Modellen in de Psychoanalyse
College 5 - lesnotities

Taal en gesprekstherapie
In het model over het spiegelstadium staat het Imaginaire
centraal: via (zelf-)beelden bemeesteren we de partiële drift.
In het model over de dubbele spiegelopstelling staat het
Symbolische centraal: imaginaire beelden komen maar tot stand
doordat de mens praat en taal gebruikt. Taal is de Ander
waarmee/waarin we onszelf proberen uit te drukken.
Het Symbolische staat voor Lacan in oppositie met het register
van het Imaginaire en bepaalt hoe mensen zich imaginair
verhouden tot zichzelf en tot de wereld. Concreet verwoordt
hij dat bijvoorbeeld als volgt: ‘verre van representatief te
zijn voor het hart van de analytische ervaring, leveren
imaginaire fenomenen ons enkel maar inconsistenties, tenzij ze
worden gekoppeld aan de symbolische ketting die hen bindt en
oriënteert’ (Lacan, 1957a, p. 11).
Imaginaire fenomenen zoals de spanning tussen het Ik en het
ideaal-Ik moeten in verband gebracht worden met de patronen
die impliciet aanwezig zijn op het niveau van het Symbolische.
In een allusie op Plato’s grot omschrijft Lacan imaginaire
fenomenen als ‘schaduwen en reflecties’ (Lacan, 1957a, p. 11)
van wat er werkelijk gaande is, namelijk het feit dat
menselijke subjectiviteit in grote mate bepaald wordt door de
taal.
Deze focus op taal en op de Ander is geen theoretische
Spielerei maar klinisch heel relevant. Psychoanalyse is niet
enkel
een
theorie
over
menselijk
functioneren
en
psychopathologie, het is bovenal een praktijk waarin talige
expressie centraal staat: mensen met psychische moeilijkheden
behandelen via gesprekstherapie.
- Freud sprak reeds over ‘talking cure’
- We passen deze toe bij alle leeftijden
- Bij sommige problematieken (neurotische structuur;
‘knopen ontwarren’) accent op vrije associatie. Bij
andere problematieken (psychotische structuur; ‘knopen
leggen’) accent op conversatie.
- Bij kinderen veelal met behulp van spelmateriaal
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- Bij mensen die niet graag of gemakkelijk spreken vaak
omweg via gedeelde activiteit (bijv. in instelling)
- Analyticus/therapeut
probeert
een
spreken
te
bewerkstellingen
dat
op
de
golflengte
van
de
patiënt/analysant zit. Sessies moeten een spreken
installeren dat de patiënt/analysant ligt, waar zij/hij
zich vrij en open kan uitdrukken.
- Freud
ontwikkelde
een
format
van
klassieke
psychoanalyse: 5 keer per week op de sofa, gedurende
perioden van enkele maanden tot meerdere jaren, met
analyticus buiten het blikveld om de analysant zo vrij
als mogelijk te laten spreken. Dus: de sofa is een
hulpmiddel, geen must. Echter: Het grote risico met dit
Freudiaanse model is dat het leidt tot een elitaire
selectie
en
dat
enkel
‘YARVIS-mensen’
(Young,
Attracitive, Rich, Verbal, Intelligent, Successful)
echt in aanmerking komen om zo’n ‘echte psychoanalyse’
te volbrengen.
- Lacan verzette zich tegen de standaardisering in termen
van duur, frequentie en type patiënt. Vandaar dat we
precies binnen die Lacaniaanse beweging een grote
flexibiliteit zijn in frequentie, duur en al dan niet
gebruik van de sofa.
o Afstemming in functie van de aard van de vraag,
ernst van de problematiek
o Doel: een veilige plek creëren waar men kan zoeken
en exploreren en ook continuïteit in het eigen
verhaal kan ervaren.
o Accent ligt op het kunnen ontmoeten van iemand met
en in zijn eigenheid.
Gezien deze centrale rol van taal in de psychoanalytische
praktijk, is het geen wonder dat ze ook in onze theorie
centraal staat.
In deze les gaan we verdiepend in op:
- de theorie van de betekenaar, op Lacan’s model van de
betekenisverlening en op de notie ‘verdeeld subject’
- het principe van ‘gardez-vous de comprendre’ dat
centraal staat in het klinisch psychoanalytisch werk
- de noties onbewust weten en onbewuste waarheid.
Een belangrijke inspiratiebron in Lacans focus op taal is de
structuralistische beweging, die vanaf de jaren 1950 heel
invloedrijk werd in de linguïstiek en de etnografie. Lacan
gebruikte ze om de psychoanalyse als theorie en praktijk te
denken.
Lacan focust niet enkel op taal om de structuur van zelfervaring te vatten. In de diversiteit van verschillende vormen
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van psychopathologie probeert Lacan talig gearticuleerde
klinische structuren te onderkennen, met een accent op het
onderscheid tussen neurose, psychose en perversie. Ook het
verloop van de psychoanalytische therapie kent eigen patronen
die Lacan bestudeert. Naar gelang de klinische structuur
zullen er andere accenten liggen in de vormgeving van de
therapie.
Voor zijn studie van de taal en het Symbolische, vindt Lacan
niet alleen inspiratie in het werk van Ferdinand de Saussure,
de grondlegger van de structurele linguïstiek, maar ook in de
werken van de taalkundige Roman Jakobson en de antropoloog
Claude Lévi-Strauss.
De Lacaniaanse betekenaar
Van de taalkundige Ferdinand de Saussure 1 , die zich in zijn
studie van de linguïstiek concentreert op de structuur van de
taal, neemt Lacan de noties ‘betekenaar’ en ‘betekende’ over
(bijv. Lacan, 1953, p. 26, 1957b, p. 497). De wijze waarop het
spreken werkelijk tot stand komt in het dagelijkse leven wordt
hierbij grotendeels buiten beschouwing gelaten, net zoals de
relatie tussen de taal en de buitenwereld, of tussen de taal
en zijn referenten. In plaats daarvan bestudeert de Saussure
de interne organisatie van het talige systeem.
de Saussure maakt een onderscheid tussen:
- langue: een taal = een geheel van talige symbolen
waarin
men
zich
binnen
een
taalgemeenschap
uit
(Nederlands, Frans, Engels…)
- langage:
de
taal
=
taligheid
als
(menselijke)
capaciteit met algemene patronen en wetmatigheden die
specifieke talen overstijgt
- parole: het spreken; taal in actie via taaluitingen in
specifieke contexten (schrijven, babbelen…)
de Saussure focust op langage.
De ‘A’ uit Lacans dubbele spiegelopstelling is een combinatie
van langage en parole. Lacan voegt daar nog een dimensie aan
toe: ‘lalangue’, zijnde nonsensicaal belichaamd spreken.
Een kernidee uit het werk van de Saussure (1916, p. 102), is
de opdeling van het taalteken in de ‘betekenaar’ enerzijds en
het ‘betekende’ anderzijds. Het betekende verwijst hierbij
naar het concept of de idee die het taalteken tot uitdrukking
brengt, terwijl de betekenaar verwijst naar de materiële zijde
van het taalteken. De betekenaar is het ‘akoestische beeld’ of
het ‘klankbeeld’ van waaruit het taalteken gemaakt is: ‘Het
1

