betekende dat langs deze weg op de voorgrond treedt. In het gedicht ‘Ik schrijf je neer’ 
van Hugo Claus, wordt zo’n onverwacht betekende toegevoegd wanneer de vrouw als heidens altaar wordt getypeerd. De 
sacrale verering van de lichamelijke liefde komt zo op de voorgrond te staan. Dit metaforisch effect ontstaat omdat het in onze 
taal niet gebruikelijk is om het sensuele lichaam in verband te brengen met een altaar. 

8. De metafoor van de Naam-van-de-Vader 

Voor Lacan zorgt het Oedipuscomplex bovenal ook voor een andere benoeming: de realiteit die via het gebruik van betekenaars 
voor het eerst een talige vorm kreeg, wordt voortaan gelezen in het licht van symbolische wetmatigheden. 

Hierdoor krijgt het bestaan een andere kleur en ontstaat het geloof dat er een antwoord zou kunnen zijn op de 
intentionaliteitsvraag (“Wat wil de Ander?”) en de existentievraag (“Wie ben ik?”) waarmee we worden geconfronteerd. Er 
treedt een metaforisatieproces op, dat Lacan als volgt noteert: 

 

De achterliggende idee is dat het kind niet enkel via de moeder/eerste Ander de taal leert kennen en gebruiken, maar die taal 
bij uitstek ook toepast op de moederfiguur zelf. Hierbij zal het tot de onvermijdelijke conclusie komen dat er iets heel bijzonder 
is aan die eerste Ander. Enerzijds kan het kind wel allerlei voorstellingen opbouwen over wat de Ander doet en zegt. Dit zorgt 
voor helderheid. De Ander is niet louter een fysiek-affectieve aanwezigheid, maar een benoemde realiteit. Anderzijds zorgt dit 
ook voor verwarring. Hoe meer voorstellingen er over de eerste Ander worden opgebouwd, hoe sterker er inconsistenties 
zullen opduiken. De Ander is geenszins een voorspelbare robot, maar een wezen met grillen, eisen en driften. Het is een wezen 
met een eigen jouissance. Vandaar de centrale vraag voor het kind: “Wat wil de Ander?w. 

Lacan meent dat deze intentionaliteitsvraag aanvankelijk geen antwoord kent, wat zorgt voor angst bij het kind. De eerste 
Ander is weliswaar te benoemen met de betekenaar, maar er is geen omvattend betekende die een idee zou leveren over wat 
die Ander wil: 
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Zodra het kind de taal heeft kan het inderdaad de acties van de Ander benoemen. We kunnen het spelletje van Freuds kleinzoon 
lezen als een symbolisering die een betekenaar kleeft op de eerste Ander. In plaats van het komen en gaan van die Ander 
passief te moeten ondergaan, benoemt het kind de afwisseling tussen aanwezigheid en afwezigheid. Via ontstaat een 
betekenaar die op de plek komt te staan van het ‘Verlangen van de Moeder’. Het kind ontbeert op dat moment echter een 
organiserend betekende. Een helder idee over het waarom van dit komen en gaan, ontbreekt. Vandaar het vraagteken op de 
plaats van het betekende in de bovenstaande formule. 

Deze gedachtegang maakt duidelijk dat Lacan de moeder anders benadert dan Freud. Freud typeert haar vooral als het 
paradijselijke liefdesobject waar het kind een eenheid wil mee vormen. Volgens Lacan klopt dit niet. Bij hem is de moederfiguur 
ultiem een genotswezen waardoor men dreigt te worden verslonden. Het verlangen van de moeder is als de open muil van 
een krokodil. De vraag is niet hoe zich daar gezellig in te nestelen, maar hoe daar heelhuids uit te ontsnappen. Slechts door 
een veilige afstand te creëren in verhouding tot het verlangen van de moeder krijgt het dragelijke proporties. 

Kunstenares Louise Bourgeois lijkt ook dit type moeder voor ogen te hebben wanneer ze de moederfiguur afbeeldt als een 
spin*. Proberen ontsnappen uit haar web – die in haar geval een web van hardheid blijkt te zijn – is de boodschap. 

* Zie haar uitleg 1:05:00 – 1:10:30 https://www.youtube.com/watch?v=99-0CzJWKuk&t=4020s. Zie Paul Verhaeghe over haar werk: 
https://www.youtube.com/watch?v=kJPkXdMzQjs 

Ontsnappen aan het verslindende verlangen van de eerste Ander kunnen volgens Lacan best doen door dat verlangen te 
metaforiseren met bijkomende betekenaars. Dat wil zeggen: door het te introduceren in een betekenaarsketting die ervoor 
zorgt dat er een min of meer dwingende verklaring wordt opgelegd aan de eerste Ander. 

Twee concrete voorbeelden kunnen de redenering toelichten: 

1) ’s Avonds wanneer mama haar kindje in bed stopt, drentelt het dochtertje steeds langer: eerst moet er nog een verhaaltje 
komen, dan moet nog een beetje water gedronken worden, vervolgens moeten de knuffels nog ingestopt worden, … 
Mama reageert dat het genoeg is en zegt dat ze naar beneden gaat. Het kind reageert ontgoocheld en ze begint te huilen, 
waarop moeder sussend reageert door te stellen dat ze “haar hartendiefje” is, maar “dat alle kindjes om 7 uur gaan slapen 
en dat ze zelf straks ook gaat slapen”. Enigszins gerustgesteld kan dochterlief de ogen sluiten. 

2) Op school wordt een kleutertje regelmatig betrokken in groepsgesprekken binnen de klas. Daar leert het dat iedereen om 
beurt een inbreng kan leveren en dat het onbeleefd is om plots je gedachten uit te schreeuwen. “We respecteren elkaars 
mening”, zegt de juf. Thuis wordt dat zelfde kindje geconfronteerd met oplopend gekibbel tussen mama en papa. Beiden 
raken het maar niet eens over elkaars aandeel in het huishoudelijke werk. Op een dag mondt de spanning uit in een 
verhitte discussie aan tafel, waar het kindje getuige van is. De emoties laaien op en plots zegt het kindje “Papa, de juf 
zegt: we respecteren elkaars mening”. Het gesprek verstomt, waarop de ouders in lachen uitbarsten en het kindje iets 
vertellen over hoe ze zoekend een onderling afstemmingsproces doorlopen. 

Conceptueel gedacht wordt het kind in de twee situaties geconfronteerd met de jouissance of het genot van de eerste Ander. 
In het eerste voorbeeld huist het genot in de acties van de moeder die wil voortmaken bij het instoppen van haar jongste kind 
en in het tweede voorbeeld is het gelokaliseerd in het gekibbel tussen de beide ouders. Het genot toont zich daar in de agitatie 
die ze tentoonspreiden. Hun geprikkeldheid drukt een persoonlijke bewogenheid uit die het kind weliswaar kan opmerken, 
maar niet zomaar kan plaatsen. Een kind dat spreekt, kan een betekenaar op het verlangen van de eerste Ander kleven en 
zowel het afscheidsritueel van de moeder (voorbeeld 1) als het gekibbel tussen de ouders (voorbeeld 2) lezen. 

De precieze betekenis en de relationele inzet van dit afscheid/gekibbel zal het kind evenwel ontgaan. Op de plek van het 
betekende botst het op een enigma: “Waarom blijft mama niet bij mij?”; “Waarom spreken mama en papa zo luidruchtig met 
elkaar?”. De bijkomende benoeming van een rationale achter het concrete gedrag brengt hierbij soelaas. In het eerste 
voorbeeld zijn het de kaderende woorden van de mama die een oplossing bieden. Moeders uitspraken garanderen dat het 
kind een vaste plek heeft in het hart van moeder en dat ze niet wordt benadeeld in vergelijking met anderen. In het tweede 
voorbeeld vervullen de woorden van de juf die functie. Zodra het kind de woorden van de juf kan gebruiken om het gekibbel 
te benoemen, kantelt iets. De woorden “we respecteren elkaars mening” wordt gebruikt als een wet van waaruit concreet 
gedrag tussen de ouders wordt benoemd. Gezien de juf haar woorden aansluiten bij wat de ouders zelf ook als waardevol 
aanvaarden, mist de uitspraak van de kleuter haar doel niet. Dit merken we in de ouders hun erkennende manier van omgaan 
met die uitspraak: eerst zijn ze verrast, en vervolgens passen ze hun interactie aan in functie van deze kadering. 

