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Modellen in de Psychoanalyse 
College 4 - lesnotities 

 
 
 
In de vorige les gingen we in op de drift. We gaven aan dat 
zowel het gebruik van beelden (het Imaginaire, met als 
paradigmatisch model het spiegelstadium) als de 
interpersoonlijke erkenning en het spreken manieren zijn om 
met de drift om te gaan.  
 
Deze omgangsvormen proberen de drift in banen te leiden, maar 
dat lukt altijd maar gedeeltelijk. De drift ontsnapt altijd 
deels aan die bemeesteringspogingen en dit vormt een 
structureel trauma voor de mens.  
 
Met Kojève bespraken we dat de mens niet enkel gedreven wordt 
door behoeftes, maar ook door verlangens. Het menselijk 
verlangen staat niet los van de behoeftebevrediging, maar kan 
daar niet toe worden herleid. Het wil erkend worden stelt 
Kojève. In die zin omvat het verlangen steeds ook een 
verlangen naar de erkenning van dat verlangen. 
 
 
Taal en erkenning 
 
Kojève bekijkt dit proces van erkenning niet puur vanuit het 
imaginaire en wijst op dit punt op de fundamentele rol die het 
spreken speelt in de manier waarop we omgaan met het 
verlangen. 
 
Taal speelt volgens Kojève een cruciale rol in de ontwikkeling 
van zelfbewustzijn, en het zelf-referentiële woord ‘ik’ 
bekleedt daarbij een uitzonderlijke positie. Door gebruik te 
maken van taal overstijg ik het loutere niveau van de 
zelfervaring en kan ik uitdrukking geven aan het verlangen dat 
me beroert. Zo kom ik tot zelfexpressie. De mens kan zich 
positioneren als ‘zelf’ omdat hij zichzelf en de ander 
benoemt. Langs die weg opent hij een veld van narratieve 
realiteit.  
 
Alluderend op Descartes kunnen we die gedachte als volgt 
formuleren: ‘Ik zeg dus ik ben‘; indien ik geen taal had om 
het ‘zijn’ van op talige afstand te beschouwen en te typeren, 
dan ‘was’ ik enkel maar. 
 
Het gevolg van die benoeming is dat de mens zowel een subject 
als een object is in de verhouding met zichzelf. De mens is 
enerzijds subject omdat hij over zichzelf een stroom van 
woorden produceert en zo een zelf-revelerende instantie is. 
Daarnaast is hij ook het gereveleerde object waar hij over 
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spreekt. De subjectzijde en de objectzijde hangen inherent en 
nauw met elkaar samen, maar zijn niet tot elkaar te herleiden. 
Het is als bij een muntstuk: de ene zijde bestaat maar bij 
gratie van de andere.  
 
 
Voor Lacan hangen (zelf-)herkenning en erkenning door de ander 
nauw samen. 
 
Het kleine kind dat leert staan fixeert niet enkel een 
zelfbeeld, maar doet essentieel ook beroep op de ander. 
 
Het kind dat gefascineerd is door zijn zelfbeeld zoekt de 
bevestiging op van de ander. Het kind beweegt letterlijk heen 
en weer tussen het zoeken van de erkenning en de ervaring van 
herkenning. Precies het speelse heen en weer bewegen tussen de 
twee polen boeit het kind. 
 
Belangrijk hierbij is dat de ander niet louter de rol van 
toeschouwer opneemt, maar de waarneming ook koppelt aan 
taaluitingen. De volwassene is op een dubbele manier aanwezig: 

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

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

 
Dieren die gefascineerd zijn door het spiegelbeeld zijn enkel 
bezig met de problematiek van herkenning, niet met de 
problematiek van erkenning. Iets abstractere beelden, zoals 
een fotografische still, of een tekening van zichzelf laten 
het dier trouwens volledig koud.  
 
Door de centrale rol van de ander als erkennende en sprekende 
instantie is elke vorm van (zelf-)kennis bij de mens 
fundamenteel bemiddeld door het verlangende en subjectieve 
perspectief van de ander. Het probleem van het weinig exact 
zijn van onze zelfkennis is dus niet louter een gevolg van het 
feit dat we zelf subjectief inkleuren wat we waarnemen en 
denken. De ander is als spiegel ook niet objectief en laat 
zijn of haar verlangen horen in het beeld dat we langs die weg 
weerspiegeld krijgen. 
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Lacan en taal 
 
Taal heeft een cruciaal statuut in Lacan’s theorie. We gaan 
dit de komende lessen toelichten door aandacht te besteden 
aan: 

- Lacan’s model van de dubbele spiegelopstelling 
- Zijn theorie over de betekenaar 
- Zijn theorie over nonsensicale taaluitingen via 

‘lalangue’  
 
 
De dubbele spiegelopstelling 
 
In het midden van de jaren vijftig ontwikkelt Lacan een nieuw 
model om het menselijk functioneren te denken: de dubbele 
spiegelopstelling. Deze bouwt voort op het model van het 
spiegelstadium, maar voegt er een cruciale dimensie aan toe: 
taal.  
 
Vanaf dan gaat Lacan minder in op de vraag naar hoe de mens 
omgaat met zijn visuele (waargenomen of gefantaseerde) 
zelfbeeld. Alle aandacht verschuift naar de vraag hoe het 
spreken een subject-ervaring tot stand brengt en hoe 
psychologische afweer vorm krijgt in dit talige proces.  
 
Het Ik wordt hierbij niet louter beschouwd als fotografisch of 
filmisch beeld, maar als verhaalde constructie. Het is een 
cluster van Ik-gerelateerde ideeën die een vorm van inherente 
organisatie omvat en die gericht is op relatieve stabiliteit. 
Deze imaginaire gerichtheid op stabiliteit leidt tot afweer 
van ideeën in de mate dat deze gedachten articuleren die niet 
compatibel zijn met het dominante constructie omtrent het Ik. 
Taal speelt daarbij een cruciale rol.  
 