Deze Zwitserse taalkundige (1857-1913) is de grondlegger van de moderne
taalwetenschap
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klankbeeld is zintuiglijk, en als ik het als “materieel”
aanduid, doe ik dat enkel om er de andere geassocieerde term
van te onderscheiden, namelijk het concept dat gewoonlijk veel
abstracter is’ (de Saussure, 1916, p. 66). Door dit idee van
het akoestische beeld te beklemtonen, neemt de Saussure aan
dat het geluidsaspect het centrale punt is waarrond zowel de
gesproken als de geschreven taal draaien. Een persoon die een
tekst leest, zet de geschreven tekens bijvoorbeeld automatisch
om in klanken die mentaal beleefd worden. Het concept
‘betekenaar’ verwijst naar deze mentale beleving van het
geluid. de Saussure (1916, p. 66) benoemt de betekenaar meer
specifiek ook als een akoestische beeld omdat die ‘de
psychologische indruk van het geluid’ betreft, en niet gaat
over zintuiglijke waarneming. In dit verband onderscheidt de
Saussure betekenaars van fonemen: fonemen refereren naar
vocale activiteit terwijl betekenaars verwijzen naar mentale
voorstellingen. Op die manier beschouwd, zijn de woorden die
we gebruiken te beschouwen als combinaties van betekenaars,
waarvan we conventioneel aannemen dat ze een semantische of
grammaticale waarde hebben. Grosso modo zijn de betekenaars
die
we
gebruiken
gelijk
te
schakelen
met
akoestische
voorstellingen die we hebben van de lettergrepen die we binnen
een specifieke taal gebruiken. Wanneer we die samenvoegen
krijgen we woorden. Verder betoogt de Saussure (1916, p. 113)
dat ‘de band tussen het geluid en het idee radicaal arbitrair
is’. Dit wil zeggen dat de relatie tussen de betekenaar en het
betekende willekeurig is en dat er geen intrinsieke redenen
zijn waarom bepaalde betekenaars gebruikt worden om te
verwijzen
naar
bepaalde
ideeën.
Hun
relatie
is
enkel
conventioneel, wat meteen ook de diversiteit van de talen
verklaart.
Neem bijvoorbeeld de woorden ‘kip’ en ‘hen’. Beiden verwijzen
naar de gedomesticeerde vogel die de mens voorziet van eieren
en vlees. De klankcombinatie ‘k-i-p’ is in dit voorbeeld een
eerste betekenaar en ‘h-e-n’ een tweede betekenaar. Het
betekende dat deze twee betekenaars gemeenschappelijk hebben
is de idee waar ze naar verwijzen, met name naar de
gedomesticeerde vogel die ons voorziet van eieren en vlees.
Doorgaand op dit voorbeeld kunnen we toevoegen dat de
betekenaar
‘h-e-n’
daarnaast
ook
nog
een
persoonlijk
voornaamwoord is en in dat geval verwijst naar de objectvorm
van de derde persoon meervoud (‘ik zie hen staan’). De
betekenaar ‘h-e-n’ heeft met andere woorden niet één enkel
betekende. Hetzelfde geldt voor ‘k-i-p’. Deze betekenaar
verschijnt ook wanneer we de eerste persoon enkelvoud nemen
van het werkwoord ‘kippen’. Bovendien is de betekenaar ‘h-e-n’
vaak ook ingebouwd in andere woorden, zoals in ‘henna’. In dat
geval is er nog sprake van een gelijkenis tussen de woorden op
betekenaarsvlak, maar is het betekende compleet verschillend.
Bovendien is het verband tussen betekenaar en betekende
volkomen arbitrair. Een vrouwelijk kip noemen we een hen en
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een mannelijke kip noemen we een haan. Er is geen enkele
inhoudelijke of logische reden waarom we dit zo doen. De
conventie binnen de groep bepaalt volledig welke betekenaar we
voor wat gebruiken.
Een andere eigenschap die de Saussure in de verf zet, is dat
de betekenaar als talige entiteit maar een eigenheid heeft
omdat
hij
zich
onderscheidt
en
verschilt
van
andere
betekenaars: ‘De linguïstische entiteit kan maar juist
gedefinieerd worden van zodra ze afgebakend, dit wil zeggen
gescheiden wordt van alles dat haar in de fonetische ketting
omringt’ (de Saussure, 1916, p. 103). Een woordenvloed is
bijvoorbeeld slechts te ontcijferen doordat we in staat zijn
om in de stroom van het spreken afzonderlijke woorden en
betekenaars te onderscheiden; betekenaars waar verschillende
betekenden kunnen aan gekoppeld worden. Ruimer impliceert dit
idee dat de identiteit van een gegeven taalelement, zoals een
betekenaar, enkel gedefinieerd kan worden op basis van zijn
verschil met andere elementen.
Structuralistische auteurs beschouwen dit idee als een
basisprincipe:
verschil
definieert
identiteit,
terwijl
gelijkenis wijst op absolute non-identiteit (Milner, 2002, p.
108). de Saussure gaat verder door te stellen dat er, in
tegenstelling tot in tekensystemen, in de taal geen exacte
overeenkomsten bestaan tussen de betekenaar en het betekende.
Woordenboeken geven misschien wel aan dat sommige betekenden
verbonden zijn met specifieke betekenaars, maar van zodra de
taal wordt gebruikt, worden deze strikt lexicale banden
relatiever.
Eens we spreken en schrijven hebben grammatica en syntax een
fundamenteel effect op de creatie van betekenis. de Saussure
(1916, p. 112) besluit daarom dat er twee vlakken of curves
kunnen worden onderscheiden in de taal: ‘het onbegrensde vlak
van door elkaar lopende ideeën’ en ‘het even vage vlak van de
klanken’. Deze twee vlakken zijn niet met elkaar verbonden
door vaste koppelingen, wat ook Lacan (1957b, p. 502)
benadrukt met zijn idee dat er een ‘onophoudelijke verglijding
is van het betekende onder de betekenaar’. De beide curves
worden maar aan elkaar gekoppeld vanaf het moment dat de taal
wordt gebruikt. Wanneer we spreken of schrijven worden
betekenaars verbonden met betekenden, wat resulteert in de
creatie van ‘betekenis’.
Volgens
de
Saussure
primeert
het
betekende
boven
de
betekenaar. Hiermee accentueert hij dat mensen taal eerst en
vooral gebruiken om betekenissen over te dragen en uit te
drukken. Dit wijst op een idealistische taaltheorie: het
mentale (betekende) domineert het materiële (betekenaar)
(Badiou, 1982).
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Lacan (1957a, 1957b) daarentegen, pleit duidelijk voor het
omgekeerde en vervangt de idealistische opvatting van de
Saussure door een materialistisch gezichtspunt. Hij beschouwt
de
betekenaar,
qua
element
van
het
Symbolische,
als
primordiaal ten opzichte van het betekende. Meer specifiek is
hij van mening dat de betekenaar dominant is op het niveau van
het onbewuste, wat te herkennen is in de manier waarop
symptomen georganiseerd zijn. Om de overheersende plaats van
de betekenaar aan te duiden, gebruikt Lacan geregeld de
volgende notatie 2 , waarin de breukstreep aanduidt dat de
betekenaar (S) primeert boven het betekende (s).