De uitspraken “hartendiefje” … “alle kindjes gaan om 7 uur slapen” en “we respecteren elkaars mening” bevrijden het kind 
telkens uit een duaal imaginaire situatie en installeren een symbolisch bemiddelde triangulaire situatie. De schijnbaar 
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willekeurige acties van de eerste Ander (kind achterlaten in bed/ onderling kibbelen) worden gekaderd met een uitspraak die 
de rol van een tweede Ander belicht. Dit beknot en beperkt de genotswaarde van de initiële situatie.  

Ze functioneren als de geweer in de muil van Kuifjes krokodil. 
Abstract gedacht wordt het genot van de eerste Ander op dat 
moment onderworpen aan de wet van de betekenaar. In 
Lacan’s formule: het ‘Verlangen van de moeder’ wordt 
benoemd met een ‘Naam-van-de- Vader’ en zo ontstaat een 
betekende die een idee geeft over het verlangen van de eerste 
Ander: ‘Betekend aan het subject’. 

De betekenaar van de Naam-van-de-Vader staat hierbij voor de wet van de cultuur, met als ultieme wet het exogamiegebod 
waar Lévi-Strauss sterk de aandacht op richtte. In Lacans lezing draait het Oedipus complex rond het assimileren van de wet 
van de cultuur, wat het mogelijk maakt om een antwoord te bieden op ons gebrek aan natuurlijke evidentie. Langs deze weg 
raakt een individu symbolisch ingeschreven in de groep die ruimer wordt gevormd door allen die ook de wetten van de cultuur 
onderschrijven: hij/zij verwerft een eigen symbolisch benoemde plek. 

Het tweede gedeelte van Lacan’s metafoor van de Naam-van-de-Vader maakt duidelijk dat dit assimilatieproces, dat betrekking 
heeft op intentionaliteitsvragen (“Wat wil de ander?”), effecten heeft op hoe iemand omgaat met de existentievragen die bij 
eenieder opduiken op niveau van het onbewuste (“Wie ben ik?”). 

 

Zoals eerder aangegeven krijgt eenieder via manifestaties van het onbewuste (A) te maken met cruciale existentievragen. 
Deze hebben betrekking op sexuering, seksualiteit en partnerrelaties, intergenerationeel functioneren en leven in het licht 
van de dood. Lacan meent dat het assimilatieproces uit de vadermetafoor als effect heeft dat we met die vragen omgaan in 
het licht van het verlangen van de significante anderen die ons omringen: ‘le désir de l’homme est le désir de l’autre’. Wie de 
wetten van de cultuur assimileert, en deze voor waar aanneemt, zal zogenaamde fallische identificaties ontwikkelen. Dit wil 
zeggen dat men zich verlangenswaardig zal opstellen naar anderen toe en dat men kenmerken zal overnemen van de tweede 
Ander. Aangezien de eerste Ander zich liet kaderen in het licht van een tweede Ander, moet het wel dat die tweede Ander 
iets bijzonders heeft dat hem of haar interessant maakt. In het eerste voorbeeld zal zo’n fallische identificatie wellicht 
draaien rond ideeën van moederschap en rond wat volwassenen precies doen, in het tweede geval rond kenmerken van de 
juf. In onze voorbeelden geeft de eerste Ander er immers blijk van zich actief te laten sturen door een tweede Ander.  
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Les 11 

We pikken in op vorige les: 

 

Een eerste stap id ontwikkeling is dat we een betekenaar kunnen kleven op de ander. Op dit moment is er een beeld vd 
ander: het Verlangen van de Moeder (= we kunnen benoemen wat de ander doet). Echter, we kennen nog geen motieven 
(Betekend aan het Subject).  

Deze onduidelijkheid wordt gelezen ih licht v algemene principes: hier komt de cultuur binnen. Mensen verklaren het gedrag 
v anderen door terug te grijpen naar redeneringen in de cultuur (Naam-van-de-Vader).  

Op dit moment kent men een extra benoeming: Verlangen van de Moeder. Zodra we dit op onszelf betrekken (na ➝), kunnen 
we de identiteitsvraag beantwoorden ih licht vd cultuur. Mensen spiegelen zich ah verlangen vd ander. Men probeert te 
voldoen ah verlangen vd ander (Fallus).  

Wat we zien op niveau vd ander, willen we op onszelf zien: zo w culturele patronen binnengehaald en krijgt identiteit vorm.  

1. Klinische structuren 

1.1 Basisgedachte 

Het idee vd metafoor komt deze les opnieuw aan bod.  

Lacan oriënteert zijn theorie over de betekenaar heel sterk op het tekort: dit is de basisgedachte. 

Zowel het verdeeld subject als het object a komen voort uit een mislukking om het Reële te vatten met de 
betekenaar. Deze mislukking is structureel, omdat elke talige benoeming van het Reële een misslag inhoudt.  

Desalniettemin heeft de weg die hierbij in de tussentijd wordt afgelegd een belangrijke structurerende impact binnen 
het veld van het Symbolische. Er duiken met name patronen op in hoe we de betekenaar gebruiken.  

Deze patronen keren zowel terug in onze verhouding met de Ander (zijnde: de taal, het onbewuste en de eerste en 
tweede Ander), als in onze positie ten aanzien van drift en jouissance. Lacan benoemt deze patronen als klinische 
structuren.  

Zo w een onderscheid gemaakt tss neurose, psychose en perversie. Deze zijn versch. vormen v hoe de taal gebruikt 
w en hoe er mee omgegaan w… 

Lacan past de theorie van de betekenaar toe op de psychopathologie. In ons gebruik van de betekenaar (ons omgang met de 
drift), tekenen zich drie patronen af. Globaal maakt hij een onderscheid tussen drie klinische structuren: neurose, psychose en 
perversie. Dit model inzake klinische structuren staat centraal in Lacan’s werk uit de jaren 1950.  

1.2 Singulariteit en verknoping 

Later zet hij sterk in op trans-structurele redeneringen waar de singulariteit van de casus centraal komt te staan (elk individu 
is een unieke creatie en valt niet te herleiden tot een categorie), maar blijft het structurele onderscheid tussen neurose, 
psychose en perversie grotendeels behouden.  

De focus op singulariteit brengt met zich mee dat het situationeel afhankelijk en tijdsgebonden karakter van iemands 
functioneren sterker op de voorgrond komt te staan, evenals de precieze manieren waarop het Reële, het Symbolische en het 
Imaginaire met elkaar samenhangen in iemands functioneren. Vooral in Lacan’s latere onderwijs komen deze punten sterk 
onder de aandacht. De zogenaamde verknoping tussen de drie registers staat dan centraal, terwijl het primaat van het 
Symbolische aan belang verliest. 

De terminologie ‘neurose, psychose, perversie’ maakt duidelijk dat het psychoanalytisch structuur-denken aansluit bij de 
vormen van psychopathologie die de klassieke psychiatrie onderscheidt.  

• Het voordeel hiervan is dat we de psychoanalytische benadering gedifferentieerd kunnen inzetten naar gelang het 
type psychiatrische aandoening.  
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• Tegelijk is deze drieledige opdeling ook grofmazig genoeg om vervolgens subtypes te onderscheiden, terwijl ook 
ruimte overblijft om op casus-niveau te verfijnen. 

Als we de structuur in iemands functioneren karakteriseren, doen we aan differentiaal diagnostiek. We wegen dan af bij welke 
vorm van structuur iemands functioneren het beste past. 

1.3 Structuren 

Volgens Lacan zijn deze klinische structuren spontaan opduikende functioneringspatronen (en geen ziekten). Ze komen tot 
uiting in hoe iemand eigen symptomen ervaart, omgaat met subjectief lijden en zich in de overdracht situeert. We bestuderen 
dergelijke structuren door diverse aspecten van iemands functioneren gedetailleerd in kaart te brengen.  

Concreet gaat het dan om hoe iemand de taal gebruikt, betekenis verleent, zich al dan niet schikt in conventies, 
omgaat met lichamelijkheid en lijfelijkheid, sociale contacten ervaart, afweer ontplooit, Ik-gerelateerd spreken 
ontwikkelt, de figuur van de ander in rekening brengt en omgaat met de intentionaliteitsvraag en de verschillende 
existentievragen.  

Hoewel iedereen op het vlak van jouissance en onbewuste te maken krijgt met dezelfde dilemma’s, menen we met Lacan dat 
er verschillen optreden in de manier waarop deze vorm krijgen in het concrete functioneren. 