De dubbele spiegelopstelling is het model bij uitstek waarmee 
Lacan de logica van de verbondenheid tussen subject en Ander 
in kaart brengt.  
 
Lacan’s dubbele spiegelopstelling bouwt voort op een optisch 
experiment van de Franse fysicus Henri Bouasse (1947). Het 
model van Bouasse illustreert de werking van de holle spiegel 
door aan te stippen dat een verborgen bloem (AB) kan worden 
geprojecteerd in een lege vaas (C) indien een observator (0) 
vanuit een bepaalde hoek (β-B’-γ) in de spiegel kijkt. Wat op 
die manier wordt gecreëerd, is de illusie dat er een bloem 
(B’A’) staat in de vaas (C). Deze projectie is symmetrisch en 
omgekeerd. In de optica wordt een dergelijk geprojecteerd 
beeld (de bloem) een ‘reëel beeld’ genoemd; reëel omdat het 
geprojecteerd kan worden op een scherm.   
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spiegelopstelling experiment Bouasse 

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

 
Dubbele spiegelopstelling Lacan (1960) 

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

- hij verwisselt de vaas en de bloemen van plaats;  
- hij voegt een vlakke spiegel (A) toe in het midden, 

hierop wordt het beeld geprojecteerd dat eerst in de 
holle spiegel werd gecreëerd (binnen de optica is dit 
beeld op de vlakke spiegel een virtueel beeld, 
weergegeven op de rechterzijde van het schema);  

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

 
In Lacan’s redenering representeert elk element uit het schema 
een psychoanalytisch concept. Het schema zelf bestaat uit 2 
symmetrische delen, waarbij elke zijde van de vlakke spiegel 
een ander aspect voorstelt. De vlakke spiegel (A) zelf, 
symboliseert de Ander. Cruciaal in het schema is het 
onderscheid tussen de symbolische Ander en de imaginaire 
ander. 
 
In zijn terminologie maakt Lacan een onderscheid tussen 
‘ander’ of kleine ander enerzijds en ‘Ander’ of grote ander 
anderzijds.  
 
De begrippen ‘ander’, ‘imaginaire ander’ en ‘kleine ander’ 
verwijzen naar de interpersoonlijke figuur waar ik een beeld 
van heb. Het is de ander als imaginaire gestalte zoals we die 
kennen uit het spiegelstadium. De imaginaire ander is het 
imago of beeld van mijn medemens waarin het Ik zichzelf in 
meerdere of mindere mate herkent. 
 
De concepten ‘Ander’, ‘Symbolische Ander’ of ‘grote Ander’ 
zijn meerledige begrippen in Lacan’s theorie. Ze hebben 
verschillende betekenissen, maar verwijzen steeds naar de 
dimensie van het andere in de symbolische orde, naar het talig 
gearticuleerd verschil. In de dubbele spiegelopstelling 
verwijst het begrip Ander naar de taal die ons wordt 
overgedragen via het spreken van/met significante anderen. 
 
Met dit schema maakt Lacan duidelijk dat de taal de 
voornaamste spiegel is voor de mens. Via de wereld van het 
beeld alleen krijgen we de drift niet zomaar gereguleerd en 
ook het vervelende zijnstekort wordt er niet door opgelost. 
Inderdaad, om met het Reële om te gaan maakt de mens niet 
enkel gebruik van het Imaginaire, maar ook van het 
Symbolische.  
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Dubbele spiegelopstelling Lacan (1960) 

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

§ De bloemen (a) refereren hierbij naar de partiële 
driften. Een opstelling waarbij enkel de bloemen zouden 
te zien zijn, zou het stadium voorafgaand aan het 
spiegelstadium voorstellen, wanneer er nog geen 
normalisatie of structurering van het libidineus 
functioneren is doorgevoerd (cf. Lacan, 1949, p.94). 
Lacan koppelt het Freudiaans concept van de auto-erotiek 
aan dit anterieur stadium waar het ‘Ik’ nog niet is 
gevormd (zie: Lacan, 1938; Lacan, 2004, p.57, p.140). De 
driftbevrediging in dit stadium is er een zonder het 
beeld, zonder een omweg via de ander; “jouissance 
autiste” (Lacan, 2004, p.57).  

§ Wat betreft het statuut van deze bloemen hanteert Lacan 
zowel in de tekst over het spiegelstadium als in de 
werken over de dubbele spiegel een tweedeling (bijv. 
Lacan, 1960, p.675). Hij benadrukt aan de zijde van het 
kind enerzijds “la turbulance de mouvements dont il 
s’éprouve l’animer”1 uitdrukt (Lacan, 1949, p.95), wat we 
interpreteren als de reële spanningscomponent van de 
drift waar het primitief subject wordt door getekend. 
Anderzijds benadrukt hij de gebrekkige motorische 
coördinatie van het jonge kind, die samenhangt met de 
structurele vroeggeboorte die volgens een ietwat 
evolutionair redenerende Lacan eigen is aan de mens 2 . 
Beide aspecten leiden op imaginaire vlak tot een 

																																																								
1  Of nog: “le stade du miroir est un drame dont la poussée interne se 
précipite de l’insuffisance à l’anticipation » (Lacan, 1949, p. 97). 
2  « une Discorde primordiale que trahissent les signes de malaise et 
l’incoordination motrice des mois néonataux » (Lacan, 1949, p. 96) ; « …une 
discordance du développement neurologique » (Lacan, 1960, p.675).  
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verbrokkeld lichaamsbeeld en tot een reactie van 
hulpeloosheid (zie Lacan, 2004, p.75, 162). 