S
s
Betekenaar (Signifiant, S) en betekende (signifié, s)
Een voorbeeld van Lacans materialistische visie op de
betekenaar in het onbewuste vinden we in de briefwisseling
tussen Freud en Fliess tussen 1887 en 1904. i In een brief uit
1897 schrijft Freud over een man, Mr E, die ‘op tienjarige
leeftijd een angstaanval kreeg op het ogenblik dat hij een
zwarte kever trachtte te vangen’ (Masson, 1985, p. 290).
Tijdens een sessie waarin Mr E over zijn angstaanval sprak,
koppelde hij de idee van de kever (Käfer in het Duits) aan het
woord lieveheersbeestje (Marienkäfer in het Duits). Net voor
hij deze verbinding maakte, had Mr E het gehad over zijn
moeder
die
Marie
heette.
Met
andere
woorden,
het
gespreksonderwerp van zijn moeder vormde de basis waarop hij
zijn verdere associaties maakte. In de associatiereeks leidde
het woord ‘Marie’ tot het woord Marienkäfer. Verder uitweidend
over zijn moeder, vermeldde Mr E er nog bij dat hij als kind
2

Lacan verwijst naar deze formule als een ‘algoritme’ (Lacan, 1957b, p.
515). Wiskundig beschouwd kan het onzinnig lijken om een dergelijke notatie
te definiëren als een algoritme. Er wordt in de formule immers geen
berekeningsmethode weergegeven. Zoals Miller (2010, p. 13) aangeeft, zijn
Lacans formules eerder te beschouwen als ‘mathemen’ of ‘imitatiemathemen’
die een poging tot mathematisering of logische formulering weergeven. Lacan
verschaft met de bovenstaande formule een schematische of logische
uitdrukking van de relatie tussen de betekenaar en het betekende, en geen
rekenkundige methodiek. Inderdaad, Lacans formules trachten steeds weer om
een theoretisch idee op een abstracte manier tot uitdrukking te brengen.
Doorheen zijn werk ontwikkelde Lacan vele mathemen met een gelijkaardige
status. Deze formules zijn enkel zinvol wanneer we uitgaan van Lacans
structurele wetenschapsopvatting. Ze drukken zijn overtuiging uit dat de
verhouding tussen de elementen van een structuur wetmatig is. Meer concreet
specifiëren mathemen steeds weer uit welke structuurelementen fenomenen of
problemen bestaan, karakteriseren ze de wederzijdse relaties tussen deze
elementen en geven ze aan welke effecten de wederzijdse relaties tussen de
structuurelementen hebben.
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eens een gesprek had gehoord tussen zijn grootmoeder en zijn
oom. Dit gesprek ging over het huwelijk van zijn moeder,
‘waaruit bleek dat zij voor een redelijk lange tijd niet in
staat was om te beslissen’ (Masson, 1985, p. 290). Over de
volgende sessie zegt Freud dat het Mr E net voor de afspraak
duidelijk geworden was wat ‘de betekenis van de kever (Käfer)’
was. Een belangrijk detail hierbij, is dat Mr E als kind
opgroeide met een Franstalige kinderjuffrouw, waardoor hij
eerder Frans leerde dan Duits. Kever (Käfer) deed Mr E
namelijk denken aan ‘que faire? = niet in staat zijn een
beslissing te nemen…’ (Masson, 1985, p. 290). De Franse
uitdrukking que faire? ii , ‘wat te doen?’, drukt zijn moeders
aarzeling over haar huwelijk uit, een gedachte die Mr E
klaarblijkelijk ontweek. Het voorbeeld maakt duidelijk dat de
onbewuste determinering van de angstaanval die deze patiënt
had, niets te maken heeft met het betekende van het woord
‘kever’. Wat daarentegen fundamenteel is, is het akoestische
beeld of de betekenaar: voor deze man klinkt Käfer als de
uitdrukking que faire uit de taal van zijn kindertijd.
Cruciaal hierbij is dat het akoestische beeld ‘Käfer/que
faire’ overeenkomt met twee onderliggende betekenden: ‘kever
als
insectensoort’
en
‘moeders
aarzeling
omtrent
haar
huwelijk’. De angst die het bewustzijn binnendringt, is
verbonden met het betekende ‘kever als insectensoort’, terwijl
de idee die verdrongen wordt gaat over zijn moeders aarzeling
bij het huwelijk waar hij zelf het product van is.
S:

s:

Käfer/que faire

‘kever als
insectensoort’

‘moeders aarzeling
omtrent huwelijk’