In het functioneren van mensen, in de verschillende aspecten van dit functioneren, zijn er patronen = STRUCTUUR. 

1.4 Verhoudingsmodaliteit 

Een klinische structuur is geen ‘ziekte’ of ‘(persoonlijkheids-)stoornis’, maar een karakteristiek stramien dat opduikt in de 
vormgeving van de band tussen subject en Ander. Als verhoudingsmodaliteit is een structuur ook geen synoniem voor 
individualiserende begrippen als ‘persoonlijkheid’ of ‘karakter’. Het is een begrip om expliciet niet-psychologiserend en niet-
biologiserend in te vullen. 

Hij haalt ze uit de psychiatrie, maar toch zijn het geen ziektes: het is een manier v omgaan (⇒ 
verhoudingsmodaliteiten.  

Bovendien is een structuur niet hetzelfde als een persoonlijkheid. Het gaat opnieuw over verhoudingen! 

Structuur zegt niet iets over de ‘diepte’ of het ‘onderliggende’ van wat we observeren. Een structuur is geen vooraf gegeven 
kern die opduikt. Structuur is daarentegen een ‘oppervlakte’ begrip dat ons louter iets vertelt over de logische samenhang die 
we luisterend en observerend onderzoeken.  

Structuur is ook geen causaal voorspellend concept. Mensen doen en ervaren geen dingen omdat er een bepaalde structuur 
in hun functioneren zit.  

Structuur is slechts een verklarend begrip: het zegt iets over de interne logica van wat reeds ontstaan is. Het is een geheel v 
onderlinge verhoudingen.  

Indien we structurele patronen in iemands functioneren onderkennen, rijst uiteraard de verwachting dat toekomstig 
functioneren zal lijken op eerder functioneren. Hier toont zich de herhaling (patronen) die we sowieso in ieders functioneren 
kunnen vaststellen. 

In het verlengde van Deleuze gedacht, impliceert herhaling niet dat er een generaal of een commandocentrum zou zijn die de 
herhaling aanstuurt. De baning zelf zorgt voor een ijking in de weg die wordt gevolgd.  

1.5 Verschillende denkers 

• Wanneer Lacan spreekt over structuren, dan vertrekt hij slechts van hoe dat begrip ruimer wordt ingevuld door 
structuralistische denkers. Een structuur is een kenmerkend geheel v onderlinge verhoudingen binnen een set relevante 
elementen.  

Een structuur is niet... Een structuur is... 

˗ Ziekte 
˗ Persoonlijkheidsstoornis 
˗ Synoniem van persoonlijkheid/karakter 
˗ Vooraf gegeven kern 
˗ Causaal voorspellend concept 

˗ Karakteristiek stramien dat opduikt in de vormgeving 
van de band tussen subject en Ander 

˗ Verhoudingsmodaliteit 
˗ Oppervlaktebegrip dat ons iets vertelt over de logische 

samenhang 
˗ Verklarend begrip 



116 Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

Op een bep. moment geeft hij volgende definitie in zijn Seminarie III: “een groep elementen die een covariante set vormen 
[…] Een structuur wordt altijd gevormd door iets dat coherent is te koppelen aan iets anders dat er complementair mee 
is”.  

Conform deze redenering bestaat een structuur uit een geheel van onderlinge relaties tussen een vaste set van 
elementen. Als het ene verandert, verandert het andere mee (= covariant). In een groepje met de elementen A, B en C 
is er sprake van structurele relaties indien de drie elementen zich onderling consistent gedragen. Veranderingen in A 
hebben bv. altijd een effect op B en worden verder ook beïnvloed door wat er zich afspeelt op het niveau van C.  

Gezien het begrip structuur slechts betrekking heeft op patronen in iemands functioneren, moeten we ook opletten om 
het begrip… 

˗ Niet personifiërend (niemand valt samen met zijn neurotisch functioneren, we zijn zelf niet neurose) 

˗ Niet reïficerend (het patroon zelf is de neurose, niet iets binnen in mij dat tot uiting komt) 

… te gebruiken. Structuur is een concept waarmee de clinicus zijn denken kan organiseren, geen ontologisch gegeven 
dat de waarheid over een patiënt zou vertellen. De waarheid is voor iedereen slechts gelegen in het gemis waar we mee 
kampen.  

• Antropologen zullen spreken over een structuur wanneer ze bijvoorbeeld duidelijke patronen vinden in hoe mannen en 
vrouwen met elkaar omgaan in een bepaalde (sub)cultuur.  

• Literatuurwetenschappers op hun beurt, zullen bv. spreken over structuur wanneer ze vaststellen dat sprookjes en sagen 
een typisch patroon volgen. Bijv. Iemand zit gevangen en iemands jonger komt hem bevrijden.  

Desalniettemin schakelen Freud en  – en vele psychoanalytici in hun spoor -  regelmatig over op personifiërend taalgebruik. In 
plaats van te spreken over structuur als ‘oppervlakkig’ type functioneringsmodaliteit lijkt er dan sprake te zijn van een bepaald 
type persoon: ‘de neuroticus’, ‘psychoticus’ of ‘pervert’. Dit getuigt van verfoeilijke conceptuele slordigheid.  

2. Structuur en het Symbolische 

2.1 Het Symbolische 

Cruciaal aan Lacan’s werk uit de jaren 1950 is dat hij het begrip structuur aan de betekenaar koppelt. Het Symbolische 
impliceert een inherente ordening, die tot uiting komt in de structuren die we binnen fenomenen kunnen onderscheiden: “de 
notie structuur is op zichzelf reeds een manifestatie van de betekenaar […] wanneer we een structuur analyseren dan is het 
altijd op zijn minst idealiter een kwestie van de betekenaar”.  

 In ons gebruik vd taal zullen de patronen en structuren opduiken. Structuur zegt bijv. niets over het Reëele… 

Deze koppeling tussen structuur en betekenaar is cruciaal. Het leert ons dat structuur slechts te maken heeft met een bepaalde 
ordening van het Symbolische en dus niet met een probleem op het vlak van het Reële of het Imaginaire.  

ó Neurose, psychose en perversie impliceren geen andersoortig Reële waar iemand mee te maken zou hebben.  

Ongeacht de aard van de symbolische structurering, heeft iedereen af te rekenen met dezelfde universele problematiek van 
niet-bestaan en met dezelfde soort wanordelijkheid op het niveau van de drift. Het structuur-denken houdt in dat er slechts 
verschillen opduiken in ons defensieve gebruik van de betekenaar wanneer we omgaan met dit Reële. Iets is maar een structuur 
omdat er een symbolische uitwisselingsrelatie is. 

 ⇒ Structuur is een ordening ih Symbolische.  

2.2 De realiteitsbeleving 

Verder brengt de koppeling tussen structuur en betekenaar ook met zich mee dat we een kompas hebben om mensen hun 
realiteitsbeleving te bestuderen. De realiteit die we ervaren, bestaat uit de beelden en ideeën die we hebben over onszelf, 
anderen en de wereld die ons ruimer omgeeft. Deze realiteitsbeleving varieert tussen de extremen van conventionaliteit en 
excentriciteit en kan binnen ons persoonlijke leven grillige vormen aannemen.  

Zo kan iemand zich op bepaalde momenten zoon van God voelen, terwijl hij op andere momenten meent dat hij een 
gewone sterveling is. Sommigen zullen zich op bepaalde momenten van hun leven weinig of geen vragen stellen bij 
het leven terwijl ze op andere momenten doordrongen zijn van een diepe zinloosheid.  

Conceptueel gedacht situeert deze realiteitsbeleving zich op het niveau van het betekende. Het structuur-denken houdt in dat 
we vertrekken van de premisse dat de betekenaar het betekende bepaalt. Dit impliceert dat we ons bij de studie en 
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behandeling van psychopathologie niet enkel richten op de inhoud van de ideeënwereld. We richten ons vooral op hoe de 
realiteitsbeleving vorm krijgt vanuit de patronen die spelen op het niveau van het Symbolische. 

Realiteitsbeleving: betekenaar ➝ betekende 

2.3 Differentiële structurering van klinische structuren 

Wanneer Lacan zich op de differentiële structurering van het Symbolische richt, dan is het vooral de transitie uit de 
vadermetafoor die centraal komt te staan. Het verschil tussen neurose, psychose en perversie ligt in hoe al dan niet een houvast 
wordt gevonden in de wet zoals overgedragen door de tweede Ander.  