 
§ Het gedeeld subject symboliseert de verlangende mens die 

rekenschap geeft van zijn manque-à-être (Lacan, 1960, 
p.655)  

 
§ De verborgen vaas is het reële lichaam.  

 
§ De holle spiegel is de cortex: hier wordt het beeld rond 

de partiële drift geprojecteerd.  
 

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

 
 
 
De rechterzijde van het schema duidt een veld van idealiteit 
aan, zoals geobserveerd door de verlangende mens (oog) via de 
talige Ander (A). Het is het veld waar het Ik-Ideaal (I) en 
het ideaal Ik (gesymboliseerd door i’(a), wat duidt op de vaas 
met bloemen) gesitueerd zijn, en waar het subject zijn eigen 
gemis lijkt te hebben overwonnen (gesymboliseerd door S: het 
virtueel subject dat niet langer verdeeld is).  
 
Kort gesteld illustreert het schema zowel de integratie van de 
partiële driften via en in het lichaamsbeeld (dynamiek van het 
spiegelstadium), als de poging van het sprekend subject om 
zijn eigen “manque-à-être” (Lacan, 1960, p.655) te overwinnen. 
Het schema drukt uit dat dit telkens loopt doordat het subject 
zich spiegelt in de Ander van de taal om zo een beeld van 
zichzelf op te bouwen. Lacan (1978, p.72) stelt: “Le sujet est 
personne. Il est décomposé, morcelé. Et il se bloque, il est 
aspiré par l’image, à la fois trompeuse et réalisée de 
l’autre, ou aussi bien sa propre image spéculaire. Là il 
trouve son unité”. 
 
Wat betreft de integratie van het lichaamsbeeld, behoudt het 
schema gedeeltelijk Lacan’s redenering uit het spiegelstadium. 
Een Ik komt tot stand via een herkenning van en een 
identificatie met het eigen beeld dat als externe Gestalt 
verschijnt in de spiegel of in de gedaante van de ander. In 
beide gevallen functioneert een extern ‘imago’ vanuit zijn 
geünificeerd karakter als ideaal voor het Ik. Deze ervaring 
laat toe om in een anticiperende beweging ook zichzelf als 
eenheid of imago te zien; net zoals een ander als eenheid 
wordt gezien.  
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Eigen aan dit imaginaire totaalbeeld dat ik zie, is dat het me 
toelaat om de driftimpulsen die ik ervaar te integreren in 
mijn zelfbeeld. In het schema blijkt dat uit het feit dat de 
bloemen – a’ – passen in het geïdealiseerde Ik-beeld – i’(a) – 
dat ik om de driftimpulsen heen construeerde. 
 
Zoals eerder besproken: Lacan geeft aan dat deze identificatie 
gepaard gaat met een jubelende gestemdheid gezien een 
bemeestering van de lichamelijke wanorde wordt bereikt, doch 
evenzeer dat we hier te maken hebben met miskenning – het 
gebrek aan harmonie wordt door de identificatie toegedekt. 
Tevens hangen een aantal paranoïde effecten (transitivisme, 
jaloezie, agressiviteit) er onvermijdelijk mee samen. 
 
Eens het Ik gevormd, blijft de afstemming tussen Ik en ideaal 
Ik een continu gegeven: in zijn zelfervaring probeert de mens 
zichzelf te zien als het geïdealiseerde virtuele beeld van wat 
het Ik zou kunnen zijn. In dit proces bekijken we ons Ik als 
was het de ander. Zo ontstaat een idee van wat het Ik virtueel 
en idealiter zou kunnen zijn. Impliciet wordt verondersteld 
dat het Ik een consistente eenheid zou kunnen worden door 
afstemming op het ideaal Ik.  
 
Door te stellen dat dit proces essentieel gemedieerd is via de 
talige Ander, voegt Lacan met zijn dubbele spiegelopstelling 
evenwel een nieuw element toe aan de redenering uit het 
spiegelstadium. Via de dubbele spiegel toont Lacan aan dat 
identificatie meer behelst dan het afstemmen van een Ik op een 
imago dat wordt overgenomen via ander-gelijken. Het is een 
proces dat symbolisch gemedieerd is: symbolische elementen 
bepalen de aanname van een zelfbeeld.  
 
De mens bouwt niet enkel een quasi visueel idee op van wie hij 
is, maar ook een narratief-semantisch zelfbeeld. Via de taal 
‘narrativiseert’ de mens zijn Ik en dicht hij zichzelf 
eigenschappen toe. De mens gedraagt zich als een karakter in 
de roman van zijn leven; als een personage in de film van zijn 
eigen leven. Hij vereenzelvigt zich met bepaalde eigenschappen 
(ik ben man, geen vrouw; ik hou van taal, niet van wiskunde…; 
ik hou van honden, niet van katten…) die hij aan zichzelf 
toedicht of hoorde van anderen (‘jij ben echt een crack in 
wiskunde…’). 
 
 
Miskenning 2.0 
 
Via een collage van zelf-ideeën bouwt de mens een identiteit 
als zelf-verhaal op; een narratieve identiteit. Naar waarheid 
hebben we geen identiteit, enkel een fragmentarische en 
anekdotische set van ervaringen. Ons autobiografisch geheugen 
en zelf-gerelateerde opvattingen hebben een collage-karakter. 
Ik-gerelateerd functioneren houdt in dat we hier toch een 
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beeld uit opbouwen en steeds ook de betere versie van onszelf 
willen incarneren. We doen aan patroonherkenning en -
verbetering.  
 
In sommige van zijn werken evoceert Francis Bacon heel mooi 
hoe het spiegelbeeld een grove vereenvoudiging is van een 
complexe flux van ervaringen. Bijv. in zijn portrettenreeks 
van de schilder Lucian Freud. 

