Modellen in de Psychoanalyse
College 2 - lesnotities
Het model van het spiegelstadium toont hoe de mens een
zelfbeeld verwerft. De ervaring van een zelfbeeld heeft bij
mensen een dubbel effect:
- enerzijds stimuleert het de ontwikkeling
- anderzijds voegt het een dimensie van zelfbedrog toe aan
onze zelfervaring
Het (zelf)beeld stimuleert de ontwikkeling:
Ethologische experimenten tonen dat beelden een cruciaal
effect hebben op de ontwikkeling van dieren (zie Lacan, 1949):
•

•

Een duivin die in isolement opgroeit en nooit een
soortgenoot ziet, zal niet ovuleren. Wanneer ze wordt
blootgesteld aan een soortgenoot, of via een spiegel
zichzelf ziet, wordt cyclus van de eisprong wel in gang
gezet.
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.

Dus: de perceptie van een totaalbeeld (psychologisch) heeft
een vormende waarde (zowel fysiologisch als qua gedrag) en
bepaalt de aard van het functioneren van een dier.
Bij de mens zien we dit effect ook: Het zelfbeeld is niet
louter een feitelijke informatiebron, we behandelen het ook
als een plek waarin we de ideale versie van onszelf willen
zien. Via beelden die we over onszelf creëren, anticiperen we
op wat we zullen zijn en op wat we misschien wel zouden kunnen
zijn. 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. De illusie van bemeesteren stimuleert de effectieve
bemeestering.
Bijv. 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 van het spiegelstadium
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heeft het kind last van gebrekkige motorische coördinatie: de
controle over de spieren van de eigen ledematen is nog niet
optimaal. Het psychologisch effect van het 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. Het psychologisch beeld van zichzelf
heeft een causale impact op het functioneren.
Lacan (1949) stelt in die zin dat het zelfbeeld een
‘orthopedische’ functie heeft: het is een middel om te leren
lopen. Ruimer: het spiegelbeeld is een middel om te leren
omgaan met onze eigen gebrekkigheid, en het helpt om die
gebrekkigheid te overwinnen.
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 van een continu wisselend visueel
filmisch beeld), waarop ze zich fixeert. In die still ziet ze
zichzelf doen wat ze eigenlijk nog niet vlot kan.
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.
Vraag: is dat maar 1 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).
In het verlengde van het ‘Ik’ kunnen de psychische instantie
van het ‘ideaal Ik’ situeren. De beide vormen een continuüm.
Het ideaal Ik is het geïdealiseerde beeld dat we van onszelf
hebben. Naast een ‘realiteitsgetrouw’ beeld van onszelf (wat
of 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: 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 zich als
aantrekkelijker/meer imponerend is….
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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.
Hoe meer het ‘Ik’ en het ‘ideaal-Ik’ samenvallen, hoe meer ik
mezelf zie als afgerond geheel. 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.
Het psychoanalytisch concept ‘narcisme’ is geënt op het
Griekse verhaal van Narcissus, dat onder meer in Ovidius’
metamorfosen te lezen is1.
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Narcissus was een knappe jongeman die leefde voor de jacht. Velen
werden verliefd op hem. Zijn moeder had van de ziener Tiresias de
voorspelling gekregen dat hij zou blijven leven als hij zichzelf maar
niet kende. Narcissus wilde echter niets van liefde weten en wees
iedereen af. Enkel de jacht interesseerde hem.
Op een dag zag de mooie nimf Echo Narcissus tijdens een jacht in de
bergen. Ze werd meteen verliefd en volgde hem waar hij ook ging. Echo
kon echter vanwege een eerdere straf niet meer zelf het woord nemen,
maar alleen anderen napraten. Daarom wachtte ze tot Narcissus eerst zou
spreken. Op een dag werd Narcissus gescheiden van zijn gezellen en hij
hoorde iets in zijn buurt. Hij vroeg "Is daar iemand aanwezig?" en Echo
antwoordde met "Aanwezig". Narcissus keek in het rond maar zag niemand,
waarop hij de stem vroeg om zich te vertonen. Echo antwoordde met
dezelfde woorden, waarop hij vroeg waarom de stem hem negeerde. De nimf
herhaalde zijn vraag, waarop de jongeman voorstelde: "Laten we
samenkomen!". Wederom herhaalde de nimf met heel haar hart hetzelfde,
naar hem toe rennend. Op dat moment trok Narcissus zich echter terug,
roepend dat ze van hem weg moest blijven.
Echo werd helemaal verscheurd door deze belediging. Narcissus verliet
haar en de nimf trok zich in schaamte terug in de bossen. Vanaf die dag
leefde ze in grotten. Geleidelijk aan vervaagde ze van verdriet tot
haar fysieke vorm verdwenen was en enkel haar stem nog overbleef. Met
haar stem is ze nog steeds klaar om op elk moment te antwoorden.