Freud daarentegen heeft een meer psychologische focus. In zijn bespreking van verschillen tussen soorten psychopathologie 
staan psychodynamische spanningen centraal, zoals conflicten tussen Ik en Es, of de afweer van het Ik tegenover onbewuste 
voorstellingen. Deze benadering impliceert een sterk individuele gerichtheid, en bestudeert kenmerkende psychologische 
afweer- of defensiemechanismen. 

↕ 

Lacaniaans gedacht ligt het accent in deze benadering al te sterk op het Imaginaire. Reïficatie en een personifiërende focus 
vormen hierbij de grote valkuil. Lacan’s structurele benadering van neurose, psychose en perversie vertrekt van Freud, maar 
kiest voor een studie van de symbolische patronen die tot uiting komen in de verhouding met de Ander. 

Þ Freud: intrapsychische processen ↔ Lacan: uitwisselingsrelaties 

De seksuele fantasie is bij Freud heel belangrijk. Bij Lacan verdwijnt dit vd scene, maar gaat het om punten die niet bestaan 
(“Hoe moet ik me gedragen als rol v partner? Ik zal het moeten uitzoeken.”). 

3. Freud en de psychologische afweermechanismen 

3.1 Neurose 

De verdringing is in Freuds redenering het meest tekenende afweermechanisme voor de neurose. Deze vorm van defensie 
bestaat uit een volgehouden poging om onlustvolle voorstellingen te vergeten door ze uit de bewuste aandacht te bannen.  

Het effect is dat voorstellingen onbewust zullen insisteren en het eigen functioneren van binnenuit belagen. Verdrongen 
voorstellingen zoeken expressie via restproducten van het psychisch leven, zoals dromen, symptomen en versprekingen.  

Deze tonen dat neurose een problematiek is ve Ik dat maar moeilijk overweg kan met driftmatig sterk beladen voorstellingen. 

Bijv. Elisabeth von R.: na de dood van haar zus wordt ze passioneel verliefd op haar schoonbroer. Dit kan ze voor zichzelf niet 
tolereren, wat de afweer in gang zet. Haar symptomen zijn als symbolen die blijvend naar de situatie vd verliefdheid verwijzen. 
Echter, zonder haar persoonlijk verhaal als relevante herinneringscontext kan de zin van deze symptomen niet gevat w.  

Bijv. de Dora-casus. Dora (Ida Bauer) gaat als zestienjarige in behandeling bij Freud 
owv depressieve klachten en meerdere hysterische symptomen, zoals een nerveuse 
hoest en stemproblemen. De behandeling v Dora bleek niet zo succesvol als een 
therapeut zou kunnen verhopen, en precies daarom schreef Freud er een 
gevalsstudie over. Hij wou doorgronden wat er verkeerd gelopen was.  

Vrij snel wordt duidelijk dat Dora’s klachten verweven zijn met een complexe relationele en familiale situatie. Dora’s ouders zijn 
weliswaar nog gehuwd, maar vader houdt er vrij openlijk een relatie op na met de vrouw van een bevriend koppel: mevrouw K. 
Meneer K op zijn beurt blijkt verliefd op Dora. Dora gaat halfslachtig mee met deze verliefdheid. Ze laat zich zijn aandacht 
welgevallen maar start geen affaire. Dora en mevrouw K op hun beurt hebben een vertrouwelijke relatie met elkaar en Dora 
bewondert de minnares van haar vader.  

Wanneer we ons nu specifiek richten op Dora’s nerveuze hoest, dan komt Freud tot de conclusie dat dit symptoom een 
verdrongen seksuele gedachtegang weerspiegelt. Dora weet dat haar vader een erectiestoornis heeft en tegelijk meent ze dat 
mevrouw K maar van haar vader houdt omdat hij haar seksueel bevredigt. Freud legt dit aan Dora voor als een tegenstrijdigheid 
in haar verhaal en zo komen ze uit op haar fantasie dat vader mevrouw K wellicht oraal bevredigt.  

Freud en Dora koppelen de idee van orale bevrediging aan de idee van een geprikkelde/prikkelende keel en zo komen we bij de 
hoest die optreedt als reactie op een prikkel in de keel. In Freuds lezing weerspiegelt Dora’s hoest dus een gedachtegang over 
de seksualiteit van haar vader en over orale bevrediging in het bijzonder: onderwerpen waar de jonge dame liever niet aan 
denkt. 
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3.2 Psychose 

Verwerping en projectie zijn in Freuds redenering de afweermechanismen bij uitstek die de psychose kenmerken. Voor Freud 
werpen ze een helder licht op de vorming van wanen en hallucinaties.  

ó Neurose: afweermechanisme was het verdringen; een gesofisticeerdee vorm v vergeten. Verwerping en projectie 
zijn andere centrale afweermechanismen. Dit is een radicalere operatie! 

® Verwerping wil zeggen dat het voor een Ik radicaal onmogelijk is om bepaalde wensfantasieën en driftimpulsen bij 
zichzelf te aanvaarden.  

® Daarom worden ze via projectie toegeschreven aan een ander, waarbij vaak tal van vervormingen optreden.  

Het effect is dat het onbewuste in de psychose een ander statuut krijgt. Het w niet niet intrapsychisch wordt ervaren als een 
verborgen waarheid in zichzelf, maar als een boodschap of een manipulatie die v buitenaf w opgedrongen. Het Ik is steevast 
verwonderd over wat zich langs die weg openbaart, wat illustreert dat het Ik radicaal geen raad wist met bepaalde 
voorstellingen en impulsen.  

Bijv. het autobiografische boek van Daniël Paul Schreber (1842-1911), die in 1903 zijn psychotische ervaringen te boek stelde in 
‘Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken’. Schreber was een succesvolle rechter en politicus die tot drie maal toe te kampen had 
met een zware psychotische inzinking: De eerste keer naar aanleiding van een nederlaag in parlementsverkiezingen, de tweede 
keer naar aanleiding van een promotie tot voorzitter van het hooggerechtshof en een derde keer rond de periode dat zijn moeder 
en echtgenote stierven.  

Schrebers psychotische belevingen starten met een ervaring v lichamelijke desintegratie.  

Deze gaan over in de overtuiging dat de wereld ten ondergaat en dat hij persoonlijk het slachtoffer is van een complot 
met dreigend misbruik door God en door zijn behandelend arts (dr. Flechsig). De innerlijke rust keert terug op het 
moment dat Schreber concludeert dat hij de vrouw van God zal worden en een nieuw mensenras uit zijn moederschoot 
zal ontspringen.  

Bovendien denkt hij dat er wormen in zijn longen zitten, dat hij zijn eigen slokdarm heeft opgegeten, etc.  

Freud leest Schrebers paranoïde wanen als uitdrukking ve defensie tegen een homoseksuele wensimpuls. De gedachte een 
man lief te hebben was volgens Freud niet te harden voor Schreber. Hij leest diens wanen dan ook als vervormingen vd 
verworpen wensimpuls “Ik (een man) heb hem (een man) lief”.  

In de achtervolgingswaan bestaat het protest uit een omkering vd affectkwaliteit: liefhebben w haten.  

⇒ De seksuele impuls w verworpen en geprojecteerd op een ander. De gedachte ‘ik heb hem lief’ w verworpen: het 
is de ander die liefheeft. 

Volgende vervormingen en omkeringen zijn kenmerken v psychose: achtervolgingswaanzin en erotomanie.  

• Gecombineerd met projectie ontstaat het volgende denkbeeld, dat aan de basis ligt vd achtervolgingswaanzin: “Ik haat 
niet de ander, de ander haat mij”. De ervaring van effectief achtervolgd te w is daarvan dan het bewijs.  

• In de erotomanie (⇒ overtuiging dat ander seksueel geïnteresseerd is in jou). krijgen we protest via een overdreven 
heteroseksuele focus meent Freud: het andere geslacht komt op de voorgrond en projectie zorgt ervoor dat de impuls 
van het liefhebben als een intentie van een ander wordt ervaren.  

“Ik merk dat zij mij liefheeft” staat dan als vaststelling centraal, wat leidt tot een fixatie op degene die deze intentie krijgt 
toegeschreven. 

Psychose: bepaalde wensimpulsen worden radicaal uit het psychisme weggeduwd en toegeschreven aan een ander. 

3.3 Perversie 

Loochening is het defensiemechanisme dat Freud centraal stelt in vormen van perversie. Perversie is altijd problematiek waarin 
iets vh seksuele centraal komt te staan. Kenmerkend hierin is loochening als afweermechanisme.  