 

 
 
 
 
Taal speelt daarbij een cruciale rol en levert de bouwstenen 
via dewelke we onszelf zien als geheel. De taal functioneert 
als een doos met legoblokken en via de blokken bouwen we 
gehelen. 
 
 
Tegelijkertijd zal er altijd ook twijfel blijven:  

- ben ik wel goed genoeg à dat is de afstemming tussen Ik 
en ideaal-Ik 

- ben ik mezelf wel? Ben ik wel authentiek? à dat is het 
aanvoelen dat de Ik-ervaring inderdaad samenhangt met een 
vorm van bedrieglijke selectiviteit. Deze hangt deels 
samen met de vraag of dat Ander wel een valide en 
betrouwbare bron van informatie is, en met de vraag of ik 
mezelf wel accuraat beschouw in de spiegel van de Ander.  

 
De film ‘The Truman show’ van Peter Weir (1998) toont het 
pastiche en dwaze karakter van de Ik-constructie, evenals de 
twijfel over de betrouwbaarheid van de Ander als spiegel 
waarin we ons herkennen. Dit is een hedendaagse variante op 
het gedachte-experiment van Descartes waarbij hij speelt met 
de veronderstelling dat het wel eens zou kunnen dat er een 
opperwezen is die we de wereld op een bepaalde manier 
voorspiegelt, terwijl dit eigenlijk niet correct is. In ‘The 
Truman show’ is geen sprake van een bedriegende God, maar is 
het verhaal dat door anderen wordt opgehangen de ultieme bron 
van bedrog. In de film is dit verhaal een geënsceneerd candid 
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camera plot dat de contouren vastlegt waarbinnen het 
hoofdpersonage beelden over zichzelf en anderen opbouwt. 
Ruimer stipt de film de mogelijkheid aan dat er 
potentieel/inherent iets bedrieglijk zit in het verhaal die 
anderen rondom ons ophangen en waarbinnen we quasi 
automatische een plaats toegewezen krijgen. 
 
 
Ik-Ideaal 
 
Om een ideaal Ik – i’(a) in de dubbele spiegelopstelling – te 
kunnen zien, is het evenwel cruciaal dat de Ander inderdaad 
functioneert als een veld waarin ik mezelf herken. Vanuit dit 
model gedacht kan dat maar op voorwaarde dat de spiegel van de 
taal mooi verticaal staat. De figuur van de dubbele 
spiegelopstelling drukt uit dat dit slechts kan doordat 
spiegel geklemd zit tussen 2 elementen: 

- Mijn positie als sprekend en verlangend subject met een 
tekort, dat niet precies weet wie of wat hij is ($ in het 
schema). 

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

 
 
Ik-idealen zijn specifieke kenmerken die via de Ander op mij 
worden betrokken en die verschijnen onder de vorm concrete 
woorden/betekenaars (bijv. ‘vastberadenheid’, ‘zachtheid’…). 
Het gaat zowel om kenmerken die anderen aan ons toeschrijven 
(bijv. ‘je bent net zo’ keikop als je vader’; ‘je hebt van die 
ogen zoals Klaasje van K3’…) als om kenmerken die we actief 
waarderen in anderen en die we ook voor onszelf cultiveren.  
 
Een ideaal Ik is een geïdealiseerde totaalbeeld van mezelf: de 
geslaagde versie van mezelf die ik me mentaal voor ogen kan 
houden. 
 
Een Ik-Ideaal is geen totaalbeeld, maar een discrete 
karakteristiek, een specifieke trek. 
 
Klinisch kunnen we dit toepassen op de casus van Karen. De 
dimensie van het ideaal Ik stipten we reeds aan bij haar. 
Zowel haar idee van de hippe en succesvolle zakenvrouw te 
willen zijn als haar voorstelling van zichzelf als goede 
moeder voor haar zoontje zijn stuwende ideaalbeelden. Het Ik-
Ideaal is beperkter van aard. Zo stelt Karen vast dat ze 
zichzelf frequent toespreekt met de woorden ‘komaan Karen, 
doorbijten want alleen zo kan je het maken’. Het zijn woorden 
die reeds heel lang door haar hoofd spoken en die ze ontleende 
aan haar vader. Vader sprak ze bijvoorbeeld vaak uit toen 
Karens inzet voor school tijdens het middelbaar te wensen 
overliet. Als haar engagement tanende was, sloot hij zijn 
motiverende of berispende tussenkomsten vaak met die frase af. 
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Zoveel jaar later zitten zijn woorden nog in haar hoofd. Deze 
woorden stuwen haar voort. Ze zetten haar aan om niet te 
berusten in wat er is en op het vlak van haar job steeds te 
streven naar een volgende realisatie. Lukt het om deze te 
bewerkstellingen, dan zal ze zichzelf kunnen zien als 
succesvolle zakenvrouw. Door haar Ik-Ideaal te volgen, 
realiseert ze haar ideaal Ik.  
 
Bij Pjotr zit dit anders in elkaar. Hij lijdt eerder onder een 
gebrek aan oriënterende Ik-Idealen om zichzelf vorm te geven. 
Voor hem zijn er spontaan maar heel weinig dragende woorden 
waarlangs hij zichzelf kan zien. Woorden als ‘fretzak’, ‘dwaas 
varken’ of ‘leegte’ en ‘niets’ geven hem geen perspectief om 
een duidelijk Ik-beeld op te bouwen, laat staan dat ze als 
ideaal-Ik functioneren. De gesprekstherapie met hem komt hier 
precies aan tegemoet. De zoektocht naar een uitweg uit zijn 
leegte en eenzaamheid brengt hem in contact met de 
vriendenkring van zijn broer. Zij gaan functioneren als een 
talige Ander die bepaalde kenmerken uit Pjotrs verhaal gaan 
markeren met verlangen. Ze zijn geïnteresseerd in zijn werk 
als ‘documentairemaker’ en spreken hem aan op allerlei films. 
Hun geïnteresseerde aanwezigheid zorgt er voor dat bepaalde 
zelf-gerelateerde woorden, zoals ‘documentairemaker’ en 
‘filmkenner’ centraler komen te staan in hoe Pjotr zichzelf 
denkt, waardoor zijn Ik-beeld stabielere contouren krijgt en 
hij een ideaalbeeld van zichzelf als cinefiel kan zien. De 
gesprekstherapie zelf functioneert in dit alles als een talige 
ruimte waarin hij zichzelf hoort denken en spreken, waardoor 
hij er toe komt om eigen gedachten te ordenen en meer au 
sérieux te nemen.  
 