Tijdens een wandeling in de bergen is Echo nooit veraf, altijd klaar om
het laatste woord te hebben.
Met Narcissus ging het niet veel beter. Dit was niet de eerste keer dat
hij zo wreed een aanbidder wegjoeg. Zo was er op een dag een maagd die
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De interne observator en evaluator die we ervaren wanneer we
het ‘Ik’ beschouwen in functie van 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’….)
Binnen Westers religieuze invloedssferen ligt het Über-Ich in
het verlengde van de idee van een God die me kent en
evalueert. In het Helleense volksgeloof, dat bijvoorbeeld van
invloed in het hedendaagse Turkije, zie we dit in de vorm van
het boze oog dat de mens viseert en dat men met Nazar
amuletten wil afweren.
Binnen de kapitalistische consumptiecultuur hangt het ‘ideaalIk’ sterk samen met de gepercipieerde marktwaarde die ik zou
hem tevergeefs probeerde te verleiden. In een gebed aan de goden vroeg
ze om Narcissus ook eens te laten voelen hoe het was om iemand lief te
hebben die je liefde niet beantwoordt. Volgens sommige bronnen was het
een wraakgodin, volgens anderen was het Aphrodite zelf die haar gebed
beantwoordde en haar wens in vervulling deed gaan.
Zo kwam Narcissus op een dag aan bij een heilige vijver, waarvan het
water kristalhelder was, waar de herders nooit langskwamen met hun
kuddes, waar geen berggeit of ander dier zich vertoonde. Zelfs bladeren
en takken van de bomen durfden er niet in te vallen. Overal rondom
groeide het gras mooier dan elders en de rotsen beschutten het tegen de
zonnestralen. Moe van het jagen besloot Narcissus om daar even tot rust
te komen en zijn dorst te lessen met het water. Toen hij zich voorover
boog zag hij zijn weerspiegeling in het wateroppervlak, maar hij dacht
dat het een mooie geest was die in de vijver leefde.
Zo bleef hij daar zitten, in bewondering starend naar deze
verschijning. Hij werd verliefd op zichzelf.
Hij bracht zijn lippen naar het water in een poging om de verschijning
te kussen, hij stak zijn armen uit om het beeld te omhelzen. Het beeld
vluchtte weg maar kwam terug toen het water weer kalm was en trok
opnieuw zijn aandacht. Hij kon zichzelf er niet meer toe brengen om van
het water weg te kijken, hij dacht niet meer aan eten en drinken, of
aan rust. Hij probeerde ermee te spreken, maar kreeg geen antwoord. Hij
begon te huilen maar zijn tranen verstoorden het beeld, waarop hij
begon te schreeuwen en vroeg of de verschijning wilde stoppen met hem
steeds te verlaten. Zo ging het een hele tijd verder, en Narcissus
takelde af. Hij verloor zijn kleur, zijn levenskracht en zijn
schoonheid. Echo bleef echter dicht bij hem en bleef zijn verdrietige
kreten herhalen. Uiteindelijk kwijnde Narcissus helemaal weg en stierf.
De nimfen rouwden om hem, vooral de waternimfen, en bereidden zijn
lijkverbranding voor, maar het lichaam was nergens te vinden. Het enige
wat van hem overbleef was een bloem (volgens sommigen was dit door
toedoen van Aphrodite, die hem uit medelijden toch nog liet voortleven,
zij het als bloem), geel van binnen, en omringd met witte blaadjes, die
nu nog steeds herinnert aan Narcissus. Narcissus zou zelfs, eenmaal
aangekomen in de Onderwereld, in de rivier de Styx nog naar zijn
spiegelbeeld hebben gekeken.
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hebben ten aanzien van de anderen die me omgeven. Beelden van
succes en geluk vormen ideaalbeelden die het ‘ideaal Ik’
voeden. Het hedendaagse Über-Ich 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. Het Boven-Ik zegt hiertegenover
als het ware: ‘zo moet je zijn’.
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 selfiecultuur 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 (bijv. duck face
selfie).
Het gebruik van make-up, de omgang met lichaamsbeharing (een
van de meest fluctuerende uiterlijke elementen van het
lichaam) en het vasthouden aan een bepaalde stijl in de
verzorging en het aankleden van het 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.
Klinisch staat het spanningsveld tussen ‘Ik’ en ‘ideaal Ik’
centraal in problematieken zoals eetproblematieken of vormen
van depressie.
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
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zakenvrouw in de praktijk om te zetten. Het Über-Ich speelt in
de verwijten die ze zichzelf toestuurt. Deze dynamiek zorgt
voor depressief gepieker, waar ze zelf niet uit raakt.
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
omwille van 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 momenten voelt hij zich ongezond en scheldt hij
zichzelf uit ‘dwaas varken’, ‘fretzak’. 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 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.
Het zelfbeeld
zelfervaring:

voegt

een

dimensie

van

bedrog

toe

aan

onze

Eigenlijk is onze zelfervaring een continue flux: gedachten
wisselen zich continu af. Ook ons lichaam verandert continu.
We negeren dit procesmatig karakter door ons te fixeren op
fotografische beelden. Om het met Deleuze te zeggen: de mens
is een continu ‘wordend gebeuren’, maar hij fixeert in
illusoire zijnstoestanden. De notie van de leegte uit het Zen
boeddhisme benadrukt ook deze flux, die mens maar moeilijk
lijkt te kunnen ervaren.
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Kunstenaars confronteren ons met die illusie. De werken over
stillevens van de videokunstenares Sam Taylor-Wood tonen
bijvoorbeeld het illusoire van onze betrachting om de
werkelijkheid
te
vatten
in
vaste
beelden
http://samtaylorjohnson.com/moving-image/art/still-life-2001
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
wordt gestuurd vanuit de tendens om niet te zien wat we niet
willen zien.
In het opbouwen van beelden richten we ons op wat we
herkennen.
De
mens
heeft
de
neiging
om
tekorten,
incoherenties, hiaten systematisch te miskennen.
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 we filteren onaangename informatie weg2. Hiermee
benadrukt hij dat het Ik een dynamische functie heeft: het Ik
staat ten dienste van de psychologische afweer.
Wanneer treedt schaamte op? Wanneer we in het beeld van
onszelf elementen waarnemen die we niet willen zien en waarvan
we ook niet willen dat andere die zouden zien.
Freud
stelt
dat
dit
proces
van
psychologische
afweer
gehoorzaamt
aan
een
centraal
psychologisch
functioneringsmechanisme:
het
lustprincipe
staat
in
een
spanningsveld met het realiteitsprincipe.
o Lustprincipe: het psychisme en organisme streven
naar lust. Lust wordt verkregen wanneer spanning
wordt ontladen (model: orgasme; eten bij honger).
o Realiteitsprincipe: het Ik geeft lustbevrediging op
in functie van externe normen, verwachtingen en
standaarden die ook verinnerlijkt worden (model: het
functioneren van seksuele aantrekking in relatie tot
sociale normen; eten op specifieke momenten en
volgens bepaalde omgangsvormen).
o Aan gene zijde van het lustprincipe: de mens zoekt
ook spanningsopbouw op die niets te maken heeft met
spanningsontlading,
maar
een
eigen
vorm
van
bevrediging oplevert:
§ ‘Vorlust’/
voorlust
(model:
seksuele
verleiding).