Het klassieke voorbeeld waar Freud geregeld naar terugkeert, is het seksueel fetisjisme.  

Seksueel fetisjisme is een praktijk die bestaat uit het oproepen v seksuele opwinding door aan een fetisj te denken of door 
deze ritueel aanwezig te stellen in het contact met een seksuele partner.  

De lijst van objecten die als fetisj kunnen dienen is quasi eindeloos. Vaak richt fetisjisme zich op iets van kledij zoals 
een schoen, een sluiertje, een lingeriestuk, … al dan niet gecombineerd met een specifieke focus op de textuur van 
het materiaal (leder, zijde, voile, …).  



119 Modellen Psychoanalyse   |   Nienke Hermans   |   2020 - 2021  

De fetisjistische enscenering zorgt voor opwinding indien deze, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, voldoet aan specifieke 
voorwaarden.  

Voorwaarden kunnen te maken hebben met zintuigelijke sensaties (ruiken, kijken, voelen…), een bijzondere 
handeling uitvoeren of laten uitvoeren met het voorwerp…  

In Freuds interpretatie hangt fetisjisme samen met een specifieke vorm van pre-Oedipale focus: de loochening van het feit dat 
de moeder de fallus ontbeert.  

Freud koppelt dit aan een bepaald type infantiele fantasie van het jongetje dat veronderstelt dat de moeder een penis heeft, 
waarbij de penis symbool staat voor de fallus, zijnde datgene wat zou kunnen zorgen voor een driftbevrediging. In die fantasie 
vormt het driftleven vd moeder een gesloten circuit: de moeder heeft alles wat ze nodig heeft om bevredigd te zijn.  

Maw: Een fetisj is iets materieel dat behandeld w als het ultieme om driftbevrediging te bekomen. Op de plaats vd 
Fallus komt dus een object. Belangrijk: de moeder is altijd betrokken! 

Wat is nu die loochening? Fetisjisme bestaat volgens Freud uit een dubbele verhouding tav deze fantasie: enerzijds w besloten 
dat de fantasie niet klopt en anderzijds w er toch in geloofd. De twee realiteiten die eigenlijk niet verenigbaar zijn, w naast 
elkaar voor waar aangenomen. Dit is ‘loochening’.  

De ultieme bevrediging bestaat, maar ook niet. Perversie moet zich id praktijk dus altijd opnieuw herhalen… (zie 
verder). 

In de fetisjistische praktijk keert deze dubbele houding ook terug. Quasi onvermoeibaar wil de die hard fetisjist niets liever dan 
steeds opnieuw het scenario doorlopen waarbij de fetisj aanwezig w gesteld en w gemanipuleerd id omgang met een partner. 
Langs deze weg w het ultieme genot geënsceneerd.  

Uit het feit dat het scenario steeds opnieuw herhaald moet w, w echter niet besloten dat de fetisj nooit een definitieve 
oplossing kan bieden, wat getuigt v loochening. 

Perversie: steeds opnieuw gelijkaardige seksuele scenario’s uitvoeren ten opzichte van de ander 

Overzichtje:  

4. De structuur van de neurose 

4.1 Freud vs. Lacan 

In Lacans lezing van Freud heeft het weliswaar zin om typische vormen van afweer te bestuderen, maar niet om daarbij de 
dieptepsychologische toer op te gaan. Afweermechanismen zijn geen psychologische reacties, maar symbolische patronen die 
in iemands functioneren ingesleten zijn.  

Om richting te geven aan het handelen van de clinicus is het veel zinvoller om alle aandacht te richten op de talig 
georganiseerde uitwisselingspatronen. Hoe deze psychologisch ervaren worden is slechts een effect van de structurele 
ordening. 

Freud kent een hiërarchische benadering in de zin v normaliteit: neurose > perversie > psychose. Bij Lacan is dit anders: het 
gaat meer over alleen seksuele driften.  

In die zin is de Lacaniaanse benadering materialistisch en niet idealistisch van aard. 

˗ Materialistisch: ~Lacan; ontmoeting v 2 materiële werelden, nl. lichaam en taal.  

Wat echt telt, is de botsing tussen het door driftprikkels bewogen lijf en impact van detaal en de taal op de jouissance die 
zich lijfelijk laat voelen. De materialiteit van de betekenaar staat daarbij centraal, zij het dat de voornaamste impact van 
de betekenaar bestaat uit het installeren van een tekort en niet uit het beheersen van de lijfelijkheid. 

Het verschil zit id materialiteit vd betekenaar. De conventie is het richtpunt. Neurose is psychisch functioneren waarin 
men gelooft in conventies vd cultuur.  

Psychopathologie Afweermechanisme 

Neurose Verdringing 

Psychose Verwerping & projectie 

Perversie Loochening 
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˗ Idealistisch: ~Freud; vertrekt van het immateriële. Idealistische theorieën daarentegen kennen een primaat toe aan de 
geest en beschouwen het psychisme en de intimiteit van onze zelf-ander beleving als meest cruciale referentiepunt.  

Psychoanalytisch beschouwen we deze slechts als een product van de confrontatie tussen lijf en Ander. 

Neurose is voor Lacan een vorm van functioneren die het gevolg is van het effectief op zich nemen van de metafoor van de 
Naam-van-de-Vader. Neurose ontstaat dr het assimileren vd metafoor vd Naam-van-de-Vader.  

• De problematiek van het niet-bestaan (i.e. ‘de seksuele verhouding bestaat niet’, ‘er is geen gemeenschappelijke betekenaar 

voor de vrouwelijkheid’, ‘er is geen ultieme Ander als garant’ en ‘de dood is een kwestie van geloof’) en het enigma van het 
genot van de eerste Ander worden er opgevat als te beantwoorden vragen.  

• Kenmerkend voor neurose, is dat er eens sterke focus op het verlangen verschijnt (“Wat wil ik?”, “Wat wil de ander?”), 

met een daarbij horende twijfel (“Voldoe ik wel?”, “Doe ik het goed?”, “Is dit wel het juiste?”).  

• Deze vragen gaan een normatief bestaan leiden omdat ze gelezen w vanuit het willen voldoen aan veronderstelde 

verwachtingen. ➝ Symbolisch-fallische identificaties komen centraal te staan. Dit resulteert ook in een Ik-
gerelateerd functioneren dat gericht is op geliefd willen worden. Echter, de norm die men als referentiepunt neemt, 
heeft steeds ook een verdelend effect: het is nooit dàt.  

• Als resultaat daarvan ontstaat een problematiek van interne verdeeldheid en conflict, waarin men verstrikt raakt. De 
verstrikking zelf zal zich tonen in een specifieke vorm van psychisch lijden, waarbij veel variatie mogelijk is (lichamelijk 
onwelbevinden, depressiviteit, angstigheid, relationele problemen, verslavingen als mislukkende 
ontsnappingspogingen, …). 

• Qua sub-vormen van neurotisch functioneren maakt Lacan in het verlengde van Freud een onderscheid tussen 
hysterie, dwangneurose en fobie. Los van de vaak karakteristieke reeks symptomen (bijv. hysterie – 
conversiesymptoom; dwangneurose – twijfelzucht; fobie – vrees voor een specifieke situatie) wordt… 

o Hysterie gekenmerkt door een worsteling met de vraag naar vrouwelijkheid en de seksuele verhouding 

o Dwangneurose gekenmerkt door de vraag van hoe te leven in het licht van de dood 

o Fobie gekenmerkt door de zoektocht naar een eigen plek in de opvolging van de generaties.  

Deze subtypes niet uitgebreid besproken 

o In het verlengde van Freud beschouwt Lacan hysterie als meest duidelijke vorm van neurotisch 
functioneren. Daar toont de problematiek van tekort en verlangen zich het sterkste. Veelal draait 
hysterisch functioneren rond de onbevredigdheid die structureel samenhangt met de drift (‘I can get no 
satisfaction’). 

4.2 Voorbeeld: Dora 

Deze focus brengt Lacan ertoe om Freuds casussen op een andere manier te lezen.  

• Zo hangen de manifestaties van oraliteit bij Dora voor Lacan bijvoorbeeld 
heel sterk samen met de vraag naar vrouwelijkheid. Klinisch kunnen we deze 
oraliteit herkennen in de hysterische symptomen zoals haar hoest, heesheid 
of stemverlies. Het begrip oraliteit klinkt abstract, maar voor Lacan betekent het dat de lichaamszone van de mond bij 
uitstek de plek is waar prikkelingen en geprikkeldheid zich het sterkste manifesteren. Dora worstelt volgens Lacan vooral 
met de problematiek van het zich thuis voelen in en het zich kunnen identificeren met haar vrouwenlichaam.  