Wiskundig gedacht: het getal 1 kan twee betekenissen hebben:  

- 1 kan duiden op een geheel, op verzamelde elementen die 
een eenheid vormen. We spreken van een één als eenheid 
wanneer we een coherente verzameling hebben. Toegepast: 
het ideaal Ik is van die orde 

- 1 kan duiden op een telbaar element binnen een schier 
oneindige reeks, 1, 2, 3, 4, 5… Het getal 1 is binnen die 
reeks geen eenheidsverzameling, maar een telbaar element. 
1 bestaat maar bij gratie van zijn verschil tegenover de 
andere getallen.  Toegepast: het Ik-Ideaal is van die 
orde. Een Ik-Ideaal is een specifiek element waar iemand 
persoonlijk verknocht is. à “zwart is mijn 
lievelingskleur”; “luisterbereidheid is voor mij het 
belangrijkste kenmerk die een mens moet hebben”. 

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



	 12	

In de terminologie van het schema oriënteren deze Ik-Idealen 
de vlakke spiegel. Lacan stelt dat de Ik-Idealen de spiegel 
van de taal in haar verticale positie plaatsen en houden, 
dusdanig dat een ideaal beeld van zichzelf (i’a) kan gezien 
worden in de spiegel. De Ik-Idealen maken het dus mogelijk dat 
een ideaal ik kan gezien worden; het zijn de “coordonées 
inconscientes du Moi” (Lacan, 1960, p.677).  
 
In Pjotrs geval fungeert de taal aanvankelijk niet echt als en 
spiegel. Uiteraard kan hij praten, maar woorden geven hem 
weinig houvast. Het is pas via het spreken met de vrienden van 
zijn broer en door te praten in de sessies dat hij bepaalde 
kenmerken van zichzelf naar waarde gaat schatten. Wanneer 
woorden als ‘documentairemaker’ en ‘filmkenner’ hem meer 
gewicht krijgen, komt hij er effectief toe komen om een 
zichzelf vanuit een stabieler ideaal-Ik te beschouwen. 
 
Het Ik-Ideaal komt structureel op de plaats van een derde punt 
te staan; een derde punt – zo benadrukt Lacan in 1960 (p.678) 
– dat reeds in het spiegelstadium als ontwikkelingsmoment 
aanwezig is. Het derde punt is aanwezig in de figuur van de 
volwassene die door het kind als getuige wordt aangekeken op 
het moment dat het kleine kind zichzelf opgetogen herkent in 
de spiegel.  
 
De Ik-Idealen als derde punt, zijn symbolische elementen uit 
het discours van de Ander.  Enerzijds hebben ze als functie 
erkenning door de Ander te oogsten om aldus een plaats te 
verweven in het verlangen van de Ander. Lacan typeert het Ik-
Ideaal als volgt: “ce signifiant privilégié qui s’appelle 
Idéal du Moi, pour autant que de là, il se sentira aussi 
satisfaisant qu’aimé” (Lacan, 1973, p.286). Via het Ik-Ideaal 
probeer ik me op te stellen als degene die de kenmerken heeft 
die de erkennende Ander verlangt (‘le désir de l’homme est le 
désir de l’Autre).  
 
Anderzijds functioneren Ik-Idealen als stutten waarmee het 
subject zou kunnen tegemoet komen aan zijn eigen gebrek aan 
zijn. In het schema wordt dit uitgedrukt door de symmetrische 
positie tussen $ en I, en door het feit dat het virtueel 
subject (S) niet langer verdeeld is. Anders gesteld: het 
subject kunnen we situeren op het punt van de ontbrekende 
betekenaar, “dans une élision de signifiant”: Er is geen enkel 
woord waar ik mee samenval en dat me exact zou kunnen 
benoemen. 
 
 
Waarom zijn we zo verknocht aan ideaal-Ik en Ik-Ideaal? 
 
Om de hele inzet van de dubbele spiegelopstelling te kaderen, 
is het zinvol eerst even in te gaan op het verhaaltje dat 
Lacan in het begin van zijn tiende seminarie (1963-1964, p. 
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14) vertelt, en waarmee hij onder gewijzigde vorm terugkeert 
op een gelijkaardig verhaaltje uit zijn negende seminarie (les 
4/4/1962). Stel u voor zegt hij, dat ik me in een ruimte zou 
vinden met een reuze vrouwtjes bidsprinkhaan van 3 meter 
groot; en dat ikzelf een masker3 ophad van een dier. Het masker 
is er een zoals dat van de tovenaar uit de paleolitische grot 
van de ‘Trois Frères’ en ikzelf weet niet welk dier ik precies 
ben. Het is niet moeilijk voor te stellen, vervolgt hij, dat 
ik me in een dergelijke situatie niet volledig op mijn gemak 
zou voelen, omdat het niet uitgesloten is dat er bij de 
vrouwtjes sprinkhaan een zekere misvatting zou ontstaan over 
mijn identiteit4.   
 