2

Een kunstenaar die zich sterk richtte op het de vraag naar wat het
spiegelbeeld verbergt, is de Ierse schilder Francis Bacon. Enerzijds
evoceert hij hoe er achter het officiële gelaat van iemand een andere,
minder fraaie scène schuil gaat, bijv. in zijn schilderij van paus
Innocentius X (1953) versus dat van Velasquez uit 1650.
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§
§

bevrediging in het vasthouden aan de spanning
zelf, en dus aan de onbevredigdheid (model:
frigiditeit; anorectisch hongeren).
Die lust aan gene zijde van het lustprincipe
vinden we ook terug in tal van ‘alledaagse’
activiteiten, gaande van het bekijken van
griezelfilms tot het ‘plezier’ beleven aan
rollercoasters.

Er zijn sociale gevolgen van 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.
Bijv. ik heb een beeld over mezelf, maar mijn buur kan over
mij (dezelfde persoon) een totaal ander beeld zijn toegedaan.
Bijv. 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 =
- mentaal functioneren in termen van beelden
- vertrekken vanuit totaalbeelden
- tekorten, incoherenties, hiaten miskennen
Dit heeft een effect op onze manier van omgaan met het manqueà-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:
enerzijds het hiaat tussen ons ‘wordend gebeuren’ en onze
statische zijnsbeelden (Ik, ideaal)Ik); en anderzijds het
hiaat dat opduikt tussen onze zijnsbeelden. We miskennen de
chaos en de tegenstrijdigheden in de hoop een afgerond beeld
van onszelf te ontmoeten.
Binnen en buiten
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.
Lacan stelt dat bijvoorbeeld 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
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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. 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.
Via het spiegelbeeld ontstaat een duidelijke grens tussen
binnen en buiten. De omtrek van het 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.
Voordien zien we nog fenomenen opduiken zoals psychologisch
transitivisme: bijv. een peuter slaat een andere peuter en
komt huilen bij de juf omdat hij zelf een klap zou gekregen
hebben.
Op het niveau van het onbewuste blijft de afscheiding tussen
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.
In sommige vormen van psychopathologie
ervaren van een veilige binnen-buiten
probleem.

is het niet kunnen
grens een cruciaal

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.
Mensen
die
last
hebben
van
psychotische
intrusies
en
bijvoorbeeld 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 tussen binnen en buiten, tussen Ik en de buitenwereld.

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

de

imaginaire

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 afwerkt 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 nietrealistische component heeft vormende effecten.
Anderzijds installeert het spiegelbeeld een dynamiek van
miskenning: incoherenties en kenmerken van mezelf die niet ik
het plaatje passen, worden actief genegeerd en afgeweerd.
Lacan bouwt het model van het spiegelstadium niet louter op
als voorbeeld voor hoe de mens om gaat met motorische
onvolkomenheden. Hij past het ruimer toe op hoe de mens omgaat
met de drift.
De drift: een kwestie van Eros en Thanatos
Drift is niet hetzelfde als instinct.
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.”
Een drift daarentegen is een ‘onthoofd’ instinct:
• Het is een biologisch gegronde en lichamelijk gewortelde
actietendens.
• 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 is reflexmatig. Het is een noodzakelijkheid
in het handelen. Een drift heeft daarentegen een
contingent karakter. Het vuurt aan tot actie, en duwt het
10

•

•

handelen in een bepaalde richting, maar opent de
mogelijkheid
van
diverse
verschillende
reacties
en
uitkomsten. Het idee van de contingentie duidt op het
mogelijkheidskarakter.
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.
Daarom spreekt Lacan over ‘partiële driften’. Elke drift
heeft een partieel karakter. De drift is partieel omwille
van haar open einde.

