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Modellen in de Psychoanalyse 
College 6 - lesnotities 

 
 
 
Kennis, waarheid en het verdeeld subject 
 
De betekenaars die in de betekenaarsketting uitgesproken 
worden karakteriseren en betekenen de spreker, maar duiden 
nooit exact aan wie of wat de spreker is. Lacan beschouwt het 
subject als een effect van deze connotatie en besluit dan ook 
dat het subject verdeeld is, wat aangegeven wordt door de 
schuine streep door S: $.  
 
 

 
 
In de context van het betekenisproces is $ het resultaat van 
een dialectische spanning tussen het Symbolische en het 
Imaginaire.  
 
Op het niveau van de boodschap dient het spreken om gedachten 
te articuleren en beelden op te bouwen over wie we zijn. Dit 
is de object-pool van het spreken. Deze beelden vormen het 
ego, maar zijn selectieve imaginaire zelfvoorstellingen die 
sommige betekenaars en betekenden uitsluiten. Gerichtheid op 
het ego gaat gepaard met afweer.  
 
De afweer oriënteert zich op betekenden: vanuit mijn 
imaginaire Ik-tendensen wil ik niet geconfronteerd worden met 
bepaalde inhouden omdat ze pijnlijk, beschamend of ongepast 
zijn. Afweer wil zeggen dat ik er niet wil aan denken, dat ik 
er mijn aandacht niet wil op richten.  
 
Bijvoorbeeld in het eerdere vignet van Anna: ze wil niet 
denken aan hoe ze in het verleden anderen over zich heen liet 
lopen (broer, vriendin). Deze gedachte maakt haar mee 
verantwoordelijk voor haar eigen toekomst. Liever dan daar aan 
te moeten denken, lijkt ze te hopen dat de ander zal 
veranderen, zodat ze zelf niet moet veranderen. 
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Bijvoorbeeld in Freuds commentaar op Mr. E: hij wil niet 
denken aan hoe zijn moeder fundamenteel onzeker was over het 
huwelijk dat hem als kind voortbracht. 
 
Afweer = specifieke ideeën willen vermijden, door specifieke 
betekenaars te weren uit het spreken en denken: de materiële 
drager van de gedachte wordt uitgesloten, en zo komt de 
pijnlijke gedachte niet naar de oppervlakte. 
 
ECHTER: afgeweerde betekenaars keren vervormd terug in het 
denken en het spreken. Incoherenties binnen het narratief dat 
we vertellen, symptomen en zogenaamde producties van het 
onbewuste (dromen, lapsussen, grappen) geven uitdrukking aan 
afgeweerde betekenden. 
 
Lacan stelt dat het onbewuste een weten (savoir) is. Het is 
een weten waar we niet willen van weten, maar dat zich ondanks 
onze afwerende wil toch manifesteert. Het onbewuste weten 
drukt verlangens uit waar men niets wou van weten. 
 
Dit onbewuste weten vormt een belangrijk richtpunt in de 
psychoanalytische praktijk: via gesprekstherapie mensen 
voeling laten krijgen met het onbewuste weten en genegeerde 
verlangens die in hun functioneren opduiken en die hun ego-
gerichte handelen verstoort. Sommigen vinden vrij snel hoe 
daar mee om te gaan in hun leven, anderen hebben baat bij 
actiever overleg over hoe daar mee om te gaan. 
 
Lacan benadrukt de fundamentele gespletenheid tussen de 
afwerende ego-gerichtheid in ons functioneren en het onbewuste 
weten. Freud noemde dit de Ich-Spaltung. Lacan spreekt over 
verdeeldheid: “division du sujet”. Deze verdeeldheid is niet 
te elimineren en vormt de subject-pool van ons spreken. Ze 
drukt de fundamentele disharmonie van de mens uit. Lacan 
benoemt die gespletenheid als de waarheid of de onbewuste 
waarheid van de mens.  
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Schematisch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze les gaan we verdiepend in op het onbewuste weten. De 
volgende les werken we dat af en gaan we in op het verdeeld 
subject als onbewuste waarheid in ons spreken en denken. 
 
 
Opzet van de psychoanalytische praktijk 
 
Freud startte zijn psychoanalytische praktijk bij patiënten 
die hem consulteerden met pseudo-neurologische hysterische 
klachten. Freud wou deze aanvankelijk behandelen met hypnose. 
Echter, Freud was een slechte hypnotiseur en bleef praten en 
luisteren met zijn patiënten zonder ze via suggestie in een 
andere bewustzijnstoestand te brengen. De typische sofa-
opstelling is daar een exponent van. 
 
Freud zette zijn patiënten aan om open en explorerend te 
spreken over hun problemen en daarbij vrijelijk hun gedachten 
de loop te laten gaan, ook al leek het de patiënten vreemd om 
zo spontaan en vrij mee te delen wat er in hen op kwam. Dit is 
de techniek van de vrije associatie: zo open mogelijk alle 
gedachten vertellen die in je opkomen. 
 
Vrije associatie gaat in tegen de afweer, tegen de imaginaire 
gerichtheid op ego-consistent denken waarbij men in het eigen 

Spreken en denken 

Ego-consistent 
gedeelte 

Afgeweerd  
Ego-inconsistent 

gedeelte 

OBW weten 
OBW verlangens 

OBW waarheid 
Verdeeld subject 
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spreken vooral zichzelf bevestigd wil zien. Vrije associatie 
brengt gedachten naar voor die de spreker beroeren en 
confronteren met schaamte, schuld, verrassing en eenzaamheid. 
De psychoanalytische praktijk zet de patiënt aan om deze 
ervaringen ernstig te nemen en ze te exploreren. We vertrekken 
daarbij van de hypothese dat ze gedachten omvatten die we 
geneigd zijn te miskennen, terwijl ze uitdrukking geven aan 
aspecten van onze ervaring die ons intiem raken. Ze omvatten 
onbewust een weten dat iets zegt over tendensen in onze 
verlangens, waar we niet meteen rekenschap van geven. In de 
psychoanalytische therapie spreekt de analysant met zo weinig 
mogelijk (zelf-)censuur en beluistert hij zijn eigen woorden. 
Zo hoort hij geleidelijk aan in zijn eigen spreken wat er 
allemaal meespeelt in zijn denken. De analyticus begeleidt dit 
proces.  
 
Dus: de psychoanalytische praktijk start van een 
waarheidsprocedure: ik wil de waarheid over mezelf leren 
kennen door vrij te exploreren wat er allemaal sprekend en 
revelerend is in mijn eigen woorden, gedachten en daden. 
 
In die zin schrijft de psychoanalyse zich in binnen de 
klassiek Griekse traditie. ‘Ken Uzelf’ ’gnōthi seauton’ zou 
een inscriptie geweest zijn boven de tempel van Apollo in 
Delphi. Vervolgens werd het principe centraal gesteld door 
verschillende Griekse filosofen (o.a. Plato) als een 
streefdoel. 
 
 
Psychoanalyse past dit principe toe via het luisteren: ken 
uzelf door te luisteren naar wat er in uw denken en spreken 
circuleert, en door de boodschappen te lezen die daar 
circuleren.  
 