• Om tegemoet te komen aan dit dilemma is ze sterk gericht op mevrouw K. Meer nog: volgens Lacan is Dora helemaal 
niet verliefd op meneer K, maar identificeert ze zich imaginair met hem. Meneer K is maar interessant in zoverre hij de 
echtgenoot is van mevrouw K. In het licht van het schema van de vadermetafoor en in het verlengde van Lacans 
bespreking van de Dora-casus in Seminarie IV kunnen we stellen dat het verlangen van mevrouw K het grote enigma is 
waar ze op botst. Dora is gefascineerd door deze dame, met wie ze vriendschappelijk omgaat en ze verheft haar ook tot 
haar grote idool. Mevrouw K heeft iets bijzonderlijk vrouwelijks, waar Dora de vinger niet meteen kan op leggen.  

• Lacan stelt dat mevrouw K voor Dora “geen individu” is, “maar een mysterie, het mysterie van haar eigen vrouwelijkheid, 
meer bepaald van haar lijfelijke vrouwelijkheid”. Conceptueel gesteld is mevrouw K een eerste Ander, wiens verlangen 
een mysterie is.  
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• Bijzonder interessant aan mevrouw K is dat ze niet louter een mysterie blijft. De affaire met Dora’s vader laat toe om dit 
verlangen te bevragen. Het meest in het ook springende detail is dat mevrouw K ondanks vaders impotentie toch een 
relatie heeft met hem. Blijkbaar heeft vader iets dat deze dame echt interesseert.  

• Via haar vader kan Dora dan ook de vraag stellen naar wat er zo verlangend en vrouwelijk is in deze vrouw. Dit resoneert 
met Dora’s uitdaging om haar eigen vrouwelijkheid een plek te geven. Die zoektocht is echter verre van evident en in 
Lacans lezing zijn de orale lichaamssymptomen een driftuiting die Dora aansporen om haar eigen vrouwelijkheid te 
erkennen.  

• Door zich op de relatie tussen mevrouw K en haar vader te richten, vermijdt ze deze vraag. Ze metaforiseert daarentegen 
het verlangen van mevrouw K door er een relationele vraag van te maken.  

• Vandaar, zo stelt Lacan, dat Dora zich eigenlijk symbolisch identificeert met haar vader, die functioneert als tweede 
Ander. Mevrouw K is tot hem aangetrokken, vandaar dat ze kenmerken van haar vader overneemt. Het symptoom van 
de hoest is dan ook niet louter een kwestie van Dora’s orale driftgerichtheid, maar vooral ook een uiting van de 
identificatie met de geliefde van mevrouw K. Dora’s vader had zo zijn eigen geschiedenis met symptomatisch hoesten; 
een kwaaltje waar hij blijkbaar vlot van af raakte zodra hij in de gezonde lucht was bij zijn maîtresse… 

Zo lezen we de casus helemaal anders: kerncomponenten zijn nu ‘vrouwelijkheid, zoeken en fascinatie, en vermijding’. 

4.3 Structuur van neurose: concreet 

In Lacans lezing komt de structuur van de neurose dan ook neer op een strategie om via metaforiseringen en symbolische 
identificaties een antwoord te zoeken op de existentie- en intentionaliteitsvragen die langs onbewuste weg opduiken.  

Waar Freud het accent legt op het Ik als strijdtoneel tussen drift en Über-Ich, maakt Lacan dergelijke conflicten onderschikt 
aan hoe iemand zich beweegt binnen de symbolische orde en ten aanzien van het tekort.  

De casus van Dora illustreert daarbij dat hysterie een verlangenskwestie is.  

De taal brengt de mens ertoe om existentievragen te stellen, maar elke benoeming realiseert steeds opnieuw een tekort dat 
niet zomaar op te heffen is.  

Zo kan Dora via mevrouw K de vraag naar vrouwelijkheid en naar het vrouwelijke verlangen stellen. De handelingen 
van mevrouw K (eerste Ander) functioneren weliswaar als een betekenaar, maar daarmee heeft Dora nog geen idee 
over wat het betekent om een vrouw te zijn. Die kwestie lost ze op door zich te richten op de verhouding tussen 
mevrouw K en haar vader (tweede Ander). In deze verhouding tracht ze te lezen wat een vrouw wil, wat resulteert 
in identificaties met kenmerken van de vader.  

Vanuit Lacan gedacht, is die oplossing typisch neurotisch omdat geïdealiseerde anderen en hun manier van leven als voorbeeld 
en inspiratie worden genomen, terwijl zij op hun manier ook maar aanmodderen. Dergelijke strategie laat toe om blind te 
blijven voor de mogelijkheid en noodzaak om zelf te kiezen en creatief om te gaan met het tekort in het hart van ons bestaan. 

5. De structuur van de psychose 

Opnieuw zien we een focus op taal en conventies. Kenmerkend voor de psychose als structuur, is dat drift en verlangen op een 
andere manier vorm krijgen. De taal als instrument om te benoemen is weliswaar aanwezig, maar conventies en gewoontes 
die via het Symbolische worden doorgegeven, slaan niet echt aan en bieden weinig houvast. 

5.1 Trans-structuraliteit 

De intentionaliteitsvragen en existentievragen zijn trans-structureel, en komen dus in de psychose evenzeer naar voor als in 
de neurose. Psychoanalytisch beschouwd, is psychose dan ook geen kwestie ve ‘andere soort mensen’ of ve ‘fout’ in de evolutie 
van de mensheid.  

Iedereen heeft een losgeslagen verhouding met zijn natuur en we gaan er niet van uit dat psychose en waanzin het gevolg zijn 
van een extra organisch defect.  

In tegendeel, psychose biedt ons een zeer waarachtig en onverbloemd beeld van de worsteling met disharmonie (en 
intentionaliteitsvragen en existentievragen), die als rode draad door eenieders functioneren loopt: “Het wezen van de mens 
kan niet enkel niet begrepen worden zonder de waanzin in rekening te brengen; het zou ook niet het wezen van de mens zijn 
indien het de waanzin niet meedroeg als limiet van zijn vrijheid”.  

• Doordat de natuur ons handelen niet volledig determineert, hebben we als mens een zekere vrijheidsmarge om te 
kiezen hoe we ons leven inkleuren. Neurotisch functioneren wil zeggen dat we deze marge voor een flink stuk 
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inkleuren volgens de patronen van de conventie: de vbn van anderen (mama, papa of een andere idool) tonen daarbij 
de weg. Door de ander zo sterk als norm te nemen, wordt de aangereikte vrijheidsmarge eigenlijk maar weinig benut. 
Psychotisch functioneren houdt in dat veel minder geleefd wordt in het licht van de gevestigde orde en conventies. 
Dit biedt meer ruimte, maar botst op de limiet van wat menselijk dragelijk is. De vrijheidsmarge kan problematisch 
worden omwille van de eenzaamheid en de radeloosheid die opduikt wanneer je het zonder anderen moet doen.  

• In de neurose verschijnen eenzaamheid en radeloosheid met mondjesmaat, in de psychose komen ze vaak 
overspoelend op de voorgrond te staan. 

Ook de weg waarlangs psychisch lijden tot uitdrukking komt is trans-structureel. Psychotisch lijden toont zich vaak ook in angst, 
depressiviteit, een problematische lichaamservaring, relatieproblemen… Middelen die spontaan worden ingezet om de 
ervaring van ondraaglijkheid wat leefbaarder te maken, zoals drugs, alcohol, vlucht in gaming, … kunnen op zich ook 
problematisch worden en het forum zijn waarlangs psychisch lijden zich toont.  

Twee in het oog springende symptomen die frequent voorkomen bij psychotisch lijden, zijn hallucinaties en wanen. Dit zijn 
symptomen die de structuur van de psychose – en dus de botsing met intentionaliteitsvragen en existentievragen – vaak op 
een heel rechtstreekse manier tot uiting brengen. 

5.2 Basisprobleem 

Wanneer Lacan de structuur van de psychose bespreekt, dan wijkt hij stellig af van Freuds focus op verwerping en projectie. 
Voor hem is het vooral een probleem in het metaforisch kunnen benutten van de tweede Ander. ⇒ basisprobleem 

In het licht van zijn metafoorformule stelt hij dat er bij psychose in de confrontatie met het verlangen van de eerste 
Ander en in de omgang met existentievragen geen houvast wordt gevonden in een Naam-van-de-Vader.  