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 (bijv. doe
iemand schrikken: wordt gevoeld in het lichaam).
Driften zijn lichamelijk gebaseerde impulsen die zich endogeen
manifesteren als een aandrang en die het psychisme een
bepaalde actie doen nastreven. Het levende lijf3 is de bron van
de drift.
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).
‘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.
Neem nu bijvoorbeeld 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
3

We gebruiken de term lichaam om te verwijzen naar het imaginaire beeld en
de term lijf om te verwijzen naar de reële substantie.
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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.
Menselijke seksualiteit daarentegen is opmerkelijke ontkoppeld
van het al dan niet bronstig zijn van de partner. In het veld
van de 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’.
Een onderzoek van Durex 4 (2007) met bevraging 26 032 mensen in
26 landen illustreert dat trouwens mooi: gemiddeld 103 keer
seks per jaar. Maximum: de Grieken: 164 keer; minimum Japan:
48 keer per jaar. Gezien het allemaal subjecten van 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. Enige relatie met de
economische
prestaties
van
een
land
is
hierbij
niet
ondenkbaar.
De volgende tabel 5 op basis van dezelfde data toont dat range
van menselijke seksuele activiteiten breed is, en opmerkelijk
losgekoppeld is van een loutere gerichtheid op reproductie.
Ons gebruik van allerlei anticonceptiva illustreert dit ook.

4

2007/2008 Durex Global Sex Survey.

5

Wylie, Kevan & D Frcpsych, M. (2009). A Global Survey of Sexual
Behaviours. Journal of Family and Reproductive Health, 3, p. 43.
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Het type genot, of jouissance kunnen we met Lacan zeggen, die
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.
Freud splits de drift op in verschillende componenten: “Men
kan aan de drift een bron, object en doel onderscheiden. 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) 6 . 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. Bijvoorbeeld: 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. Het doel van de drift is
volgens Freud de ontlading: handelingen worden 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
6

werken 10
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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.

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)
(Bijv.
Freud,
1940:
Hoofdlijnen van de psychoanalyse7).
In de Griekse mythologie is Eros de God van
aantrekking,
en
Thanatos
de
figuur
die
verpersoonlijkte.

liefde en
de
dood

In zijn tekst Waarom oorlog stelt Freud (1933, p. 245)8 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

7

Werken 10: 443, 447-503.

8

Werken 10 : 233, 236-250.
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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”
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 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.
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
15

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.
Kunstwerken die de disharmonie van de lijfelijke drift sterk
uitdrukken vinden we in het oeuvre van Berlinde De Bruyckere.
Implicaties voor het psychoanalytisch mensbeeld
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 van 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).
Een model en voorbeeld van dit functioneren zien we in de
huilende boorling. 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.
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 bijvoorbeeld twijfelen
aan de zin en het nut van het leven. De zinscomponent is maar
één zijde van het verhaal.
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 omwille van het feit dat hij spontaan geen weg
weet met zijn eigen lijfelijk gegronde actietendensen.
Enerzijds is de mens een natuurlijk wezen, een veredeld dier
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dat zich adaptief opstelt 9 . 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 aan10.
De mens wordt 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.
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.
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.
Beschouwd vanuit Lacan’s latere werk kunnen we hier nog een
schepje aan toevoegen door te stellen dat alle latere
correctiepogingen ten aanzien van ons zijnstekort in feite een
herhaling vormen van het basisprobleem. De mens staat in een
positie van wanverhouding (non-rapport) ten aanzien van
zichzelf en de ander, die geworteld is 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 11 . Met
9

In die zin schrijft Freud zijn denken over de mens ook in binnen de
redeneerlijn van Darwin.
10
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.
11 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 BovenIk (het streven naar afstemming van het Ik op morele normen)
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Lacan noemen we dit de jouissance 12 . Deze jouissance geeft
aanleiding tot een bepaald type zijnstoestand, met name tot
een inherent onaangenaam gemis-aan-zijn. 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.
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.
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 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
12

de letterlijke vertaling zou ‘genot’ zijn. Echter, genot heeft teveel de
connotatie van ‘lust’. Net zoals Freud belicht Lacan in zijn bespreking van
jouissance 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.
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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.
RSI
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 13 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, met het Imaginaire naar onze mentale beeldvorming en
met 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.
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

13

zie bvb. Lacan (1953). Le symbolique, l’imaginaire et le
réel. Des noms-du-père. Paris: Seuil, pp. 9-63 en Lacan, J.
(1974-5). Le séminaire, Livre XXII, R.S.I. niet gepubliceerd
manuscript.
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probeert te verdedigen en dit door resoluut te kiezen voor de
aanval.
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