Luisteren is een andere metafoor dan kijken. De empirisch 
wetenschappelijke traditie stelt observatie sterk gelijk met 
visuele inspectie. De psychoanalyse trekt een andere kaart. 
Geen zelfkennis door te ‘kijken’, maar door te ‘luisteren’. 
Via het luisteren verkennen we de kronkels van de 
subjectiviteit. 
 
Freud geeft aan dat de analyticus op een bepaalde manier moet 
luisteren: door gebruik te maken van gelijkzwevende aandacht. 
Dit wil zeggen dat het luisteren niet enkel de verhaallijn van 
de patiënt moet volgen, maar ook oor moet hebben voor 
inconsistenties, vreemde wendingen en weglatingen uit het 
verhaal. Zie Lacans idee over het luisteren met twee oren. 
 
De analyticus zet de patiënt aan om de inconsistenties, 
vreemde wendingen en weglatingen te exploreren. 
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Vanuit Cartesiaans perspectief wordt de mens opgevat als een 
kleine wetenschapper die positivistisch in de wereld staat en 
actief zijn weten wil uitbreiden. Psychoanalytisch beschouwen 
we de mens als een mislukte wetenschapper: een wezen dat 
weliswaar gedreven wordt door een intentie om (zichzelf) te 
kennen, maar zichzelf daarbij saboteert. De mens kijkt 
filterend naar de wereld: hij richt zich op wat voorspelbaar 
is en wil vooral zien wat in het plaatje van het Ik past. Via 
het vrije spreken binnen de contouren van de psychoanalytische 
sessie wil de psychoanalyse dat omzeilen. 
 
Typische contouren die het vrije spreken bevorderen en de 
passie om niet te weten een hak zetten: 

- spreken met vertrouwensfiguur die men een weten over 
psychisch lijden en inzicht in de eigen problematiek 
toeschrijft 

- asymmetrische gesprekspartner: geen imaginaire pingpong 
waarbij de twee partijen afwisselend aan self-
disclosure doen. Alle aandacht kom te liggen op het 
spreken en handelen van de analysant. 

- scheiding therapie / ‘echte leven’ à vertrouwelijkheid 
- beperkt in tijd en ruimte 
- betalen voor uw woorden à geen psychologische 

afhankelijkheid (niet: ‘de ander is zo goed voor mij’) 
- steun op maat in het op gang brengen van een spreken 

 
 
 
Symptoom is de uitdrukking van onbewust weten 
 
Medisch model:  
o symptoom = teken; teken van ziekte. De waarheid achter het 

symptoom is de ziekte, en over die ziekte moeten we een 
weten ontwikkelen. 

o volgt de logica van het decoderen; gekoppeld aan kliniek 
van de blik. 

o semiotisch gedacht is het symptoom er in de eerste plaats 
een ‘indexicale betekenaar’: er is een vaste referent, en 
dat is de ziekte of stoornis. 

o de persoons-specifieke betekenis van het symptoom is 
secundair. 

 
Symptoom volgens psychoanalyse = betekenaar waarvan de 
betekenis zoek is én die iets cruciaal in verband met het 
subject betekent. Zoals voor elke betekenaar geldt, is het 
symptoom een betekenaar binnen een betekenaarsketting. Het 
drukt een ‘weten’ uit over het individu dat werd afgeweerd 
omdat het te pijnlijk is en moet ‘gelezen’ worden. 
 
Lacan: geïsoleerd van zijn context lijkt een symptoom 
irrationeel  ≈ Egyptische hiërogliefen:  geïsoleerd zegt 1 
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symbool niets, ze heeft maar waarde in het licht van de andere 
symbolen uit de reeks. 
 
Het symptoom is een individueel expressiegegeven dat men moet 
proberen bevatten binnen het geheel van iemands functioneren. 
Via een symptoom wordt iets uitgedrukt dat ondraaglijk is en 
dat anders geen uitdrukking vond: punt van subjectiviteit + 
pijnlijke ervaring (punt van lijden). 

 
Achterliggend psychologisch principe: de mens weert actief 
bepaalde inhouden af. Inhouden die niet compatibel zijn met 
het imaginaire zelfbeeld; die pijnlijk zijn, worden geschuwd.  
 
Dus: het symptoom drukt pijnlijke aspecten van de zelf-Ander 
ervaring en afgeweerde aspecten van de subjectieve ervaring 
uit. 
 
Doel therapie : een andere omgang vinden met die afgeweerde en 
pijnlijke kant van het subject. 
 
 
Het onbewuste 
 
§ Freud:  

o Onbewuste ≠ niet-bewuste  
o Onbewuste ≠ impliciete cognitie  

 
Freud in 1933 (college 31, Werken 10, pp. 135-136):  
 

“De oudste en beste betekenis van het woord 
‘onbewust’ is de descriptieve; onbewust noemen 
wij een psychisch proces waarvan wij het 
bestaan moeten aannemen, bij voorbeeld omdat 
wij het uit zijn effecten afleiden, waarvan 
wij echter niets weten. Onze houding 
daartegenover is dan dezelfde als tegenover 
een psychisch proces bij een ander mens, 
alleen is het juist een van onze eigen 
processen. Willen wij nog correcter zijn, dan 
wijzigen wij de stelling in die zin dat wij 
een proces onbewust noemen als wij moeten 
aannemen dat het nu op dit moment geactiveerd 
is hoewel wij er nu niets van weten. Deze 
inperking brengt ons in herinnering dat de 
meeste bewuste processen alleen kortstondig 
bewust zijn; zeer snel worden ze latent, maar 
ze kunnen gemakkelijk weer bewust worden. Wij 
zouden ook kunnen zeggen: ze zijn onbewust 
geworden, zo althans zou vaststaan dat ze in 
latente toestand nog iets psychisch zijn. Tot 
zover zouden wij niets nieuws te weten zijn 
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gekomen en ook niet het recht hebben verworven 
het begrip onbewuste in de psychologie te 
introduceren. Maar dan komt de nieuwe 
ervaring, die wij al bij lapsussen kunnen 
opdoen. Om bij voorbeeld een verspreking te 
kunnen verklaren zien wij ons genoodzaakt aan 
te nemen dat zich bij het subject een spreek- 
intentie had gevormd. Met zekerheid raden wij 
haar uit de voorgevallen verstoring van de 
uitlating, maar ze had zich niet doorgezet, 
was dus onbewust. Als wij haar achteraf aan de 
spreker demonstreren, kan hij haar ofwel 
erkennen als een hem welbekende intentie, en 
dan was ze alleen tijdelijk onbewust, óf 
loochenen omdat ze hem vreemd is, en dan was 
ze duurzaam onbewust. Deze ervaring geeft ons 
met terugwerkende kracht het recht ook het als 
latent aangeduide onbewust te noemen. De 
verdiscontering van deze dynamische toestand 
maakt het ons nu mogelijk tweeërlei onbewuste 
te onderscheiden: een onbewuste dat 
gemakkelijk, onder vaak optredende condities, 
in bewuste verandert, en een ander waarbij 
deze omzetting moeilijk, alleen ten koste van 
grote inspanning of mogelijk nooit geschiedt. 
Om te ontkomen aan de dubbelzinnigheid of wij 
het ene bewuste of het andere bedoelen, het 
woord hanteren in descriptieve of in 
dynamische zin, passen wij een geoorloofd, 
eenvoudig redmiddel toe. Het onbewuste dat 
alleen latent is en dus gemakkelijk bewust 
wordt, noemen wij het voorbewuste, de 
aanduiding ‘onbewust’ reserveren wij voor het 
andere onbewuste. Wij hebben nu drie termen: 
bewust, voorbewust en onbewust, waarmee wij 
bij het beschrijven van de psychische 
fenomenen toe kunnen. Nogmaals, in zuiver 
descriptieve zin is ook het voorbewuste 
onbewust, maar wij noemen het niet zo, behalve 
in vlotte beschrijvingen of als wij het 
bestaan van onbewuste processen als zodanig in 
het zielenleven moeten verdedigen.”  

