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Modellen in de Psychoanalyse 
College 10 - lesnotities 

 
 
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 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 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…) 1  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 en anderzijds 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. De eerste kerngedachte zullen 
we vooral formeel toelichten, de tweede 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. 
 
 
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 

																																																								
1 Zie J.C. Milner (2008). Le périple structural. Paris: Verdier.  
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met combinaties van 0 en 1. Lacan (1957)2 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 
(1920)3, 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 

																																																								
2 Lacan, J. (1957). Le séminaire sur “la lettre volée”. In Ecrits, pp. 11-
61, 
3 Freud, S. (1920). Aan gene zijde van het lustprincipe. 
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noodzakelijkheden, mogelijkheden en onmogelijkheden waar de 
gebruiker simpelweg wordt aan onderworpen. 
 
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 (1957, pp. 47-53), deze 
uitkomsten van het opgooien in reeksen combineren, ontstaan 
patronen. Stel dat we beslissen om de +/- combinaties in 
groepjes van 3 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 (+--, -++, ++-, --+) en (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 
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gevolgd worden een gelijkaardige combinatie van drie of een 
enkele andere mogelijke combinatie, terwijl de derde vorm 
simpelweg niet tot de mogelijkheden behoort (Lacan, 1957, p, 
48). 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 (1957, p. 50) 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” (Lacan, 1957, p. 50). 
 
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. 
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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 4 
(1949)5 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 6 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 

																																																								
4	Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=9TfPfIFTeiE	
5 Lévi-Strauss, C. (1949). L’efficacité symbolique. In: Anthropologie 
Structurale II, pp. 213-234,  
6 Lévi-Strauss, C. (1962). Het wilde denken. 
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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 (1955) 
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 (Lévi-Strauss, 
1955, pp. 187-189). Dit leidt tot subtiele combinaties, die 
iemands particuliere plek in een groep uitdrukken.  
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Lévi-Strauss (1955) 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. 
 
De twee meest kenmerkende groepsrelaties die Claude Lévi-
Strauss (1949) 7  aanstipt binnen menselijke culturen zijn het 
incestverbod en het exogamiegebod. 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 

																																																								
7 Zie Lévi-Strauss, C. (1949). Les structures élémentaires de la parenté; 
Lévi-Strauss, C. (1973). Réflexions sur l’atome de parenté. In: 
Anthropologie Structurale II, pp. 103-135. 
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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. 
 
 
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 en een via Roman Jakobsons 
taalkundige theorie over de metafoor. 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. 
 
 
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: 
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“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 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 
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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 
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ze aanleiding geven tot conflict en afweer (zie Laplanche & 
Pontalis, 19678). 
 
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 
(2002) 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. De eerste 
Ander staat daarbij voor de initiële hechtingsfiguur met wie 
het kind nauwe affectieve banden ontwikkelt en in verhouding 
																																																								
8 Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1967). Vocabulaire de la psychanalyse. 
Paris: PUF. 



	 12	

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 9 , 
isolering10, ontkenning11 en projectie12.  

																																																								
9  In het Lexicon dat de uitgevers toevoegden aan Freuds verzameld werk, 
wordt rationalisering als volgt omschreven: “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 
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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 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.  
 

																																																																																																																																																																													
afweermechanisme, dat waarschijnlijk door Jones als eerste werd beschreven 
(Freud 1929a, 9: 553). 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.” (Freud, Werken, 11, p. 113). 

10  Isolering wordt als volgt omschreven: “Afweermechanisme dat vooral 
typerend is voor de dwangneurose. Zie de Rattenman, (1909d, 5: 72, noot). 
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.” (Freud, Werken, 11, p. 
86). 

11  Ontkenning kunnen we als volgt typeren: “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 niet.” 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”’ (Freud 1925h, 9: 151). ‘De negatie is een substituut op een 
hoger niveau van de verdringing’ (Freud 1915e, 7: 85). 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. Zie Freud 1937d, 10 : 313.” 
(Freud, Werken 11, p. 103). 

12  Projectie wordt psychoanalytisch als volgt omschreven: “‘Een 
veruitwendiging van een inner  lijk proces’ (1916-17 f, 7: 117). 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.” (Freud, 
Werken, 11, p. 109). 
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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. 
	
	
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 (1953) 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.  
 
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 (1953) 
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 ander woord waarvan iedereen weet dat het inhoudelijk 
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rechtstreeks betrekking heeft op het woord dat niet wordt 
gezegd. 
 
Metafoor is ook een vorm van beeldspraak, maar daarover zegt 
Jakobson (1953) 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. 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.  
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De Lacaniaanse 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 (1959) 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 (à) 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. 
  
 
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. 
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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?’. 
 
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: 

 
 
Zodra het kind de taal heeft kan het inderdaad de acties van 
de Ander benoemen. We kunnen het fort-da 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 fort-da 
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 
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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 13 . 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 ; en 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. 
 

																																																								
13 Lacan, Le Séminaire Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, 1960-
1970, Seuil, p. 129. 	
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Twee concrete voorbeelden kunnen de redenering toelichten.  
 
Eerste voorbeeld: ’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. 
 
Tweede voorbeeld: 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 
(eerste voorbeeld) als het gekibbel tussen de ouders (tweede 
voorbeeld) 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 
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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 
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 
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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.  