De cruciale vraag die Lacan met dit Jan-Fabre-achtig fabeltje 
aankaart is die naar de verhouding tussen het verlangen van de 
Ander en de eigen identiteit. De onzekerheid omtrent het 
gedrag van de vrouwelijke sprinkhaan die Lacan aanstipt (stel 
dat ze hem ziet als een prooi, of als een vijand ... of nog 
slechter: als een mannetjes sprinkhaan 5 ) reflecteert een 
structurele onzekerheid van hem als subject ten aanzien het 
enigmatisch verlangen van het andere wezen waarmee hij zich 
geconfronteerd weet.  
 
De Ander verschijnt hier als “un radicalement Autre, la mante 
religieuze au désir vorace à quoi ne me lie aucun facteur” 
(Lacan, 2004, p.376). Precies het feit dat hij niet weet wie 
of wat hij zelf precies is, werkt hier zo verontrustend: “que 
me veut-il?” (Lacan, 2004, p.14). Dat Lacan niet weet wie of 
wat hij is, is door de situatie gegeven; hij heeft immers een 
masker op waarvan hij niet weet hoe het er uitziet. De 
facetogen van zijn tegenspeler, die in tegenstelling tot de 
lensogen van de gewervelden, niet toelaten om een glimp van 
zijn spiegelbeeld op te vangen, bestendigen de onzekerheid.  
 

																																																								
3  In seminarie 9 loopt het verhaal enigszins anders, omdat Lacan daar 
zichzelf voorstelt als een mannetjes sprinkhaan van ongeveer 1m75, waardoor 
hij zichzelf wel degelijk een identiteit aanmeet die hij zelf kent. Een 
ander duidelijk verschilpunt is dat hij in zijn versie van het 9e seminarie 
ervan uitgaat dat hij zich kan spiegelen in de facetogen van het insect, 
terwijl hij in het 10e seminarie (correct) aangeeft dat het oppervlak van 
een facetoog geen spiegelend effect heeft. 
4  Als verklaring voor deze misvatting kunnen we aandragen dat met een 
zekere fantasie misschien inderdaad een gelijkenis kan opgemerkt worden 
tussen het masker van de tovenaar uit de gravure en de spitse kop met 
voelsprieten van een bidsprinkhaan: zie foto (Encyclopaedia Britannica, 
1999, Multimedia Edition). 
 

 
	
5  Bij geslachtsgemeenschap peuzelt de vrouwelijke bidsprinkhaan het 
copulerend mannetje op. Deze maaltijd start op het moment dat de daad nog 
voltrokken wordt. De zaadlozing bij het mannetje is maar mogelijk als diens 
kop van de romp is gebeten. 
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Het fabeltje toont mooi aan dat het enigma van het verlangen 
van de ander beangstigend is, en dat onzekerheid omtrent de 
eigen identiteit deze onrust versterkt. Hieruit kunnen we 
afleiden dat de opbouw van identiteitsbesef aan de hand van 
een Ik-beeld (‘wie ben ik?’), een Ik-Ideaal (‘dit is een 
belangrijke eigenschap’) en een ideaal-Ik (‘zo zou ik willen 
zijn’) een functie hebben als angstremmer. Aan de hand van het 
ideaal-Ik trachten we te ‘zien’ hoe de Ander ons bekijkt.  
 
Ik-Ideaal en ideaal Ik komen dus tegemoet aan een dubbel 
probleem van niet-weten: 

- het manque-à-être dat samenhangt met de partiële drift 
- het raadsel van het verlangen van de Ander 

 
 
Hechting en de spiegel 
	
Binnen de hechtingstheorie en meer bepaald in het werk van 
Peter Fonagy en collega’s wordt een verband gelegd tussen 
spiegelprocessen en hechtingsrelaties. Fonagy belicht hoe 
spiegelende processen tussen ouder en kind de basis vormen 
voor de affectregulering. Hij zal het accent vooral leggen het 
vormgevende karakter van die processen. In tegenstellingen tot 
bij Lacan gaat veel minder aandacht uit naar de miskennende 
functie van de spiegelprocessen.  
 
Bij Fonagy is spiegeling een actief proces tussen ouder en 
kind. De ouder krijgt hierbij vooral een voorbeeldrol en leert 
het kind hoe om te gaan met het affect. Bij Lacan is de rol 
van de Ander meer ambivalent: enerzijds reikt hij taal en 
beeld aan, maar anderzijds belicht Lacan ook sterk hoe de 
aanwezigheid van de Ander ons confronteert met de vraag naar 
de intenties van de Ander: wat wil hij/zij? 
 
De meerwaarde van het perspectief van Fonagy kunnen we best 
begrijpen in het licht van hoe kinderen en ouders in de loop 
van de ontwikkeling mentale voorstellingen gebruiken om 
affecten te hanteren. Wanneer een kind driftimpulsen uit, 
zullen ouders daar niet enkel op inspelen met handelingen, 
maar vooral ook woorden kleven op de ervaring van het kind en 
een narratieve omkadering aanreiken. Deze situeert de ervaring 
van het kind in de context van tijd, ruimte en gebeurtenissen.  
 
Bijv. https://www.youtube.com/watch?v=vm37vKnDdh8  
 
De moeder stelt zich ten aanzien van haar 3 maand oude baby op 
als verbale spiegel. Inspelend op non-verbale uitdrukkingen 
bij het kind treedt ze in interactie. Ze brengt er het verhaal 
van de flux aan ervaringen die het kind meemaakt. De moeder 
evoceert specifieke ervaringen met haar stem, blik en 
lichaamscontact (verdriet, blijheid) en creëert daarover een 
scenario. Zo weerspiegelt ze de ervaringen van het kind en 
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fictionaliseert ze deze. De mentale voorstelling wordt de 
drager van het affect en zo ontstaat een zekere loskoppeling 
tussen affect en lichaam. Het affect wordt op deze manier 
deels ‘geëxcorporeerd’ via mentale voorstellingen.  
 