 
 
 
Symptomen (paniek, zwaar gemoed, craving, eigen agressie, 
hallucinatie..) confronteren ons met het andere in onszelf à 
het zijn fenomenen die we via de wil, via de inspanning van 
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het streven naar een consistent Ik niet onder controle 
krijgen. 
 
Het Ik-gerichte functioneren kan het symptoom niet verdragen: 
het past niet in het imaginaire totaalbeeld dat het van 
zichzelf wil zien. Deze AFKEER is een uitdrukking van de 
AFWEER: niet willen weten. Lacan benoemt dit als ‘la passion 
de l’ignorance’. 
 
 
Freud: Het onbewuste bestaat uit gedachten die vervormd worden 
en die tot uiting komen in symptomen en ‘producties van het 
onbewuste’ (de droom, de grap, alledaagse faalhandelingen) 

o Bewust denken wordt gedomineerd door “secundaire” 
denkprocessen: gedachten worden met elkaar verbonden 
via logische verbanden. 

o Onbewust denken wordt gedomineerd door “primaire” 
denkprocessen: gedachten worden met elkaar verbonden 
op basis van irrationele vormgelijkenissen, zoals 
gelijkenissen tussen betekenaars (bijv. woorden die 
hetzelfde klinken).  
 
 

Lacan onderstreept het belang van het onbewuste denken en 
geeft aan dat het talig is gestructureerd (‘L'inconscient est 
structuré comme un langage’; ‘L’inconscient c’est le discours 
de l’Autre’). 
 
Enerzijds zijn er in ons talig gebaseerde denken Ik-gerichte 
tendensen: we proberen onszelf als relatief consistente 
identiteit te denken in verhouding tot de ander. Ik-Ideaal en 
ideaal Ik geven dit functioneren richting. Anderzijds zijn er 
talig gearticuleerde elementen in verband met mezelf die ik 
niet wil kennen en actief afweer.  
 
Dit ‘extiem’ Andere is het onbewuste. Enerzijds probeer ik het 
extern te houden ten aanzien van de grenzen van mijn Ik-
voorstelling. Het onbewuste gaat over de ervaring van het 
Andere in onszelf (Lacan: ‘l’inconscient c’est le discours de 
l’Autre’). Anderzijds zijn het elementen die heel intiem iets 
zeggen over de verlangens die mij beroeren. 
 
De ervaring van het onbewust als extieme Andere wordt door 
Freud ook benadrukt wanneer hij stelt dat het onbewuste de 
ervaring is geen baas te zijn in eigen huis (“das Ich ist kein 
Herr in seinem eigenen Hause"), waarbij de metafoor van het 
huis staat voor wat vertrouwd is en voor de plek waar ik me 
geborgen en thuis voel. 
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Freud over Elisabeth von R. 
 
Freud schreef tussen 1893 en 1895 met collega Josef Breuer het 
boek ‘Studies over hysterie’ ‘Studien über Hysterie’. Dit boek 
brengt het relaas van hoe ze beiden vastliepen bij de 
behandeling met hypnose, en hoe Freud via gesprekstherapie 
begint te werken. Het boek omvat naast theoretische en 
klinische reflecties ook 5 gevalsbeschrijvingen. 
 
Een van de casussen is Elisabeth von R. (Ilona Weisz, geboren 
in 1867). Via deze casus kunnen we voeling krijgen met de idee 
van een afgeweerd onbewust weten (Zie Freud, Werken 1, pp. 
553-575). 
 
- Jonge dame met periodiek optredende hevige pijn en 

vermoeidheid in de benen, vooral rechter dijbeen. Het 
patroon van de pijn is niet consistent met neurologische 
verwachting. Grote excitatie wanneer arts de pijnlijke zone 
aanraakt. 

- Manuele therapie heeft beperkt effect. 
- Freud doet ‘cathartische’ therapie: een zoektocht 

(‘opgravingswerk’ als metafoor) naar verdrongen gedachten.  
- Eerst komt er een verhaal over verlies en verdriet: 
- Vader Elisabeth von R., met wie ze een nauwe 

vertrouwensband had, is overleden. De man had een hartkwaal 
en anderhalf jaar verzorgde ze hem. Toen reeds occasioneel 
pijn in been, maar dat verdween. Elisabeth blijft achter 
met moeder en twee zussen. 

- Na jaar van rouw huwt de oudste zus met een begaafde en 
ambitieuze man. Ze verhuizen tot tegenzin van Elisabeth uit 
de stad, omdat de moeder zo in grotere eenzaamheid belandt.  

- Jongste zus huwt sympathieke man, en er ontstaat zeer goede 
band met hun kind.  

- Moeder krijgt oogkwaal en Elisabeth von R. verzorgt haar. 
Die periode ontwikkelt ze zelf voor het eerst pijnen in het 
been. 

- De jongste zus wordt opnieuw zwanger, maar sterft aan een 
erfelijke hartkwaal die door de zwangerschap verergerd was. 
Schoonbroer wendt zich met zijn kind meer naar zijn eigen 
familie en er is ruzie over geld met de andere schoonbroer. 

- Vervolgens komen er flarden verhaal die op gespannen voet 
staan met de eerste verhaallijn. 

- Zo was Elisabeth von R. aangetrokken door een jonge man, 
maar verwaterde het contact doordat ze moest/wou instaan 
voor de zorg van haar vader. De verliefdheid werd tussen 
beiden nooit expliciet benoemd en de man verliest zijn 
interesse: “dit mislukken van haar eerst liefde deed haar 
nog elke keer pijn wanneer ze aan hem dacht” (Werken1, p. 
563). Freud wijst op een conflict tussen zorgzaamheid voor 
vader, wiens pijnen erger waren wanneer ze niet voor hem 
zorgde, en de erotische tendens in haar handelen. -> AFWEER 



 10 

- Eerst pijn in benen wellicht organisch. Echter: tot twee 
keer toe bezoek van een man aan het gezin, waar ze niet kon 
bij zijn door de pijnen. à Situationele koppeling van pijn 
in het been aan gemis van contact met een man. 

- Rechter dijbeen: plek waar vader zijn been altijd liet 
rusten bij de verzorging van zijn gezwollen been. 