Deze weg naar deze onbewuste gedachte kan volgens Lacan enkel
maar gevonden worden door de sporen van de betekenaar te
volgen en door het betekende dat op de voorgrond staat in
iemands gedachten zorgvuldig te omzeilen.
Het onbewuste functioneert immers volgens de logica van de
betekenaar, en de taak van de analyticus bestaat eruit om de
betekenaars te horen die in het spreken van de analysant tot
uitdrukking komen. iii Freud noemde dit het primair proces
denken: vorm- en klankgelijkenissen spelen op onbewust niveau
een grote rol. In wakkere toestand daarentegen primeert het
secundair proces denken. Wat dan centraal staat is het verband
van aannemelijkheid tussen betekenden.
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Symptomen en formaties van het onbewuste, zoals bijvoorbeeld
dromen, zijn voor Lacan rebussen waarvan de verborgen
betekenis
kan
worden
ontdekt
door
de
betekenaars
te
beluisteren die iemand gebruikt en zo aandacht te besteden aan
het primair proces denken (e.g. Lacan, 1953, 1957b; Miller,
1998). We zouden op die manier nog een stap verder kunnen
zetten in het ontrafelen van de associaties van Mr E en horen
dat het Franse werkwoord marier, wat ‘trouwen’ betekent, ook
weerklinkt in het klankbeeld van Marienkäfer. ‘Que faire’ is
maar een onderdeel van de vraag die wordt uitgedrukt in
Marienkäfer, terwijl het marier van Marie het onderwerp is
waar deze vraag zich werkelijk op richt.
De betekenaarsketting en diachronie
Een ander idee dat Lacan overneemt van Ferdinand de Saussure
(1916) is dat zodra taal wordt gebruikt om te spreken,
betekenaars aaneengeschakeld worden in reeksen. Betekenaars
worden aan elkaar gekoppeld in ‘betekenaarskettingen’, zegt
Lacan (1957b, p. 502), net zoals schakels met elkaar verbonden
zijn in een ketting. de Saussure verwijst naar deze
aaneenschakeling van betekenaars met de term ‘syntagma’ (de
Saussure, 1916, p. 124), waarmee hij aangeeft dat het via de
syntaxis is dat betekenaars gecombineerd kunnen worden tot
betekenisvolle
reeksen.
Voorbeelden
van
syntagma’s
zijn
woorden, woordgroepen en zinnen. In elk van deze gevallen
worden betekenaars samengebracht en aan elkaar gekoppeld in
een lineaire reeks.
Zowel Roman Jakobson 3 als Lacan volgen de Saussure in deze
idee. Jakobson (1953, p. 565) besluit dat het met elkaar
verbinden van betekenaars een specifieke dimensie of as vormt
in de taal: ‘De syntaxis betreft de as van aaneenschakeling’.
Bovendien wordt door het aan elkaar linken van betekenaars in
lineaire kettingen de dimensie van de tijd geïntroduceerd in
de taal en ontstaat diachronie. Enerzijds zorgt het toevoegen
van een nieuwe betekenaar ervoor dat eerdere betekenaars als
voorafgaand beschouwd kunnen worden. Anderzijds zorgt de
lineaire aaneenschakeling van betekenaars in het spreken
steeds opnieuw voor een open einde en leidt ze telkens weer
tot het gaan anticiperen op bijkomende betekenaars. Door een
betekenaar te articuleren ontstaat de verwachting dat er nog
meer betekenaars zullen volgen.
Om de diachrone verbinding tussen betekenaars aan te duiden,
gebruikt Lacan de formule S1 → S2.

3

Russische taalkundige (1896-1982).
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Deze formule geeft aan dat een gegeven betekenaar (S1) altijd
beschouwd moet worden in zijn verwijzing (→) naar een andere
betekenaar (S2).
Vergelijk bijvoorbeeld de zinnen ‘ik zie je’, ‘ik zie je
graag’, en ‘ik zie je graag voetballen’. De drie eerste
woorden krijgen telkens een andere betekenis in functie van de
betekenaars die volgen. Om deze betekenisverschuiving te
vatten moeten we de context in rekening brengen. De
voornaamste context is de betekenaarsketting zelf. De woorden
die
een
bepaalde
betekenaar
omringen
bepalen
wat
die
betekenaar aanduidt. Het gevolg is ook dat spreken nooit een
stabiel betekenissysteem voortbrengt. Nieuwe toevoegingen
creëren nieuwe ideeën en dringen oude ideeën naar de
achtergrond. ‘Ik zie je graag’ doet denken aan liefde, en
verdringt de idee dat de woorden ‘ik zie je’ eigenlijk te
maken hadden met kijken.
Belangrijk is dat betekenis niet enkel verschuift doordat er
nieuwe betekenaars bijkomen maar ook door de pauzes die mensen
plaatsen in hun zinnen. Neem bijvoorbeeld de zin ‘ik hou van
je, beste vriend’. Deze heeft een andere betekenis dan ‘ik hou
van je beste vriend’. Er is maar een komma verschil tussen de
beide zinnen, maar de betekenis is compleet anders. In de
eerste zin slaat de liefdesverklaring op degene die wordt
aangesproken, terwijl de liefde in de laatste zin uitgaat naar
een derde persoon. Leestekens, accentueringen en pauzes
wijzigen schijnbaar weinig aan de woorden die een individu
gebruikt, maar bepalen fundamenteel de boodschap die de
betekenaarsketting uitdrukt.
Lacan (1955-6, 1957b) duidt dit proces aan met het concept
‘punctuatie’ of ‘interpunctie’. Punctuatie zorgt ervoor dat
een tijdelijke band wordt gecreëerd tussen betekenaar en
betekende:
‘Een
betekenende
eenheid
veronderstelt
de
voltooiing van een zekere cirkel die haar verschillende
elementen [betekenaar en betekende] situeert’ (Lacan, 1955-6,
p. 298). De idee dat een tijdelijk band wordt gecreëerd tussen
betekenaar en betekende vinden we ook terug in Lacans eerder
metaforische uitdrukking dat het spreken ‘capitonneerknopen’
(points de capiton) creëert (Lacan, 1957b, p. 503). In een
capitonneerknoop wordt de betekenaarslaag verbonden met het
niveau van het betekende en houdt de verglijding tijdelijk
halt.