Op dit punt kunnen we het belang van de hechtingsrelatie 
situeren. Psychoanalytisch gedacht zijn hechtingsfiguren 
volwassenen die zich actief en relatief consistent als talige 
spiegel opstellen en ruimte en tijd bieden voor de expressie 
van het kind.  
 
De volwassene die zich op die manier opstelt installeert een 
minimale vorm van erkenning: de belevingen en uitingen van het 
kind worden gewaardeerd als zelfstandige realiteiten die 
aandacht verdienen. Dit bevestigt voor het kind dat zijn 
psychologische werkelijkheid er toe doet.  
 
Via deze vorm van erkenning ontstaat er een link tussen 
spreken/verbale expressie en liefde. Met zijn uitingen zal het 
kind anticiperen op wederkerige expressies bij de volwassene. 
De aandacht die het op die manier krijgt, krijgt waarde op 
zich. De eenzaamheid van de driftervaring wordt overwonnen 
door het plezier dat gekoppeld is aan gezamenlijke expressie 
en verbondenheid. Toenadering en erkenning door de Ander 
worden langs die weg doelen op zich.  
 
Het ‘still face’ experiment toont het belang van deze 
erkennende affect-gebaseerde contacten: op het moment dat de 
volwassene zich niet langer als spiegel gedraagt en het kind 
wordt teruggeworpen op zijn eigen driftimpulsen en 
vocalisaties, wat angst uitlokt.  
 

 
De aanwezigheid van de Ander als talige spiegel blijft een 
teken van liefde en erkenning die de mens op zich nastreeft. 
Door de focus op de semantiek van de taal kan de indruk 
ontstaan dat de vragende ander enkel maar een antwoord wil. De 
activiteit van het vragen drukt een verlangen naar erkenning 
en liefde uit. Dit zien we bijvoorbeeld aan het belang dat 
mensen hechten aan een korte interactie met een voor hen 
belangrijke Ander. 
 
Wanneer de dimensie van de vraag naar liefde systematisch 
wordt miskend, kan dit een bron van pathologie zijn. Zo is het 
een belangrijke psychoanalytische werkhypothese dat 
voedselweigering bij een kind kan samenhangen met een te grote 
op behoeftebevrediging gerichte houding bij de ouder. 
 
Lacan stelt het volgende: ‘l’amour c’est donner ce qu’on n’a 
pas’. Liefde draait niet zozeer om wat de ander geeft, maar om 
het feit dat de ander geeft. Voorbij de inhoud staat vooral 
een bepaalde omgangsvorm centraal die sterk draait rond het 
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vinden van een houding ten aanzien van het tekort zonder dat 
tekort te willen opvullen. 
 
Veilige hechting bij het jonge kind impliceert dat er een 
vertrouwen is op en een afhankelijkheid van een Ander met wie 
er vertrouwelijke  uitwisselingen zijn. Bij vermijdende, 
angstige of gedesorganiseerde hechting is dit aangetast. 

 
Wanneer de Ander als spiegel ontbreekt of gebrekkig optreedt, 
blijft het kind achter met de chaos van de drift. Dit heeft 
belangrijke gevolgen: de jouissance blijft als hinderlijke 
kracht aanwezig bij het kind, en de lichamelijke binnen/buiten 
wordt gedestabiliseerd. 
 
Het kind zal dan andere vormen van driftregulering zoeken, 
zoals handelingen die rechtstreeks ingrijpen op het lichaam. 
Dit zien we bij het fenomeen van hospitalisme:. We krijgen dan 
een driftregulering die niet gemedieerd is via de Ander. Deze 
heeft vaak een destructieve inslag. De component van de 
doodsdrift zien we dan concreet verschijnen. 
 
Op het vlak van psychopathologie zien we dat bijv. onder de 
vorm van zelfdestructieve acten. Het speelt ook een 
belangrijke rol in het ontstaan van somatisatie6 en zorgt voor 
een grotere de gevoeligheid voor lichamelijke infectie7. 
 
 
Gedeelde taal en symbolische orde 
 
 
In de ontwikkeling wordt reeds vroeg talige omkadering 
gegeven, reeds voor het kind de taal snapt. Zie het voorbeeld 
van moeder in gesprek  met haar 3 maanden oude baby: ze roept 
via de interactie de herinnering van een situatie op, en ze 
anticipeert op toekomstige ervaringen. De ervaring wordt op 
die manier losgekoppeld van het hier en nu en gesitueerd in 
een dimensie van psychische tijd. Cruciaal aan dit voorbeeld, 
is dat de moeder tijd laat aan het kind om zich uit te drukken 
en responsief reageert op zijn uitlatingen. We kunnen er een 
structuur van afwisseling in herkennen: zowel kind als moeder 
krijgen tijd en ruimte om iets te zeggen.  

																																																								
6 Bijv. Inflamation-Related Disorders in the Tryptophan Catabolite Pathway 
in Depression and Somatization. By:Anderson, G (; Maes, M ; Berk, 
M  INFLAMMATION IN NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS, Volume: 88 Pages: 27-48 
Published: 2012 
7 Predicting Adult Physical Illness From Infant Attachment: A Prospective 
Longitudinal Study. By:Puig, J ; Englund, MM ; Simpson, JA ; Collins, 
WA HEALTH PSYCHOLOGY. Volume: 32 Issue: 4 Pages: 409-417 Published: 2013. 
 
 Close relationships, inflammation, and health. Janice K. Kiecolt-Glaser, 
Jean-Philippe Gouin, Liisa Hantsoo. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 
35 (2010) 33–38 
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Zo creëert de eerste Ander8 een psychologische ruimte voor het 
kind. Nog voor het kind iets zinvol kan zeggen, krijgt het 
reeds een plek in de symbolische orde: moeder en kind worden 
erkend als 2 onafhankelijke posities (hier: moeder en kind) en 
in de stijl van interactie wordt een verhouding gedefinieerd 
(hier: moeder en kind praten met evenwaardige inbreng over de 
ervaringen van het kind). 
 