- Pijn wordt uitgelokt door het spreken in de sessie 
- Pijn fluctueert met gebeurtenissen van alledag (bijv. 

moeten denken aan ziekte vader; verdriet na contact met 
kind gestorven zus) 

- Freud merkt link tussen de plek van het symptoom en de 
betekenaar: ‘staan’ is gekoppeld aan pijnlijke 
gebeurtenissen (schrik in relatie tot dood) én aan de 
benen. 
 

“Enerzijds deelde ze alle met pijnlijke indrukken 
verbonden scènes in groepen, al naar zij in deze scènes 
had gezeten, gestaan enzovoort. — Zo bijvoorbeeld stond 
ze bij een deur toen men haar vader na een hartaanval 
thuisbracht [p. 557], en bleef ze van schrik als aan de 
grond genageld staan. Op deze eerste ‘schrik bij het 
staan’ liet ze verdere herinneringen volgen, tot en met 
de vreselijke scène toen ze weer als gekluisterd bij 
het bed van haar dode zuster stond [p. 559]. De hele 
keten van reminiscenties moest de gegronde verbinding 
van de pijn met het rechtop staan verklaren en kón ook 
als bewijs van associatie gelden; alleen diende men wel 
de eis indachtig te blijven dat bij al deze 
gelegenheden nog een andere factor aan- toonbaar moest 
zijn die de aandacht — en in het verlengde daarvan de 
conversie — juist op het staan (lopen, zitten enz.) had 
gericht. De verklaring voor deze oriëntatie van de 
aandacht kon men moeilijk in iets anders zoeken dan in 
het feit dat lopen, staan en liggen nu eenmaal 
verbonden zijn met verrichtingen en toestanden van de 
lichaamsdelen die in dit geval de pijnlijke zones 
droegen, te weten de benen.” (Werken 1, p. 566).  

 
- Ook ‘lopen’ en ‘zitten’ zijn gekoppeld aan specifieke 

situaties (gedachten aan geluk en eenzaamheid) 
 

“Van de scènes die in dit overzicht het lopen tot een 
pijnlijke zaak hadden gemaakt, sprong er één uit: een 
wandeling die ze in genoemd kuuroord in groot 
gezelschap had gemaakt en die te lang zou hebben 
geduurd [p. 559]. De nadere omstandigheden van dit 
voorval kwamen slechts aarzelend aan het licht en 
lieten menig raadsel onopgelost. Ze was in een zeer 
weekhartige stemming en sloot zich graag bij de kring 
van vrienden aan; het was een mooie, niet al te warme 
dag, haar mama bleef thuis, haar oudste zuster was al 
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vertrokken, de jongere voelde zich niet lekker maar 
wilde haar plezier niet bederven, de man van deze 
tweede zuster verklaarde eerst bij zijn vrouw te zullen 
blijven en ging daarna omwille van haar (Elisabeth) 
toch mee. Deze scène leek veel van doen te hebben met 
de eerste manifestatie van de pijn, want ze herinnerde 
zich dat ze doodmoe en met hevige pijnen van de 
wandeling was teruggekomen, maar ze liet zich weifelend 
uit over de vraag of ze al eerder pijn had bespeurd. Ik 
bracht in het midden dat ze moeilijk tot deze lange 
wandeling zou hebben besloten als iets haar flink pijn 
had gedaan. Op de vraag wat op deze wandeling de pijn 
kon hebben veroorzaakt, kreeg ik het niet geheel 
doorzichtige antwoord dat het contrast tussen haar 
vereenzaming en het echtelijk geluk van haar zieke 
zuster, dat het gedrag van haar zwager haar 
onafgebroken onder het oog bracht, haar pijn had 
gedaan.” (Werken 1, p. 567).  

“Een andere scène, chronologisch zeer dicht bij de 
vorige liggend, speelde een rol in de verbinding van de 
pijn met het zitten. Het was enkele dagen erna; zuster 
en zwager waren al vertrokken, zij verkeerde in een 
opgewonden, hunkerende stemming, stond vroeg in de 
ochtend op, beklom een kleine heuvel, naar een plek die 
ze zo vaak samen hadden bezocht en die een schitterend 
uitzicht bood, en ging daar, zich aan haar gedachten 
overgevend, op een stenen bank zitten. Weer hadden haar 
gedachten betrekking op haar vereenzaming, op het lot 
van haar familie, en voor de vurige wens om even 
gelukkig te worden als haar zuster kwam ze bij deze 
gelegenheid openlijk uit. Ze keerde met hevige pijn van 
deze ochtendmijmering terug; op de avond van diezelfde 
dag nam ze het bad, waarna de pijn zich definitief en 
blijvend had gemanifesteerd.” (Werken 1, p. 567).   

- De letterlijke pijnervaring geeft uitdrukking aan een 
figuurlijke pijnervaring: 
 

“Wanneer de patiënte het verhaal van een hele reeks 
voorvallen afsloot met de klacht dat het alleen staan 
haar daarbij pijn had gedaan, en bij een andere reeks, 
die haar mislukte pogingen behelsde om een nieuw 
gezinsleven tot stand te brengen, niet moe werd te 
herhalen dat het pijnlijke eraan haar besef van 
hulpeloosheid was geweest, de sensatie dat ze niet 
vooruit kwam, dan moest ik ook haar reflecties een 
zekere invloed op de vorming van de abasie toekennen, 
moest ik aannemen dat ze rechtstreeks een symbolische 
uitdrukking voor haar pijnlijk getinte gedachten had 
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gezocht en deze in de versterking van haar lijden had 
gevonden.” (Werken 1, p. 688). 

- De betekenaarscombinatie ‘pijn’-‘staan’ verschijnt 
letterlijk in het symptoom, maar lijkt eerst a-subjectief 
en zinloos te zijn. Via het spreken worden er situaties aan 
gekoppeld die verlangens uitdrukken, maar die afgeweerd 
werden. Via de therapie worden deze erkend. De patiënt 
wordt aangemoedigd deze te doorwerken, om zo het eigen 
verlangen te kunnen assumeren.  

- Elisabeth von R. verzoent zich met hoe haar verlangens 
opspeelden in relatie tot haar schoonbroer, kort na het 
overlijden van de zus:  

 
“Nu volgde de herinnering aan de aankomst in Wenen, de 
indrukken die ze van de wachtende familieleden 
ontvingen, de korte reis uit Wenen naar het nabije 
vakantieoord waar de zuster woonde, de aankomst aldaar 
’s avonds, de haast waarmee ze door de tuin naar de 
deur van het kleine tuinpaviljoen liepen — de stilte in 
huis, de beklemmende duisternis; dat haar zwager hen 
niet verwelkomde; toen stonden ze voor het bed, zagen 
de dode, en op dat moment van vreselijke zekerheid dat 
haar geliefde zuster gestorven was zonder afscheid van 
hen te nemen, zonder dat haar laatste dagen waren 
veraangenaamd door hun zorg — juist op dat moment was 
een andere gedachte door Elisabeths brein geflitst die 
zich nu onontkoombaar weer had aangediend, de gedachte 
die als een felle schicht het duister doorkliefde: nu 
is hij weer vrij en kan ik zijn vrouw worden.” (Werken 
1, p. 572). 