S – S – S – S – S – S
s – s – s – s – s - s

9

Voor Lacan heeft deze idee van de betekenaarsketting een groot
klinisch belang. De enige context van waaruit de waarde van
een betekenaar gevat kan worden, is de betekenaarsketting waar
deze betekenaar uit voortkomt: ‘enkel de samenhangen tussen
betekenaars geven de maat voor elke zoektocht naar betekenis’
(Lacan, 1957b, p. 502). Met deze stelling radicaliseert Lacan
een standpunt dat we ook vinden in het werk van Jakobson en de
Saussure. Jakobson (1953) voerde aan dat zowel conventie als
context belangrijk zijn voor de correcte interpretatie van
spraak en schriftuur. De conventie geeft een taalgebruiker een
idee omtrent de betekenissen of de betekenden die gewoonlijk
aan een woord worden toegekend. Dergelijke conventionele
betekenissen kunnen we vinden in een woordenboek, maar
volstaan
niet
om
een
betekenaarsketting
correct
te
interpreteren. Taal is niet louter een code waarin woorden een
vastomlijnde betekenis hebben. Grammatica en context bepalen
evenzeer de zin van de woorden die iemand gebruikt. Dit
impliceert dat men steeds rekening moet houden met de bredere
betekenaarsketting om een woord of een syntagma te kunnen
interpreteren. Lacan (1956c) radicaliseert dit standpunt en
stelt dat in klinische contexten het begrijpen dat vertrekt
vanuit de conventie minimaal moet gehouden worden terwijl het
contextueel gaan benaderen van betekenis maximaal moet zijn.
In dit opzicht stelt Lacan (1959, p. 550) zijn benadering
tegenover deze van Carl Gustav Jung. Terwijl de Jungiaanse
psychoanalyse aanneemt dat symbolen, zoals ze bijvoorbeeld in
dromen verschijnen, standaardbetekenissen hebben die kunnen
worden ontcijferd, beklemtoont Lacan de contextuele bepaling
van de betekenis. Hij stelt dat ‘de betekenende articulatie’
(Lacan, 1959, p. 550) zelf bepalend is voor de betekenis van
een element uit de taal. Dit impliceert dat betekenaars in een
klinische context allereerst begrepen moeten worden uitgaande
van de betekenaarsketting die de patiënt produceert, en dat
clinici zich moeten onthouden van interpretaties die uitgaan
van hun eigen vooraf opgevatte kennis. De enige relevante
basis voor het interpreteren van elementen uit iemands
spreken, is de context die door dat spreken zelf gevormd
wordt.
Het Käfer voorbeeld illustreert bijvoorbeeld waarom het
begrijpen van de conventionele betekenis van een woord de
analyticus helemaal niet helpt om haar onbewuste determinering
te vatten; de interpretatie van ‘kever’ als een archetypisch
symbool van verrijzenis evenmin.
Dergelijke interpretaties maken de analyticus doof voor de
betekenaars die in het spreken van een persoon circuleren, en
verhinderen bijgevolg de toegang tot het onbewuste materiaal.
De enige manier om de relevantie van een bepaalde betekenaar
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(S1) goed te begrijpen, bestaat uit het beluisteren van de
betekenaarsketting waarin deze is ingebed (→ S2). Vertrouwen
op conventionele betekenden is in het klinische werk echter
niet alleen problematisch omdat de therapeut zo ideeën oplegt
aan de patiënt, maar ook omdat men langs die weg de defensieve
gerichtheid van het ego op bepaalde betekenden gaat versterken
(Lacan, 1955-6).
Gardez-vous de comprendre
Waar het dagdagelijkse luisteren heel sterk vertrekt van de
idee van wederkerigheid – ik moet proberen begrijpen wat de
ander zegt en omgekeerd – zal Lacan de clinicus aanmoedigen om
behoedzaam om te springen met het begrijpen van wat een
patiënt vertelt. Dit wil zeggen dat we ons niet te sterk
moeten richten op de betekenden of inhouden die vanuit een
conventionele lezing van iemands woorden oprijzen. Betekenaars
of uitdrukkingen die ‘onzinnig’ lijken in het spreken van de
patiënt verdienen evenzeer onze aandacht, en eerder dan zelf
al te snel betekenis toe te kennen aan andermans woorden
dienen we na te gaan hoe deze ingebed zijn in een ruimere
spraakcontext.
Wanneer we ons richten op de conventionele betekenis die in
onze eigen gedachten opduikt, werken we volgens Lacan met
‘imaginair’ luisteren: ons eigen beeld gebaseerd op onze eigen
context staat in dat geval centraal. We bouwen dan voort op de
illusie dat de voorstelling die we over een ander hebben
adequaat weerspiegelt wie de ander is en wat hij beleeft. Dit
soort conclusie ‘sluit’ ons bevatten. Eens we menen te weten
wat een ander bedoelt, hebben we geen oor meer voor wat van
ons oordeel afwijkt. Cognitief gesproken zou men kunnen zeggen
dat
ons
begrip
dan
vertekend
is
door
een
4
confirmatievooroordeel (‘confirmation bias’) : informatie die
in het plaatje past wordt weerhouden terwijl relativerende of
contradictorische informatie wordt genegeerd.
Daartegenover plaatst Lacan een ‘symbolisch’ luisteren. Dit
wil
niet
zeggen
dat
we
een
zoektocht
starten
naar
betekenisvolle symbolen, maar aandacht besteden aan de
symbolische orde in het spreken. Met de term ‘symbolische
orde’ verwijst Lacan naar de dimensie van de betekenaar en
geeft hij ook aan dat er een interne logica en orde vervat zit
in de betekenaarskettingen die iemand produceert. Klinisch
heeft dit tot gevolg dat we er ons op richten om woorden,
aarzelingen en grammaticale eigenheden in het spreken van een
patiënt zo verfijnd mogelijk te situeren in de ruimere context
van diens vertoog. De betrachting hierbij is niet zozeer om
het laatste woord gezegd te krijgen en in een finale
4