Binnen het uitwisselingscircuit tussen kind en moeder wordt 
het kind erkend als iemand met een eigen plaats, als iemand 
wiens verlangen er toe doet. Erkenning zorgt voor een 
psychologische kracht die toelaat om de determinering door het 
lichaam en de chaos die deze met zich meebrengt te vergeten en 
deels ook te overstijgen. Het verlangen van het kind wordt 
erkend als: 

- een dimensie die waarde heeft 
- een dimensie die een aparte plek heeft in hun affect-

betrokken9 uitwisseling 
- een dimensie die talig wordt benoemd en die niet te 

reduceren is tot materiële (behoefte)bevrediging.  
o Praten met het kind nadat het boos/verdrietig was en 

zo de pijn bespreken en fictionaliseren is iets 
anders dan een kind als troost voor het eerdere 
verdriet voor een TV zetten. 

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

 
Voor Lacan is dergelijke erkenning een symbolisch proces:  

- het tekent gedifferentieerde posities uit tussen mensen 
- het zorgt voor een rolverdeling, voor een pact: de 

eigenheid van de beide partijen wordt erkend. 
- De Ander heeft hierbij een cruciale rol: Ik heb een eigen 

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

 
 
Tijd 1: diffuse zelf-ander ervaring 
Tijd 2: imaginaire Ik-ervaring en sociale relaties die 
gedomineerd worden door brute affecten (hainamoration) 

																																																								
8	‘Eerste	Ander’	is	een	neutrale	uitdrukking	voor	de	volwassene	die	in	interactie	treedt	met	het	kind.	In	het	
traditionele	kerngezin	wordt	deze	taak	sterk	opgenomen	door	de	moeder,	maar	ook	anderen	kunnen	die	
rol	opnemen.	
9	Het	is	niet	enkel	een	kwestie	van	‘moederliefde’.	In	hun	onderlinge	relatie	spelen	tal	van	affecten.	
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Tijd 3: Via het spreken van de Ander worden gedifferentieerde 
posities uittekenen: bijv. moeder/kind of broer/zus. Dit zorgt 
voor een duidelijke afsplitsing: Ik ben niet de ander; via de 
Ander krijg ik een eigen plek.  
 
 
Vanuit een individualiserend ontwikkelingspsychologisch 
perspectief zou men kunnen stellen: eerst tijd 1, dan tijd 2 
en dan tijd 3. Structureel gedacht klopt deze redenering niet. 
We moeten het bekijken vanuit de verhouding: spreken gebeurt 
in verhouding. Nog voor het kind wordt geboren is er reeds 
spreken over het kind, wat het kind determineert. Een 
ongewenst kind heeft een andere vertrekpositie dan een gewenst 
kind omdat de ouder zich in de communicatie anders zal 
opstellen. Trauma’s en psychische kwetsuren worden door de 
manier van opstellen bij de ouders doorgeven. 
 
Bijvoorbeeld: een getraumatiseerde ouder die zelf als kind 
werd misbruikt kan last hebben met lichaamscontact en met het 
verbaal uitdrukken van affecten zonder door deze affecten 
overspoeld te raken. Indien dit speelt in de verhouding tot 
het kind zal die verhouding ten aanzien van de drift 
mogelijkerwijs onbewust doorgeven worden.  
 
Dit is een dimensie van structureel psychologische 
erfelijkheid die niet gereduceerd kan worden tot patronen van 
biologische overerving.  
 
Lacan (seminarie 2): Kinderen erven vooral de last van de 
tekortkomingen/‘zonden’ van hun ouders: hun ongemak ten 
aanzien van symbolische articulatie determineert de toekomst 
van hun kroost.  
 
In de interactie met de volwassene zal het kind geleidelijk 
een overstap maken naar het gebruik van gedeelde taal. De 
talige Ander is stapsgewijs niet louter meer een erkennende 
aanwezigheid, maar wordt de drager van de collectief gedeelde 
grammatica, semantiek en sociaal-culturele gedachtenlijnen. De 
Ander lijft het kind binnen in de symbolische orde van de 
omringende culturele context.  
 
Dit gebeurt eerst via de muzikaliteit van het spreken zelf 
(zie Malloch & Trevarthen, 2009). Via de klankpatronen in de 
vroege  talige uitwisselingen raakt het kind vertrouwd met 
klankpatronen en grammaticale structuren van de moedertaal en 
de dialogisch-communicatieve stijl van de cultuur. 
 
Vervolgens zal het kind specifieke klankcombinaties beginnen 
koppelen aan specifieke dingen en situaties (‘tuut’; ‘weg’; 
‘mama’…). Via precieze benoemingen met geïsoleerde woorden, 
gaat het geleidelijk zinnen gebruiken binnen redeneerlijnen. 
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Het kind gaat zichzelf en zijn context denken in termen van de 
talige structuur die via de Ander wordt overgeleverd.  
 
Cruciale woorden hierbij zijn de benoemingen die onderling 
worden gegeven (‘Jantje’; ‘Ik’; ‘jij’), de verschillende 
posities die worden uitgetekend (‘kindje’ versus ‘mama’), de 
benaming van drifttoestanden en verlangens (‘boos’; ‘ik wil 
…’), en van gebeurtenissen en scenario’s die zorgen voor een 
situering in tijd, ruimte en relaties (‘eerst zei papa in de 
keuken dat … en toen wou ik…). Via talige benoeming raakt het 
kind vertrouwd met de structuur van de taal en kan het de 
realiteit beginnen ordenen: het kind wordt ingelijfd binnen de 
symbolische orde. 
 
 