“Terwijl wij ons door deze reminiscenties heen werkten, 
werd het Elisabeth duidelijk dat de tedere gevoelens 
voor haar zwager allang, wellicht sinds het begin van 
hun betrekkingen in haar hadden gesluimerd en zich al 
die tijd hadden verscholen achter het masker van een 
louter op familiebanden berustende sympathie, die door 
haar hoog ontwikkelde familiezin plausibel kon worden 
gemaakt.” (Werken 1, p. 573). 

- De pijnlijke vermenging van empathische zorg-gerelateerde 
en verdrietige gedachten met liefdeswensen is 
onverdraaglijk voor haar naar eenheid strevende Ik en 
werden opgesplitst. Door het onbewuste weten een plek te 
geven in  haar leven, verdwijnt de voedingsbodem van het 
symptoom. De driftmatige spanning die gekoppeld is aan het 
afgeweerde verlangen vloeit nu door naar verhaallijnen die 
erkend worden. 
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Het betekenaarsproces en het onbewuste weten bij Elisabeth von 
R. 
 
Schematisch kunnen we het probleem van Elisabeth von R. als 
volgt voorstellen: Het symptoom (pijn in onderste ledematen) 
is ontkoppeld van de zin (pijnlijke gedachten aan verlies; 
beschamende gedachten over liefde) doordat de specifieke 
betekenaars die uitdrukking zouden kunnen geven aan wat haar 
beroert (‘lopen’, ‘(alleen)staan’ ‘zitten’), niet 
gearticuleerd zijn binnen relevante autobiografische contexten 
(doorstreping). Haar verlangen wordt aldus niet erkend in 
verhouding tot de Ander, en zoekt expressie via het symptoom. 
Elisabeth von R. durft zich niet te identificeren met haar 
verlangen. Het symptoom zorgt voor een lijden en met dat 
lijden identificeert ze zich wel: het symptoom is het 
persoonlijke kenmerk waarvoor ze wel erkenning durft te 
vragen. 
 
 
                            
 
Pijn onderste ledematen 
------------------------------  

 ‘lopen’‘(alleen)staan’’zitten’ 
------------------------------ 

‘lopen’‘(alleen)staan’’zitten’ Pijnlijke gedachten aan verlies 
Beschamende gedachten over liefde 

 
 
 
De afgeweerde betekenaars hebben een dubbelzinnige of 
meerledige betekenis in het verhaal van Elisabeth von R.: 
enerzijds verwijzen ze naar ‘problematische’ gedachten die het 
Ik afweert, anderzijds naar ‘onschuldige’ aspecten van 
motorisch functioneren.  
 
Verdringing, als typisch neurotisch afweermechanisme, 
impliceert dat de problematische gedachten van  de radar 
verdwijnen, maar tevens dat ‘onschuldige’ aspecten van het 
functioneren die samenhangen met dezelfde betekenaars 
problematisch of symptomatisch worden doordat ze het gewicht 
van het verdrongene krijgen. 
 
Het is Lacan’s hypothese dat dit afweerproces loopt via 
betekenaars. Het proces van verschuivingen en verdichtingen 
tussen betekenaars is de materiële basis van de onbewuste 
afweer.  
 
 
Het onbewuste als multipele inschrijving 
 
In de ontwikkeling van Freuds theorie speelde de Berlijnse 
neus-, keel- en oorarts Wilhelm Fliess (1858-1928) een niet te 
onderschatten rol. De man hield er excentrieke theorieën op na 
over de seksuele basis van medische problemen, maar fungeerde 
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voor Freud vooral als klankbord. In een hele reeks brieven aan 
Fliess (geschreven tussen 1887 en 1904) ontwikkelde hij stap 
voor stap meerdere ideeën van zijn psychoanalytische theorie1. 
 
Bekend in die context is Freud’s brief van 6 december 1896. 
Freud schets er zijn basisstelling dat het geheugen gelaagd is 
opgebouwd en bestaat uit verschillende parallel functionerende 
sporen: “wat echt nieuw is aan mijn theorie, is de stelling 
dat het geheugen niet één keer aanwezig is, maar verschillende 
keren, en dat het vastgelegd is in verschillende soorten 
indicaties” (Freud, in Masson, 1985, p. 207). Dit theoretisch 
model over de multipele inscriptie van geheugensporen laat ons 
toe om de dynamiek van afweer te koppelen aan processen van 
onbewust denken en onbewust weten, evenals aan het ontstaan 
van symptomen.  
 
Vooreerst onderscheidt Freud de waarneming. Deze bouwt voort 
op concrete situationele gebeurtenissen en geeft via minstens 
drie tussenstappen aanleiding tot bewustzijn. Elk van deze 
tussenstappen bestaat uit een specifieke vorm van inscriptie 
en heeft een eigen neurologische basis.  
 
Het waarnemingsteken vormt een eerste inscriptie. Deze 
registreert de perceptie en zorgt voor een initieel psychisch 
spoor op basis van “associaties van gelijktijdelijkheid”. 
Freud is karig in zijn uitleg, maar wellicht kunnen we dit 
waarnemingsteken gelijkschakelen met het ontstaan van een 
perceptueel beeld of een dingvoorstelling: een beeld van de 
gebeurtenis wordt gekoppeld aan de gebeurtenis als concreet 
voorval.  
 
Vervolgens krijgen we een zogenaamde onbewuste registratie. Op 
dat moment worden waarnemingstekens conceptueel geordend en 
gerangschikt in oorzaak-gevolg verbanden. Opnieuw geeft Freud 
niet zoveel verdere toelichting, maar dit kunnen we beschouwen 
als een fase van talige inscriptie. Dit soort geheugenspoor 
koppelt woordvoorstellingen aan de initiële waarnemingstekens.  
 
De derde inscriptie kwalificeert Freud als voorbewust. Deze 
bouwt voort op de talige inscriptie, maar filtert 
woordvoorstellingen in functie van het ego. Op dat moment 
treedt de psychologische afweer in actie: gedachten worden 
gefilterd in functie van de vermijden van onlust. Ideeën die 
het Ik in een lastig parket zouden brengen worden weg 
gefilterd. De impact van deze filter is echter partieel: 
afgeweerde ideeën komen via de omweg van symptomen en 
producties van het onbewuste (dromen…) toch in ons 
functioneren binnen.   
 

                                                
1 Masson, J.M. (1985). The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm 
Fliess 1887-1904. Cambridge & London: Belknap Press. 
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Freud typeert dit proces van multipele inscriptie als een 
lineair proces (waarneming van gebeurtenissen à 
waarnemingsteken à onbewuste inscriptie à voorbewuste 
inscriptie à bewustzijn) en benadrukt dat deze verschillende 
inscripties naargelang het levensmoment een ander gewicht 
hebben, waarbij de kindertijd cruciaal is. Het proces van 
multipele inschrijving brengt met zich mee dat er in de 
vertaling tussen de ene inscriptie en de andere materiaal kan 
achterblijven, waardoor bepaalde herinneringssporen niet in 
het voorbewuste binnen raken en enkel als onbewuste inscriptie 
en/of als waarnemingsteken aanwezig zijn en het bewustzijn 
binnendringen via verstorende ervaringen die de coherentie van 
het Ik bedreigen. Zo’n falende transcriptie is voor Freud de 
voornaamste determinant van psychopathologie.  
 