Croskerry, P. (2003). The importance of cognitive errors in diagnosis and
strategies to minimize them. Academic Medicine, 78, 775-780.
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retroactieve beweging de ware betekenis van iemands spreken te
vinden, maar om het persoonsspecifieke en meerledige aspect
van iemands taal goed te vatten. Deze manier van omgaan met
het spreken heeft expliciet als doel om ‘openend’ te werken.
Wie luistert naar betekenaars weet dat elke betekenis het
gevolg is van een tijdelijke interpunctie die steeds ook weer
gewijzigd kan worden naarmate de patiënt meer vertelt over wat
hem of haar beroert.
Een kort vignet van een jonge vrouw met paniekaanvallen kan
dit
toelichten.
Anna
is
21
op
het
moment
dat
haar
paniekaanvallen voor het eerst opduiken. Ze klaagt over
“ademnood” en hyperventileert frequent. Anna is bijna klaar
met hogere studies en is van plan om binnenkort werk te gaan
zoeken. Eerst lijkt het dat de paniekaanvallen samenhangen met
deze overgang tussen studeren en werken. Exploratie van het
tijdsverloop in de paniekaanvallen leert echter dat deze 3
jaar eerder heel intens opdoken, dan een tijd minder frequent
waren en nu opnieuw in alle hevigheid woekeren. Drie jaar
geleden waren er thuis veel problemen. Haar broer, die een
ernstige mentale beperking heeft, was toen zeer agressief, wat
leidde tot een residentiële opname in een zorgvoorziening. De
paniekaanvallen
startten
na
deze
opname.
Tijdens
een
oudergesprek op de consultatiedienst vertelt moeder dat ze in
die periode weinig aandacht konden besteden aan de dochter
omdat ze compleet benomen waren door de zorgen voor hun zoon.
Anna zelf vertelt dat vader en moeder een heel moeilijke
relatie hebben. Vader is veel in het buitenland voor zijn werk
en moeder heeft een vriend die vaak bij hen blijft slapen
wanneer vader weg is. De eerste paniekaanval deed zich voor op
een avond toen ze met moeder en vader thuiskwam na een van de
eerste bezoeken aan broer. De rit naar huis was nochtans heel
gezellig, vertelt ze, en deed denken aan vroeger toen het nog
goed ging tussen haar ouders. Bezorgdheid rond de onderlinge
samenhang in het gezin blijkt duidelijk samen te hangen met
het opduiken van de paniek. De ouders zijn samen ook heel
bezorgd rond deze paniekaanvallen. Nu ze bijna afstudeert,
duikt dezelfde kwestie voor Anna opnieuw op. Als ze gaat
werken wil ze graag gaan samenwonen met een vriendin in de
stad. Maar wat gaat dat thuis veroorzaken? Moeder vertelde
intussen dat ook vader een relatie heeft.
Dit vignet licht toe dat we de betekenis van Anna’s klachten,
waarbij de paniekaanval kunnen beschouwen als een betekenaar
waarvan het betekende niet meteen duidelijk is, maar op te
helderen is door na te gaan hoe pieken in de ervaring van de
klacht samenhangen met ruimere bekommernissen. Wanneer we die
oefening
maken,
zouden
we
kunnen
concluderen
dat
een
separatieproblematiek centraal staat. Indien we dat besluit
trekken staat onze imaginaire interpretatie voorop. Door
behoedzaam te luisteren naar de ruimere narratieve context van
het verhaal rond de klacht leren we evenwel dat de klacht veel
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te maken heeft met zich zorgen maken: de ouders maken zich
zorgen over zoon en dochter, terwijl Anna zich zorgen maakt
over haar ouders en over het lot van hun verdere relatie eens
ze deur uit zal zijn. De paniekaanvallen vormen een
gezamenlijk zorgobject waar de ouders rond samenkomen, maar
achterliggend speelt bij de dochter bezorgdheid rond wat het
ouderlijke koppel nog bindt. Door te luisteren naar de
betekenaarsketting horen we meer dan wat aanvankelijk op de
voorgrond stond. Verder klinisch werk met deze jonge vrouw
leerde trouwens nog meer over de paniekaanvallen. Deze waren
niet enkel gekoppeld aan gedachten rond de ouders, maar ook
aan gedachten rond de vriendin waar ze zou mee gaan samenwonen
en aan gedachten over haar broer. Over haar broer vertelt ze
dat die heel dominant was en dat ze hem over zich liet lopen,
wat verstikkend was voor iedereen (“geen ademruimte”). Op een
bepaald moment schikte iedereen in huis zich naar zijn
uitvallen, uit vrees dat het anders alleen maar erger zou
worden. Nu ze op het punt staat om met haar vriendin samen te
wonen, wil ze niet in die rol vervallen. Maar wat zal haar
ervan behoeden om niet opnieuw over zich heen te laten lopen
door
anderen?
Bijkomend
spreken
levert
bijkomend
betekenaarsmateriaal dat retroactief een andere kleur geeft
aan het aanvankelijk relaas over de paniek. Bovendien toont
dit voorbeeld een verandering in positionering ten aanzien van
het symptoom. Waar Anna de paniekaanvallen aanvankelijk
beschrijft als een fenomeen dat ze passief ondergaat, geeft ze
geleidelijk aan rekenschap van haar subjectieve implicatie in
de angst. De angst heeft met haarzelf te maken. Het is haar
angst. Deze heeft betrekking op wat gebeurt binnen hechte
relaties en staat niet los van hoe ze zelf omgaat met anderen.
Haar eigen tendens tot overdreven inschikkelijkheid is het
punt van waaruit ze zichzelf in de verdere gesprekken
bevraagt.
Lacans behoedzame opstelling ten aanzien van het begrijpen
heeft dus als doel om – naast onze spontane neiging om de
ander te benaderen als spiegel waarin we onszelf of onze
theorieën al dan niet herkennen – aandacht te besteden aan het
anders-zijn van de ander (de ‘alteriteit’ van de ander).
Spontane dagelijkse contacten verlopen in grote mate volgens
een imaginaire logica, en gaan uit van de veronderstelling dat
we de ander kennen via de beelden die we over hem opbouwen.
Als tegengewicht hiervoor maant Lacan de clinicus aan om het
onvoltooide en talig gebaseerde karakter van de ander in
rekening te brengen. Werken met de symbolische component van
het spreken brengt ons ertoe om de eigenheid en het andersdan-ons-zijn van de ander te waarderen, wat cruciaal is
wanneer we willen komen tot een valide typering van iemands
problematiek.
Lacans stelling dat we behoedzaam moeten omspringen met
begrijpen, impliceert geenszins dat de clinicus zich tijdens
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gesprekken moet positioneren als zwijgende of zacht reutelende
koelkast.
Integendeel, een goede clinicus werkt op een ander spoor, het
spoor van het Symbolische, waarbij hij vriendelijk is zonder
familiair te worden, aanmoedigend is zonder de ander woorden
in de mond te leggen, en aandachtig is voor het verrassende in
het spreken en handelen van de ander. Het punt waar Lacans
reserve tegenover geldt, betreft het feit dat de clinicus
eigen private ervaringen en opvattingen zou kunnen gebruiken
als toetssteen om de belevenissen van de patiënt aan af te
meten.
Behoedzaam luisteren betekent dat men als het ware elk van
onze beide oren naar iets anders laat luisteren: één oor kan
luisteren naar de onmiddellijke betekenis, zolang het andere
oor zich maar toespitst op de symbolische orde. Lacan 5 drukt
dit als volgt uit:
“Eén van uw oren kan doof blijven, zolang het andere maar
op scherp staat. Het andere oor moet je laten luisteren
naar
geluiden
en
fonemen,
naar
woorden,
naar
uitdrukkingen, naar zinnen, en dit alles zonder pauzes,
interpuncties,
onderbrekingen,
tijdsfragmenten
en
aspecten van parallellisme weg te laten; het is immers
daar dat de basis wordt gelegd voor de woordelijke lezing
[van wat gezegd wordt], zonder dewelke de analytische
intuïtie geen basis en geen object heeft”.
De idee dat één van onze oren doof kan blijven, drukt uit dat
het luisteren zich enerzijds richt op de inhoudelijke
boodschap
die
de
patiënt
brengt.
Daartegenover
staat
anderzijds dat men bij het luisteren ook scherpe aandacht moet
besteden aan de materialiteit van het talige materiaal. Het
andere oor kan dus niet doof blijven en moet goed de details
registeren van wat de patiënt effectief uitdrukt. Datgene wat
de patiënt zegt en non-verbaal uitdrukt, is de ‘evidence’ waar
onze klinische praktijk van vertrekt, en dient daarom de basis
te vormen van onze interacties. De clinicus moet luisteren
naar opmerkelijke woordkeuzes en specifieke accenten of
interpuncties in het verhaal, nagaan of bepaalde uitlatingen
terugkeren (herhalingen in de betekenaarsketting), en bekijken
op welk moment pauzes, aarzelingen of conclusies optreden in
het spreken. Door nauwkeurig aandacht te besteden aan wat de
patiënt woordelijk vertelt, verdwijnt de invulling die de
clinicus met zijn begrijpen geeft aan de woorden van de
patiënt naar de achtergrond en komt alle accent te liggen op
de betekenisverlening door de patiënt zelf.
5