⇒ Hij benoemt dit als een forclusie van de Naam-van-de-Vader, waarbij ‘forclusie’ wil zeggen dat bepaalde kwesties 
reëel blijven en dus helemaal niet in het Symbolische w ingeschreven.  

 

In de neurose ⇒ Men gaat een wetmatigheid zoeken door het verlangen ve eerste Ander te lezen ih licht v diens 
uitwisselingsrelaties met een derde (i.e. de tweede Ander). Dit zorgt ervoor dat relaties triangulair gestructureerd zijn: zie 
schema. 

In de psychose … 

• In de psychose daarentegen blijft dat derde punt leeg. Er w geen symbolisch houvast gevonden in conventies.  

• De relatie met de Ander is niet triangulair maar duaal v aard. Dwz dat de Ander niet w ontdubbeld tss een Ander vd 
betekenaar (eerste Ander) en een Ander vd wet (2e  Ander).  

• Het subject zit in een onbemiddelde sociale band: de verhouding tot de Ander worden niet spontaan gelezen in het licht 
van symbolische principes. Zolang gebeurtenissen in het contact met de Ander geen extreem karakter hebben en de 
Ander reëel niet teveel aanwezig of afwezig is, levert dit geen problemen.  

o Meer nog: In de neurose staat een constante bezorgdheid over het verlangen op de voorgrond (“Wat wil de 
Ander [van mij]?”, “Wat wil ik?”). Dat leidt tot gepieker en tot de tendens om binnen de lijntjes te kleuren.  

o De psychotische structuur impliceert veelal een relatieve zorgeloosheid met betrekking tot anderen en 
conventies. Men voelt zich niet aangesproken om de input van anderen na te kauwen, wat aanleiding geeft tot 
grote vrijheid en inventiviteit.  
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• De kwetsbaarheid van de psychotische structuur zit evenwel in het niet ter beschikking hebben van een derde punt om 
het verlangen van de Ander te bevragen en om expliciet om te gaan met existentievragen. Het effect is dat het psychisch 
leven sterk kan destabiliseren indien iemand via levensomstandigheden sterk wordt geconfronteerd met de vraag naar 
wie hij-/zijzelf is in verhouding tot anderen. Op dat moment kan een acute psychose losbarsten of declencheren (= het 
acuut worden van een psychose: de psychose w losgebarsten). 

5.3 Declencheren: voorbeeld 

In zijn derde seminarie, dat volledig ingaat op psychosen, en in de tekst ‘D’une question préliminaire à tout traitement possible 
de la psychose’ bespreekt Lacan een klinische casus die deze structurele redenering kan toelichten.  

Het gaat om een jonge vrouw die samen met haar moeder gehospitaliseerd werd omwille van een gedeelde paranoïde waan 
(folie à deux). De vrouw was kort voordien van het platteland teruggekeerd naar haar moeder in de stad. Ze was ervan overtuigd 
dat haar echtgenoot en haar schoonfamilie haar wilden liquideren door haar in stukken te snijden. Zelf was ze eerder uit de 
stad weggetrokken om die man te huwen en samen een agrarisch bestaan uit te bouwen. Lacan, die de vrouw eenmalig 
interviewt in een psychiatrisch ziekenhuis, typeert de structuur van haar psychotische ervaringen door zich in het bijzonder te 
richten op een aantal heel concrete klachten. 

De vrouw klaagt aan dat ze sinds het verblijf bij haar moeder beiden ook worden lastig gevallen door de buren. Naast 
hen woont een vrouw met wie ze een goed contact hadden. Recentelijk echter, worden ze door deze buren meer en 
meer gestoord. Zo komen ze op ongelegen momenten aankloppen en brengt de vrouw ook een incident ter sprake 
dat zich voordeed terwijl ze zelf in de traphal liep. Daar ontmoette ze de vriend van de buurvrouw, een gehuwde 
man die de buurvrouw als maîtresse heeft. Toen ze elkaar kruisten hoorde ze de belediging ‘”zeug” uitspreken. Het 
is een woord dat ze hallucinatoir hoort en de patiënte is erdoor in de war. Zelf, zo geeft ze aan, had ze bij de vluchtige 
ontmoeting niets anders gezegd dan “Ik kom van bij de spekslager”.   

Lacan koppelt de ervaringen van verwarring bij deze patiënte aan het opduiken van mannelijke elementen in het 
verhaal: de recente problemen begonnen naarmate de geliefde van de buurvrouw op de voorgrond komt, net zoals 
problemen met haar echtgenoot opdoken naarmate ze dichter op elkaar betrokken raakten. De vraag naar wat een 
vrouw is in verhouding tot een man kan ze blijkbaar niet lezen in het licht van een symbolische uitwisselingsrelatie. 
Ze heeft zich geen symbolisch-normatief idee kunnen eigen maken over man-vrouw relaties, waardoor concrete 
ontmoetingen met een man een sterk reëel karakter krijgen. Mannen incarneren voor haar blijkbaar een 
driftmatigheid die onveilig is en ten aanzien waarvan ze zich niet kan verhouden. Meer nog: mannelijke aanwezigheid 
bedreigt haar, en de psychotische symptomen drukken deze structuur uit.  

In het geval van de echtgenoot vreest ze een complot tussen hem en de schoonfamilie. Hun intenties hebben voor 
haar een gruwelijk-reëel karakter: als losgeslagen driftwezens kunnen ze enkel maar het slechtste met haar 
voorhebben. De imaginaire gedachte die dan centraal komt te staan, is om net zoals een zeug in stukken gesneden 
te worden. Plattelanders slachtten vroeger wel vaker dieren op het erf en Lacans patiënte vreesde dat dit haar lot 
zou zijn, wat haar deed wegvluchten.  

Ook in relatie tot de overspelige geliefde van de buurvrouw keert deze kwestie terug. De overspelige man incarneert 
een mannelijk-seksuele component die ze niet kan plaatsen. Naarmate hij meer op de voorgrond treedt, wordt het 
contact met de buurvrouw ondragelijker. De concrete ontmoeting in de traphal toont die ondraaglijkheid heel acuut. 
Wat eerst en vooral opduikt op het moment van de ontmoeting is verwardheid: ze staat perplex ten aanzien van zijn 
aanwezigheid en kan geen symbolische kaders mobiliseren om hem te plaatsen. Kon ze dat wel, dan zou ze hem 
bijvoorbeeld in gedachten veroordeeld hebben omwille van zijn ongehoord gedrag en hem flagrant genegeerd 
hebben of misschien wel vriendelijk gegroet hebben terwijl ze het hare ervan dacht. Dit gebeurt echter niet. Lacan 
meent dat de ontmoeting niet symbolisch gemedieerd verloopt en daardoor reëel hard binnenkomt. Symbolisch 
verschijnen op dat moment slechts een aantal brokstukken en deze alluderen op de centrale onmogelijkheid waar 
ze op botst. Zowel haar eigen uitspraak “Ik kom van bij de spekslager” als de hallucinatie “zeug” zijn allusies. De frase 
“Ik kom van bij de spekslager” zet haar met de shifter ‘ik’ weliswaar op de scène in relatie tot de man die ze 
aanspreekt, maar de verdere inhoud van de uitspraak laat niet toe om zich ruimer ten aanzien van hem te 
positioneren. De uitspraak verhaalt over een concrete handeling, maar drukt geen standpunt of onderlinge positie 
uit. Het is een volstrekt lege uitdrukking die de ontmoeting helemaal niet metaforiseert en dus de reële spanning 
niet wegneemt. Slechts via de hallucinatie “zeug” raakt die spanning benoemd. Plots krijgt het Ik van de patiënte wel 
een positie, maar wel slechts puur op imaginair vlak: ze wordt vereenzelvigd met een stuk slachtvee. Dit beledigt 
haar en verontwaardigd onttrekt ze zich aan de interactie. 
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In Lacan’s lezing zijn psychotische symptomen = defensieve reacties tegen overweldigende confrontaties met 
intentionaliteitsvragen en existentievragen die niet metaforiserend gelezen raken. Psychotische symptomen drukken uit dat 
iemand er niet in geslaagd is om symbolische principes voor waar aan te nemen en langs die weg een positie als subject te 
verwerven in verhouding tot de Ander. Klinisch gezien zullen we de behandeling dan ook niet richten op het zo snel als mogelijk 
wegwerken van dergelijke symptomen, wel op het voeling krijgen met de structurele onmogelijkheden aan de basis van deze 
symptomen en op het zoeken naar een betere omgangsvorm met die kwesties.  