Dit model laat bijvoorbeeld toe om rekenschap te geven van de 
aard van traumatische herinneringen (zie ook Van der Kolk, 
2015)2. Personen die als kind te kampen hadden ernstig misbruik 
hebben vaak heldere sensoriële beelden (visueel, tactiel, 
auditief) van de verpletterende gebeurtenissen die ze 
ondergaan hebben. Veelal zijn deze echter moeilijk te 
verbaliseren en is het voor hen erg lastig om de 
overweldigende situaties te articuleren als geordende 
gedachten. De herinnering is weliswaar als waarnemingsteken 
ingeschreven, maar is niet is niet zomaar op te roepen als 
verbaal te communiceren idee op het niveau van het bewuste. 
Herinneringen kunnen dan als overweldigend niet-verbaal 
geheugenspoor in het bewustzijn binnendringen (als 
waarnemingsteken dus), terwijl de verbaal gestuurde 
intentionele controle er niet zomaar vat op heeft. De talig 
onbewuste articulatie is op dat punt cruciaal. Het is immers 
mogelijk dat waarnemingstekens maar heel gedeeltelijk of 
helemaal niet werden omgezet in talige inschrijvingen. In de 
behandeling wordt het dan ook zoeken naar veilige 
omgangsvormen en veilige verbalisaties die orde scheppen in de 
belevingen3. Differentiaal diagnostische denken in functie van 
klinische structuren (zie les 11) is op dit punt heel 
belangrijk om goed te kunnen omspringen met hoe de talig 
onbewuste inschrijving functioneert. 
 
Vanuit Lacan’s theorie kunnen we zinvol voortbouwen op Freuds 
model van de meervoudige inschrijving in het geheugen, al 
zullen we dan niet uitgaan van een chronologisch maar van een 
logisch onderscheid tussen de verschillende geheugensporen. 
Met Lacan kunnen we vooral het proces van onbewuste 
determinering beter typeren. Bekeken door een Lacaniaanse bril 
is het waarnemingsteken een imaginaire inscriptie waarbij het 
beeld centraal staat. De onbewuste registratie kunnen we 

                                                
2 Van der Kolk, B. (2015). The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body 
in the Healing of Trauma. London: Penguin Books. 
3  Zie: Chiriaco (2015). Verpletterd verlangen. Brussel: Kring voor 
Psychoanalyse van de NLS. 
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beschouwen als een koppeling aan de betekenaar en de 
voorbewuste inschrijving als een symbolico-imaginair 
filterproces in functie van het betekende. Kenmerkend voor de 
onbewuste registratie, is de inschrijving van waargenomen 
ervaringen in de taal. Situaties worden op dat moment 
gekarakteriseerd met betekenaars, waardoor betekenden ontstaan 
die gedachten over de situatie uitdrukken.  
 
Bijvoorbeeld: ik fiets in een straat en plots komt met razende 
snelheid een auto langs. Deze gebeurtenis wordt enerzijds als 
een imaginaire markering ingeschreven: sensorieel zal ik me de 
situatie herinneren: het voorbij flitsende voertuig, het 
lawaai van de motor, de wind rond mijn oren. Bij die 
inscriptie situeer ik de gebeurtenis in verhouding tot mijn 
lichaam: mijn lijf en leden zijn het referentiepunt van 
waaruit ik de auto en tijd en ruimte situeer. Parallel krijgen 
we een verbale inscriptie, die enkel maar logisch en niet 
zozeer chronologisch te onderscheiden is van de imaginaire 
inscriptie. Bij deze inschrijving kleef ik betekenaars 
(‘fiets’, ‘auto’, ‘straat’, ‘snelheid’…) op de situatie en 
ontstaat een betekende die er rechtstreeks betrekking op 
heeft. Dat betekende is het geheel van ideeën die ik rond deze 
specifieke gebeurtenis opbouw. Zodra een dergelijke talige 
inschrijving gebeurt, wordt de concrete situatie veel ruimer 
gekaderd. Gedachten en autobiografische herinneringen over 
‘verkeersveiligheid’, ‘snelheidsovertreding’, ‘zwakke 
weggebruikers’, ‘zelf te snel rijden’, ‘kennissen die 
gestorven zijn in het verkeer’… komen de herinnering aan de 
concrete gedachte immers vervoegen en zorgen voor een ruimer 
betekeniscomplex. 
 
De hypothese van het onbewuste als talig gestructureerd proces 
houdt in dat het concrete verbale geheugenspoor dat zo 
ontstaat, automatisch synchroon wordt gelinkt met andere 
verbale geheugensporen. Dit grijpt plaats doordat betekenaars 
(in ons voorbeeld: ‘fiets’, ‘auto’, ‘straat’, ‘snelheid’) 
gekoppeld worden aan dezelfde/gelijkluidende betekenaars uit 
andere verbale geheugensporen die ontstonden in situaties die 
als dusdanig los staan van de huidige concrete gebeurtenis. 
Dit proces heeft een effect op de betekenisverlening. De 
concrete koppeling van betekenaars aan de huidige situatie 
fixeert weliswaar een situatie-specifiek betekende, maar de 
associatieve verbinding tussen gelijk(aardig)e betekenaars uit 
andere herinneringssporen activeert oude betekenden die aan de 
huidige situatie worden toegevoegd. 
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Abstract kunnen we dit als volgt voorstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gegeven situatie 1 wordt enerzijds gekoppeld aan een 
direct gelieerde betekenaarsinscriptie (S1 à S2) die gepaard 
gaat met de constructie van een betekende (sa). Anderzijds is 
elke betekenaar uit deze inscriptie (bijv. S2) associatief 
verbonden met een netwerk van verbale geheugensporen waarin 
dezelfde betekenaar terug keert (S2 à S3; S2 à S4). De 
respectievelijke betekenden uit die andere geheugensporen (sb; 
sc) raken daardoor ook betrokken op de herinnering aan situatie 
1. De betekenis van deze situatie wordt beladen met de 
betekenis van andere situaties. Ook situaties die er op het 
eerste zicht niets mee te maken hebben kunnen op die manier 
een impact hebben. Het gevolg is dat de spontane betekenis (sa) 
die rond een stuk betekenaarsketting (S1 à S2) wordt opgebouwd 
nooit zomaar voor zich spreekt en altijd ook het gewicht van  
geassocieerde betekenden (sb; sc) draagt. Verbindingen tussen 
betekenaars die de logica van het primair-proces denken – i.e. 
synchroon associatieve verbindingen op basis van 
vormgelijkenissen tussen betekenaars – zijn daarbij cruciaal.  
 
Met Lacan kunnen we het proces waarbij synchroon associatieve 
koppelingen worden gelegd tussen betekenaars beschouwen als 
een ‘onbewust denken’. Het is een denken dat automatisch 
loopt, los van aandacht of bewustzijn en dat een talige logica 
volgt volgens de principes van Freuds primair proces 
functioneren. Door dergelijke betekenaarsassociaties te 
exploreren krijgt men voeling met de betekenden die hier aan 
gekoppeld zijn. Deze betekenden zijn het ‘onbewust weten’ die 
ons parten speelt. 
 