Lacan, J. (1957). L’instance de la lettre dans l’inconscient, ou la
raison depuis Freud. Écrits. Paris: Seuil, 1966. p. 471.
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In het klinisch werk met Karen valt op dat ze hele
redeneringen opbouwt, maar vaak zinnen onaf laat. Op een dag
vertelt ze over haar vriend en beklaagt ze zich over hoe hij
is veranderd sinds ze in België wonen. De man heeft een
deeltijdse job in het middelbaar onderwijs. Toen ze hem in een
buitenlandse stad leerde kennen, werkte hij voor een creatief
vormingsbedrijf. Nu daarentegen zit hij in het stramien van
een
internationale
school.
Vroeger
ontwikkelde
hij
vormingspakketten
rond
verkopen
met
behulp
van
theatertechnieken. Zijn huidige job koos hij op basis van de
keuze voor een gezin, maar thuis komt hij tot niet veel en die
cursus Nederlands die hij zou volgen vlot ook niet. Karen
besluit haar relaas: ‘Hij is zo uitgeblust, dan denk ik soms,
allez
man’.
We
kunnen
dit
verhaal
op
twee
manieren
beluisteren. Enerzijds is het een narratief: we horen het
relaas
van
hun
onderlinge
geschiedenis
en
horen
een
verhaallijn over iemands loopbaan die in het slop zit. Als het
luisteren hier halt houdt, dan ‘begrijpen’ we het verhaal, we
eindigen immers met een idee over wat het probleem tussen
Karen en haar partner inhoudt. Anderzijds is het verhaal ook
een woordenconstructie. Door haar opbouw impliceert deze ook
altijd allerlei weglatingen. In het analytisch luisteren,
proberen we dergelijke selectiviteit te vatten. De stopwoorden
‘dan denk ik soms, allez man’ gebruikt Karen wel vaker en
fungeren in deze zin als het punt waarop ze de gedachtenlijn
spontaan afrondt. De analytische interventie die hierop volgde
bestond er dan ook uit om deze afronding weer te openen door
te vragen naar wat ze daar dan precies over denkt: ‘je zegt
“allez man”, maar wat denk je dan precies? “allez man, wat?”’.
Deze vraag doet Karen even zwijgen, maar zetten haar ertoe aan
om te zeggen dat haar vriend ‘misschien maar een ordinaire
verkoper is met een chronisch gebrek aan ambitie’. Dit zijn
woorden die blijven nazinderen en allerlei andere vragen
oproepen: heeft hij inderdaad geen ambitie? Is hij eigenlijk
wel gelukkig tussen al die Vlamingen wiens taal hij niet
spreekt?
Deze
vragen
leiden
vervolgens
tot
nieuwe
verhaallijnen die opnieuw subtiel worden uitgedaagd door
behoedzaam niet te stoppen bij de gedachtenlijnen die de
spreker zelf spontaan afrondt. Gaandeweg ontwikkelt zich zo
een netwerk van gedachten waar Karen zelf over verrast is en
die haar anders doen denken over haar levenssituatie.
Synchronie
Naast de syntagmatische of diachrone dimensie in de taal
onderscheiden de Saussure en Jakobson ook een zogenaamde
associatieve, paradigmatische of synchrone as. Lacan duidt
deze as aan als de dimensie van synchronie die hij, in het
verlengde van Jakobson, tegenover de diachronie stelt (e.g.
Lacan, 1955-6, 1957b). Synchronie betekent dat een betekenaar,
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die diachroon geketend wordt in het spreken tegelijk vele
andere betekenaars oproept die er associatief mee verbonden
zijn, maar niet werkelijk gearticuleerd worden. Zo kunnen we
bijvoorbeeld aannemen dat Mr E’s idee van de Marienkäfer op
het synchrone niveau ook verbonden was met het Franse
werkwoord marier. Op het niveau van de betekenaar heeft deze
verbinding betrekking op de homofonie tussen het Duitse woord
Marien en het Franse woord marier, en op het niveau van het
betekende betreft de synchrone verbinding de huwelijkskwestie.
Synchronie kan ook gevonden worden in de stap die logisch
gedacht het eerste komt bij het spreken. Elk spreken
impliceert dat betekenaars aan elkaar gekoppeld worden in
kettingen, maar vangt in eerste instantie aan met de selectie
van een element uit het systeem van de taal of uit ‘de
betekenaarsschat’ (Lacan, 1960, p. 806). Bij deze selectie
wordt altijd een keuze gemaakt uit een reeks alternatieven: de
spreker kiest een zeker lexicon om de intentie uit de drukken
die hem tot spreken aanzette. Deze keuze impliceert volgens
Lacan altijd een vorm van aliënatie. Het zijn immers keuzes
die een persoon binden aan spraakelementen die hem of haar in
essentie vreemd zijn. Om deze aspecten van aliënatie en keuze
in het gebruik van de taal te beklemtonen, verwijst Lacan naar
de synchronie van het taalsysteem met de term ‘Ander’,
afgekort als ‘A’.
Eigenlijk zijn er een aantal redenen waarom Lacan de status
van ‘Ander’ toekent aan de taal.
De eerste reden is dat een spreker niet samenvalt met de taal.
We beschouwen onszelf als gebruikers van de taal en niet als
wezens die samenvallen met de woorden die we uitspreken. Taal
neemt steeds een externe positie in voor de spreker en blijft
uitwendig, zelfs wanneer het systeem van de taal wordt
geïncorporeerd.
Ten tweede is de taal een cultureel product dat aangeleerd
wordt via anderen. Net zoals we ons in het spiegelstadium een
spiegelbeeld
toe-eigenen
via
de
ander,
wordt
de
taal
aangeleerd in en door hechte relaties. De figuur van de ander
draagt de regels van de taal over. De uitdrukking ‘moedertaal’
geeft deze relationele inbedding weer. Tijdens dit leerproces
wordt het kind ingeschreven in een cultuur, een sociaal
systeem en een familiekader. Tevens verwerft het op die manier
een lexicon dat bepalend zal zijn voor zijn latere relaties
met anderen.
Een derde reden waarom de taal als Ander kan worden
omschreven, ligt in het feit dat andersheid via de taal kan
gedacht worden. Door haar binaire basis deelt de taal de
wereld op in termen van verschil: twee betekenaars kunnen
worden onderscheiden als hun klankbeeld verschilt; twee
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betekenden kunnen worden onderscheiden als ze verschillende
concepten uitdrukken. Daarom kan taal opgevat worden als een
systeem dat tracht te benoemen wat ‘Anders’ is.
Een vierde reden om taal als Ander aan te duiden is het feit
dat mensen in taal geloven en het als een garant gebruiken om
hun eigen bestaan te articuleren. Wij mensen denken dat
woorden ons helpen om juiste voorstellingen over onszelf en
over de wereld op te bouwen, en stellen ons zelden vragen bij
deze veronderstelling. Taal is de Ander waar we op vertrouwen
wanneer we een beroep doen op woorden.