6. De structuur van de perversie 

6.1 Verleugnung 

De structuur vd perversie wordt gekenmerkt door een specifieke positie ten aanzien van genot, castratie en fallus.  

Pervers functioneren houdt in dat de castratie w geloochend. Waar de neurose centraal draait rond verdringing en psychose 
rond forclusie, is loochening (Verleugnung) is het structurerende mechanisme van perversie. 

Structureel gedacht draait loochening rond het innemen van een heel dubbele positie tav de eerste Ander:  

• Enerzijds wordt het tekort van de eerste Ander erkend,  
• Maar anderzijds wordt het ook miskend vanuit een specifieke narcistisch identificatie: “Ik weet wat de Ander 

ontbeert”.  

Perversie draait rond het hebben van een weten over wat bevrediging is en hoe dit te realiseren.  

6.2 Metafoor 

In het licht van de metafoor van de Naam-van-de-Vader wil dat zeggen dat het raadsel dat aanvankelijk als noemer van de 
betekenaar voor het Verlangen-van-de-Moeder opduikt, op een opmerkelijke manier wordt opgelost.  

• Dit tekort wordt enerzijds niet verdrongen met een Naam-van-de-Vader,  
• Maar blijft anderzijds ook niet massaal overrompelend open liggen.  

Er ontstaat een narcistische identificatie (waardoor het Ik centraal komt te staan) met een genotspraktijk waarvan het Ik meent 
te weten dat de Ander niets liever wil dan dat. Pervers functioneren draait dan ook rond een fallische imaginaire identificatie: 
er wordt een Ik opgevoerd dat weet wat het verlangen van de ander bevredigt. In de perversie dekt een imaginair sluitend 
weten over het genot de waarheid van het tekort af. 

Seksueel fetisjisme is op dit punt illustratief: een fetisj komt centraal te staan in iemands seksuele lustbeleving omdat a priori 
wordt vertrokken van de noodzaak van die fetisj.  

6.3 Sociale band 

Rond specifieke vormen van perversie bestaan subculturen waarin gelijkgestemden op een onderling aanvaardende manier 
hun weten over het genot met elkaar delen en in de praktijk omzetten. Websites, dating-sites, chatkanalen en specifieke events 
en clubs spelen daarbij een belangrijke rol. Hierin merken we dat de structuur van de perversie wel degelijk een vorm van 
sociale band impliceert, zij het een die nogal monotoon variaties op steeds weer hetzelfde weten tentoon spreidt. 

Neurotisch functioneren gaat gepaard met fallische symbolische identificaties. Specifieke kenmerken van een tweede Ander 
worden overgenomen vanuit de veronderstelling dat men zo de Ander aan zich zal binden.  

Pervers functioneren impliceert daarentegen een spottende houding ten aanzien van de tweede Ander en conventies. Deze 
worden aanzien als hypocriet omdat ze het ware genot uit de weg gaan.  

6.4 Altruïsme 

Kenmerkend voor perversie is ook nog dat het Ik als expliciet altruïstisch wordt gepositioneerd. Vanuit een perverse logica 
gedacht, worden praktijken niet uitgevoerd om zichzelf genot te schenken, maar om de ander te bevredigen.  

6.5 Logica van het initiatieritueel 

In gevallen waarbij anderen deels of geheel tegen hun wil in perverse scenario’s worden betrokken, zal veelal de logica van het 
initiatieritueel centraal komen te staan: De ander was onwetend en heeft via de perverse handelingen kennis gemaakt met 
wat er echt toe doet. Indien uiteindelijk blijkt dat de ander zich verzet tegen de handelingen, dan zal deze ervaren worden als 
hypocriet en laf: de ander deinst terug voor wat er echt toe doet. Het probleem ligt hierbij langs de kant van de Ander, wiens 
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tekort en verdeeldheid hinderlijk werkt, maar zeker niet langs de kant van het perverse Ik, dat slechts de beste bedoelingen 
heeft. 

In het geval van pedofilie kunnen we dan bv. het type uitleg horen waarin iemand stelt dat hij zelf geen kinderen verleidt, doch 
enkel ingaat op signalen die kinderen hem geven. Hijzelf wil slechts genegenheid krijgen en geven, maar omdat het kind in 
kwestie heeft laten blijken meer te willen, heeft hij het gegeven wat het eigenlijk wou. Het is slechts omdat het kind duidelijk 
genoot van zijn handelingen, dat hij er is op doorgegaan, enzovoort. Een dergelijke positionering van zichzelf als noodzakelijke 
tussenschakel in de verhouding tussen een Ander en zijn genot getuigt van een fallische imaginaire identificatie: “Ik weet wat 
de ander ontbeert”.  

6.6 Perversie ≠ misbruik 

Perversie en misbruik w soms op een lijn geplaatst, omdat een aantal perverse praktijken, bijvoorbeeld pedofilie, expliciet 
ingaan tegen de wet. Indien ze aan het licht komen resulteren deze in strafrechtelijke vervolging. Zoals het voorbeeld van het 
fetisjisme duidelijk maakt, is perversie echter niet inherent gekoppeld aan misbruik.  

De wereld van BDSM (bondage, dominance, sadism, masochism), die op steeds grotere maatschappelijke aanvaarding kan 
rekenen, illustreert dit. Deze subcultuur is opgebouwd rond wederzijdse instemming tussen volwassenen. Veelal wordt 
gewerkt in een rituele context, waarbij men te voorspellen scenario’s doorloopt, specifieke lichamelijke manipulaties uitvoert, 
gerichte attributen inzet en ook specifiek aangeklede ruimtes benut.  

Lacan bespreekt de problematiek van de perversie vrij uitgebreid in zijn seminarie X waar hij vooral ingaat op sadisme en 
masochisme. Voor hem zijn dit geen twee tegengestelde praktijken, maar varianten die elk op hun manier een limiet opzoeken 
in de angst van de Ander.  

˗ Kenmerkend voor het sadisme is dat wordt gewerkt met tuchtingsstrategieën (slaan, vernederen, …).  

In Lacans lezing draait sadisme niet rond het agressief willen behandelen van iemand anders, maar rond het opwekken 
van een excessief genot in het lijf van de ander.  

De sadist slaat niet om de ander te vernietigen, maar om hem de prikkelen en in een toestand van extase te brengen. Dit 
doet men door de limiet op te zoeken van wat het Ik van de ander kan verdragen indien hij wordt getuchtigd.  

˗ Masochisme heeft een gelijkaardige focus op de ander.  

De masochist wil niet per se pijn ondergaan, maar zoekt het punt op waarbij aan gene zijde van de bestraffer een excessief 
genot opduikt.  

De angst of ultieme aarzeling id blik, de stem of fysieke acties vd ander, signaleren het type bewogenheid dat w opgezocht.  

Het is een monotone ervaring die steeds herhaald w. Men zal nooit het ultieme genot ervaren; kan het dan uiteindelijk nog 
wel bereikt w, of niet? Als men steeds gelooft dat het wel nog kan, start men telkens met een schone lei. Hier zit het aspect vd 
loochening.  

6.7 Depressie en perversie 

Frequent observeert men dat personen die functioneren volgens een perverse logica heel sterk met zinloosheid w 
geconfronteerd indien ze in het uiten en beleven van hun weten w beknot. Bijv. Als er liefde ih spel komt en partner stemt niet 

meer in met het perverse gedrag, kan het levensdoel ontnomen w ➝ zinloosheid.  

Mensen met perversie w dus niet altijd gezien in context v politie en rechtbank. Ofwel komt men in klinische settings 
terecht via depressie (psychopathologie), ofwel via juridische contexten.  

Dat kan aanleiding geven tot depressie of vlucht in verdovende middelen. Veelal zoeken ze hun leven zo te organiseren dat het 
tot uitvoer kunnen brengen van hun weten over het genot wordt gemaximaliseerd. 

Een vb vd dilemma’s die perversie met zich meebrengt, kunnen we bv. vinden id film ‘de SM-rechter’ van Erik Lamens. We zien 
een gehechtheid ve een vrouw met perverse praktijken die niet meer haar doel kan uitoefenen. Zo belandt ze in zinloos leven.  