In hun boek À chacun son cerveau (2011) geven psychoanalyticus 
François Ansermet en neurowetenschapper Pierre Magistretti aan 
dat deze redeneerlijn, die het accent legt op de materialiteit 
van de betekenaar vrij vlot gekoppeld kan worden aan de 
materialiteit van het lichaam. Freud zelf maakte ook reeds de 
link tussen voorstelling en somatische prikkel, maar kon nog 
niet terugvallen op de neurologische kennis die we vandaag 
hebben. Ansermet en Magistretti geven aan dat we elk 
inschrijvingspunt uit Freuds model kunnen beschouwen als een 

 
 
Situatie 1  ...  S1 à S2  
      sa 
        S2 à S4 
        sc 
        S2 à S3 
        sb 
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synaptische verbinding. Op organisch vlak is de lijfelijk-
materiële drager van een mentale voorstelling niets anders dan 
een de specifieke configuratie van een synaptische verbinding.  
 
Er is echter meer: de synaptische verbinding die ontstaat via 
een geheugenspoor is niet enkel maar de neerslag van een 
beeldmatige en/of verbale inscriptie. De herinnering aan een 
externe waarneming is met name altijd ook gekoppeld aan de 
herinnering van een interne waarneming, zijnde een somatisch-
affectieve toestand die de gebeurtenis heeft opgeroepen. Deze 
kan neutraal zijn of net een heel sterke somatische prikkeling 
oproepen: “Vertrekkend van de primair zintuigelijke circuits 
wordt de amygdala geactiveerd, die de somatische toestand 
wijzigt via de neurovegetatieve en neuro-endocrine systemen. 
Deze nieuwe somatische toestand wordt door de insula en door 
de hersengebieden die gevoelig zijn voor circulerende 
hormonen: op die manier kan een verbinding ontstaan tussen een 
externe perceptie (of een beeldvoorstelling ervan) en een 
somatische toestand” (Ansermet & Magistretti, 2011, p. 107). 
De somatisch-affectieve prikkeling die zo aan de herinnering 
wordt gekoppeld, zal zelf deels in beelden gegoten worden en 
talig benoemd worden (‘ik voel me kwaad’, ‘ik ben 
opgewonden’…), maar blijft ook als prikkeling geregistreerd. 
 
Met deze link in gedachten kunnen we ons model aanvullen: op 
onbewust vlak is elke betekenaarsinscriptie niet enkel 
gekoppeld aan een semantisch betekende, maar ook aan de 
herinnering van een somatische prikkeltoestand (P). 
Herinneringen omvatten met andere woorden ook een jouissance 
component die een lijfelijke bewogenheid weerspiegelt. De 
symbolische (betekenaar), imaginaire (betekende) en reële 
(prikkeling) onderdelen van elk herinneringsspoor vormen een 
meerledige herinneringscluster die niet te herleiden is tot de 
aparte samenstellende delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betekenaarsverbanden die via primair proces-denken worden 
opgeroepen, evoceren bijgevolg niet enkel een amalgaan van 
gedachten uit andere associatief verbonden herinneringssporen, 
maar ook de lading somatisch-affectieve genotsprikkels die met 
deze situaties samenhangen.  

 
 
Situatie 1  ...  S1 à S2  
     sa + Pa 
        S2 à S4 
        Sc + Pc 
        S2 à S3 
        Sb + Pb 
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Dit model van de multipele inschrijving, waarbij elke 
onbewuste registratie bestaat uit een Symbolische, Imaginaire 
en Reële component, laat ons toe om het proces van afweer 
beter te begrijpen. Beschouwd vanuit dit model zal een 
herinnering afgeweerd worden indien de betekenden en/of 
somatische prikkels die gekoppeld zijn aan de onbewust 
ingeschreven betekenaars een onaangenaam karakter hebben, of 
indien de betekenden en/of somatische prikkels die 
onrechtstreeks via associatieve betekenaarsverbanden aan deze 
onmiddellijke herinnering gekoppeld zijn, onlustvol zijn.  
 
Dit onlustvolle karakter moeten we begrijpen vanuit het 
verband met het Ik. Het Ik conceptualiseren we hierbij niet 
als een intentionele onderliggende psychische instantie die de 
situatie aanstuurt, maar als een reeks van betekenaars die 
frequent op de betekenaars ‘ik’ en ‘mij’ (i.e. de persoonlijke 
voornaamwoorden) betrokken worden. Deze roepen een 
constellatie van betekenden op, die op voorbewust vlak ons 
zelf-idee uitmaken. Een herinnering lokt afweer uit indien een 
reeks geassocieerde betekenaars een set van betekenden 
bovenhaalt die op gespannen voet staan met de betekenden die 
het Ik uitmaken (bijv. bij Elisabeth von R: seksueel 
bezitterige gedachten over schoonbroer in relatie tot een Ik 
dat sterk bestaat uit ideeën van onbaatzuchtigheid).  
 
Afweer wil zeggen dat bepaalde elementen niet omgezet worden 
naar een voorbewuste inscriptie terwijl ze wel degelijk 
onbewust ingeschreven zijn. Onbehagelijke betekenden die met 
een betekenaar samenhangen, verschijnen daardoor niet in de 
reeks bewust vlot toegankelijke gedachten. Betekenaars die op 
deze manier ontdaan zijn van lastige betekenissen behouden 
evenwel de geassocieerde prikkelvalentie, waardoor ze op 
voorbewust en bewust vlak een toestand van lichamelijke 
beroering oproepen.  
 
Dit brengt ons tot een centrale psychoanalytische hypothese 
over het symptoom: een symptoom is de expressie van een 
betekenaar die beladen is met een flink pak jouissance, maar 
waarvan de geassocieerde betekenissen niet meteen duidelijk 
zijn. Deze onduidelijkheid is het gevolg van een loskoppeling 
van andere betekenaars, en de reden daarvoor is dat bepaalde 
betekenden ook de connectie met deze andere betekenaars te 
lastig of te beschamend waren vanuit het Ik.  
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Schematisch: betekenaar S2 is via primair proces associaties 
verbonden aan andere betekenaars zoals S1 en S3, maar roept 
langs die weg betekenden op – sa en sb – die in contradictie 
staan met het Ik als zelfbeeld. Als gevolg daarvan wordt de 
associatie met S1 en S3 niet spontaan omgezet naar een 
voorbewuste inscriptie. Wat rood genoteerd staat in het schema 
blijft dus louter als onbewuste inscriptie bestaan. De 
genotswaarde – Pa; Pb – van deze situaties blijft evenwel 
kleven aan S2, wat tot uiting kan komen via symptomen die in 
nieuwe situaties (zoals in de link met S4) uitdrukking geven 
aan S2. De koppeling van S2 met S4 krijgt een overmatige 
genotswaarde omdat Pa en Pb spontaan gekoppeld worden aan Pc. 
S2 krijgt hierdoor een symptomatisch karakter. 
 
Het goede spreken 
 
Deze Dit wil niet zeggen dat analysanten zich spontaan 
realiseren welke betekenaarsprocessen hun functioneren 
determineren. Therapeutisch succes hangt niet af van die 
bewustwording. Vaak is het daarentegen zo dat voormalige 
gesprekstherapiepatiënten verwonderd zijn dat het loutere 
spreken over hun leven zo’n drastische impact kan hebben op 
hun functioneren. 
 