Betekenis in relatie tot de betekenaarsketting: het model van
de cellule élémentaire.
De concepten diachronie en synchronie brengen Lacan er toe om
te verbijzonderen hoe betekenisverlening tot stand komt
(Naveau, 2004; Van Haute, 2002). Betekenis is niet louter een
effect van het koppelen van betekenaars aan betekenden, maar
komt tot stand via een aantal syntactische processen in de
betekenaarsketting. Lacans model van de cellule élémentaire
van de Graphe du désir illustreert dit (Lacan, 1957-8, 1960):

In deze figuur duidt de horizontale pijl van S naar S’ aan dat
spreken enerzijds altijd bestaat uit het aan elkaar koppelen
van betekenaars in een ketting – een proces dat qua
tijdsperspectief steeds een diachrone logica volgt. Anderzijds
geeft het schema ook aan dat spreken slechts tot stand komt
wanneer iemand de drang of intentie voelt om iets te uiten,
aangeduid door Δ aan de basis van de terugkerende pijl. De
terugkerende pijl geeft aan hoe deze intentie vervolgens leidt
tot de productie van betekenis en van een verdeeld subject. De
twee snijpunten van beide pijlen zijn hierin cruciaal.
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De intentie om te spreken (Δ in figuur) is een driftmatige
component: spreken komt maar tot stand omdat er een lijfelijk
dynamische spanning is die uitdrukking en bevrediging zoekt.
De cellule élémentaire drukt uit dat talige expressie –
spreken/parole – een cruciale weg is waarlangs driftmatigheid
verschijnt.
Het rechtse snijpunt (aangeduid als A) verwijst naar de Ander
of ‘de plaats van de betekenaarsschat’ (Lacan, 1960, p. 806)
en geeft aan dat we bij het spreken eerst betekenaars oppikken
uit het lexicon dat we ter beschikking hebben. De idee van een
schat drukt hier de synchronie uit: in het Symbolische zijn
alle betekenaars tegelijk voorhanden. Een spreker pikt
elementen op uit dit geheel en verbindt ze in een diachrone
reeks. Op die manier begint de anticipatie van de betekenis.
Door
het
gebruik
van
betekenaars
wordt
inderdaad
de
verwachting opgewekt dat een boodschap zal verschijnen (Lacan,
1959, p. 533).
Het linkse snijpunt verwijst naar het moment van de
punctuatie, waarin de intentie om te spreken uiteindelijk
uitmondt in het creëren van een boodschap, aangeduid als s(A)
in bovenstaande figuur. De boodschap vormt de object-pool van
het spreken: ik construeer mezelf als een personage, net zoals
ik dat doe met anderen. Lacan benadrukt dat de interpunctie op
temporeel vlak een retroactieve logica volgt. Dit brengt met
zich mee dat betekenis enkel kan oprijzen als er een voldoende
aantal betekenaars gearticuleerd zijn, en wil zeggen dat later
uitgesproken betekenaars de uiteindelijke betekenis bepalen
van vroeger gebruikte betekenaars.
Bijvoorbeeld, in de zin ‘jij bent mijn vriend… niet meer’,
zullen de eerste vier betekenaars ons doen anticiperen op een
boodschap van vriendschap. De twee laatste woorden wijzen
evenwel op het tegendeel en leiden ertoe dat we in een
terugkerende beweging een andere betekenis gaan geven aan het
eerste gedeelte van de zin. Op deze manier blijft de betekenis
open voor verandering zolang het spreken vordert.
Door betekenaars toe te voegen of door de punctuatie te
veranderen, zullen de boodschappen die we uit het spreken
hadden afgeleid, retroactief ook veranderen. Belangrijk is dat
de betekenis die zo tot stand komt beschouwd kan worden als
Imaginair. Het creëren van betekenis hangt immer steeds samen
met het opbouwen van een mentaal beeld. De semantiek vormt
volgens Lacan de imaginaire dimensie van het spreken, wat
impliceert dat ze niet als dusdanig bestudeerd dient te
worden. Betekenis moet enkel bekeken worden binnen de
interactie
tussen
betekenaars
op
het
niveau
van
het
Symbolische.
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De retroactieve beweging vormt de mogelijkheidsvoorwaarde voor
gesprekstherapie: het spreken zelf in het heden, zorgt voor
een herschrijving van het geheugenspoor uit het verleden
à therapie als continu proces van her-betekening
à continue her-betekening versus ‘de betekenis’ vinden
à therapie onderzoek leert dat mensen veranderen door
analytische therapie (klachten + ruimer functioneren), maar
veelal niet weten waarom à geleidelijke verschuiving,
moeilijke kwesties worden rechtstreeks en zijdelings telkens
opnieuw besproken
à ervaring van verandering komt per verrassing: ‘tiens, ik
ga daar anders mee om’ (Dulsster et al., 2017)
Het proces van betekenisproductie produceert tenslotte ook de
spreker als verdeeld subject, aangeduid als $ in Figuur 2.2.
Dit is de subject-pool van het spreken. Deze toevoeging van de
idee
van
het
verdeeld
subject
aan
het
proces
van
betekenisverlening is cruciaal. Lacan maakt weliswaar geregeld
gebruik van linguïstische concepten, maar zijn voornaamste
doel is klinisch en is gericht op het begrijpen hoe de
dimensie van subject-zijn tot stand komt via taalgebruik.
Op deze manier geeft Lacan een belangrijke wending aan de
taalkundige theorieën die hij gebruikt. Terwijl de structurele
linguïsten de taal in zijn algemene vorm bestudeerden en
spraakgebeurtenissen grotendeels buiten beschouwing laten,
bestudeert Lacan de taal in de mate dat ze werkelijk
uitgesproken wordt door een spreker en brengt hij ook de
dimensie van het onbewuste in rekening. De spreker is hierbij
geen abstracte figuur, maar iemand die zichzelf en de
ander/Ander wil vatten via taal.

i

Ik werd op dit voorbeeld attent gemaakt door Lieven Jonckheere
(Jonckheere, 2003, pp. 11-12, 44-6).
ii
In de Engelse versie van de briefwisseling tussen Freud en Fliess werd
que faire abusievelijk als qué faire gedrukt. In de Duitse versie is que
faire juist gespeld.
iii
Zoals Lacan schrijf ik analysant met een ‘t’ en niet met een ‘d’. De
term ‘analysand’ duidt een passieve positie aan – het is het woord dat
gebruikt wordt om naar een persoon te verwijzen die een psychoanalyse
ondergaat. ‘Analysant’ wijst op een actieve positie; het is de actieve vorm
van het Franse werkwoord analyser (analyseren). Lacan verkiest de
uitdrukking analysant omdat die term een actieve rol toeschrijft aan
diegene die beslist om zich in een psychoanalyse te engageren (Lacan,
1972a).
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