Wat ze echter typisch als helpend hebben ervaren, zijn de 
volgende aspecten (Dulsster et al., 2017): 

- De therapeut creëerde ruimte om te spreken en was 
aandachtig aanwezig in een luisterende positie. Vrij 
exploratief spreken werd aangemoedigd. 

- Spreken vertrok van de pijnlijke ervaring van het 
symptoom, maar breidde snel uit naar pijnlijke punten 
uit het leven, waarbij de focus zowel op situaties in 
het verleden als in het heden kan liggen. 

- De patiënt/analysant was verrast over wat hij/zij zelf 
allemaal te berde bracht. Door te horen wat hij/zij 
zelf zegt, worden situaties anders geïnterpreteerd en 
is er ook een effect op het handelen. 

 
 
Situatie 1  ...  S1 à S2  
     sa + Pa 
        S2 à S4 
        Sc + Pc 
        S2 à S3 
        Sb + Pb 
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- De therapeut is effectief indien die als hefboom voor 
het spreken functioneert en door het aandachtig 
meevolgen van het verhaal met mondjesmaat pertinente 
vragen en opmerkingen formuleert. 

 
Lacan: de psychoanalytische therapie wordt gedreven door een 
‘éthique du bien dire’. Het ethisch imperatief achter het 
klinisch werk is: een goed spreken tot stand brengen over wat 
me vroeger en nu heeft beroerd. 
 
De casus van Anna kan op dezelfde manier gelezen worden. Haar 
paniek was gekoppeld aan pijnlijke en verwarrende gedachten 
over het uiteenvallen van het gezin (ruzies ouders, andere 
partnerkeuzes door ouders), over eenzaamheid en over de vrees 
om zich te laten overweldigen door de ander (agressie broer, 
over zich heen laten lopen door vriendin). De centrale 
betekenaar in haar verhaallijn is ‘ademruimte’, met als 
kernvraag of ze al dan niet ademruimte heeft en vrijwaart voor 
zichzelf. 
 
Freuds casus van Mr. E met de paniekaanval t.a.v. kevers: 
Käfer en het gelijkluidende ‘que faire’ als centrale 
betekenaars en de gedachte aan de twijfelende moeder als 
onaangename situatie. 
 
De voorbeelden drukken een tendens tot liever niet willen 
weten uit: la passion de l’ignorance. 
 
Doel therapie = ingaan tegen de passie om niet te willen 
weten: de doorstreping opheffen uit de bovenstaande figuur: 
een spreken tot stand brengen dat de betrokkenheid van de 
specifieke betekenaars in relevantie contexten articuleert. De 
verhaallijnen die hier rond hangen zijn het onbewuste weten. 
Psychoanalyse als wetenschap van het singuliere is erop 
gericht om dit weten te articuleren. 
 
Via psychoanalyse wordt geen universeel weten over symptomen 
opgebouwd: de ene zijn klachten hangen samen met andere 
factoren dan die van de andere. Symptomen worden gelezen in 
relatie tot levensgebeurtenissen en deze zijn steeds 
singulier. De psychoanalyse heeft weliswaar veralgemeenbare 
ideeën over de patronen en mechanismen waarlangs symptomen tot 
stand komen en opgehelderd kunnen worden (i.e. een visie op 
particuliere patronen), maar de specifieke determinanten zijn 
singulier. 
 
Het biomedisch model vertrekt vanuit een andere logica: achter 
elke griep zit een bepaalde type virus. Daarvan zijn er 
weliswaar vele varianten, maar eens we de varianten kennen, 
weten we in principe uit welke set van virussen we elke 
particulier voorkomende griep kunnen verklaren. Het weten 
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omtrent de determinanten is er te veralgemenen, universeel 
dus. In de psychoanalyse is dat niet het geval. 
 
 
Acting out: sprekend gedrag 
 
Klassieke symptomen = ervaring van storend element 
(lichamelijk, cognitief, affectief) dat mijn eigen 
functioneren hindert. 
 
Acting out = interpersoonlijke handelingen met 
boodschapskarakter en dezelfde achterliggende dynamiek als 
symptomen: conflictueuze verlangens en gedachten die niet 
gearticuleerd zijn. 
 
Voorbeeld Luc Vander Vennet: kind uit een voorziening binnen 
de bijzondere jeugdbijstand dat herhaaldelijk bezig is met 
verhuizen: ‘acting out’ verhuist stereo van thuis naar 
leefgroep + vertelt verschillende begeleiders hierover een 
verschillend verhaal 
 

o verhuist van kamer + vertelt verschillende personen 
hierover een verschillend verhaal 

o de herhaling van het verhuizen + de incoherentie in 
de uitleg suggereren dat hier meer achter zit 

o leidt tot beluisteren van de jongen 
o thuis: conflict moeder-vader. Vader heeft moeder 

verplicht tegen een bepaalde datum de keuze te maken 
tussen hem of andere man. In het geval ze wil 
weggaan, moet ze tegen dan verhuisd zijn 

o moeder twijfelt: verhuist aanvankelijk enkel de 
stereo en stelt haar beslissing uit tot de laatste 
week.  

o die week begint de jongen te verhuizen in de 
instelling 

o het verhuizen van de jongen drukt zijn bekommernis 
uit over wat zich op het thuisfront afspeelt; de 
verhouding vader-moeder en wat hen al dan niet 
langer bindt. 

 
o Dit voorbeeld toont dat het handelen van iemand ook 

een symptomatisch karakter kan hebben. Dat gedrag 
sprekend kan zijn.  

 
 
Normaal versus abnormaal 
 
In zijn studie van het psychisch functioneren komt Freud tot 
de vaststelling dat er geen duidelijke grens is tussen 
psychische gezondheid en ziekte of tussen normaliteit en 
abnormaliteit. De bekommernissen en verlangens die tot uiting 
komen in het verhaal naar aanleiding van de symptomen van 
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Elisabeth von R, Anna of de verhuizende jongen wijken niet 
fundamenteel af van waar mensen sowieso mee bezig zijn. 
 
Er is een continuüm tussen normaal en abnormaal; meer nog: elk 
‘normaal’ functioneren bevat ‘abnormale’ en ‘pathologische’ 
elementen die in zekere zin altijd verstorend werken, alleen 
besteden we daar niet altijd aandacht aan. Dit hangt samen met 
de fundamentele disharmonie die niemand opgelost krijgt, en 
met het statuut van de afweer en de driftregulering, waar 
iedereen zijn weg in zoekt. Geen menselijk functioneren zonder 
symptomatische kleine kantjes in het functioneren. 
 
Het verschil ligt in: 

- De sterkte van de afweer / de openheid voor het 
divergente in zichzelf 

- De situationele eigenheden waar men mee te maken had in 
het leven en de mate van uitdaging die deze inhielden 

- De mate waarin men de kans kreeg/greep om de jouissance 
waar men mee geconfronteerd werd te benoemen en de 
eigen positie / het eigen verlangen de articuleren met 
de taal. 

 
 


