Modellen in de Psychoanalyse
College 7 - lesnotities

In ons schema over de organisatie van het spreken maken we een
onderscheid tussen het onbewust weten en de onbewuste
waarheid.
Schematisch:
Spreken en denken

Ego-consistent
gedeelte

Afgeweerd
Ego-inconsistent
gedeelte

OBW weten
OBW verlangens
OBW waarheid
Verdeeld subject
$

De notie onbewust weten slaat op de aanwezigheid van
verlangens/wensgedachten die eigen actietendensen uitdrukken,
maar die we uit onze aandacht weg filteren omdat ze niet
stroken met het Ik-beeld dat we onszelf en anderen willen
voorhouden. Het Ik wordt gevormd in een spanningsveld met
ideaal-Ik en Ik-Ideaal. Het is een symbolisch-imaginaire
constructie die voortbouwt op de beelden en woorden die we via
anderen verworven hebben. Ons lijfelijke bestaan zadelt ons op
met driftimpulsen die niet harmoniëren met het Ik, maar die
toch in het veld van de ander/Ander verschijnen onder de vorm
van verlangens/wensgedachten, wat de comfortabele stabiliteit
van de zelfervaring ondermijnt. Het dynamische proces van
afweer (conflicten buiten de aandacht houden) en de tendens
tot niet willen weten (la passion de l’ignorance) houden deze
verlangens af.
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De psychoanalyse stelt als hypothese dat afgeweerde verlangens
via een omweg in de ‘restproducten’ van ons psychisch leven
verschijnen.
Afgeweerde
wensgedachten
(sic
Freud)
of
verlangens
(sic Lacan) laten zich horen in klinische
problemen, zoals symptomen en acting outs.
Echter, die dynamiek van afweer verschijnt niet enkel in
klinische problemen, maar ook in dromen, in grappen en grollen
en in vormen van alledaagse psychopathologie (faalacten), die
voor onze zelfervaring in meerdere of mindere mate hinderlijk
zijn.
In 3 boeken ging Freud nauwgezet in op typische ‘manifestaties
van
het
onbewuste’
(Lacan
noemde
dit
‘productions
de
l’inconscient’ maar deze benoeming is te reïficerend en maakt
van het onbewuste een instantie terwijl het veel zinvoller is
om het te benaderen als een procesmatig gebeuren) binnen het
leven van iedereen, ook bij mensen zonder klinische symptomen:
- De Droomduiding (1900)
- Psychopathologie van het alledaagse leven (1901)
- De grap en haar relatie met het onbewuste (1905)
De droom
De spontane opvattingen van mensen over dromen kunnen we op
een continuüm situeren. Sommigen kennen er een voorspellende
waarde aan toe en lezen ze als boodschappen die iets leren
over de toekomst, anderen koesteren hun dromen en beschouwen
ze als informatief voor hun dagelijkse leven en nog anderen
vinden ze pure onzin waar we helemaal niets kunnen mee
aanvangen (‘dromen zijn bedrog’).
Droom
≠ zinloos restverschijnsel van het wakend leven
≠ onzinnig fantasieproduct
≠ universele waarheid, spirituele waarheid
§ Bijv. Van de Joodse droomuitleggen Jozef in het Oude
Testament: droom van Egyptische farao: 7 vette koeien die
door 7 magere worden opgegeten; 7 schrale graan-aren die 7
volle opslokken. Een Hebreeuwse droomuitlegger zegt dat de
toorn van God op de farao is gevallen; het gaat om jaren
van armoede die er aan komen.
Stelling van de psychoanalyse: droom is een product
psychische arbeid tijdens de slaap. Dromen zijn bewakers
de slaap: ze laten ons toe om niet wakker te worden
thematieken die ons sterk bekommeren. De droom is een vorm
onbewust primair proces denken dat niet loopt volgens
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logische ordening van het secundair proces denken dat we in
wakkere toestand volgen.
Secundair proces denken is gericht op continuïteit tussen
betekenden: we willen graag inhouden denken en communiceren
die op elkaar aansluiten en die ‘redelijk’ van aard zijn, die
we goed en aanvaardbaar achten vanuit het oogpunt van de
ander.
In de droom verschijnen gedachten die ons subjectief sterk
raken en die aldus ons verlangen tekenen op een filmische en
vervormde manier. De droom omvat een onbewust weten, echter
het verschijnt onder een versleutelde vorm.
De droom is gestructureerd volgens de logica van het primair
proces denken: aan de basis liggen specifieke betekenaars die
aansluiten bij bekommernissen uit het wakende leven. De droom
vormt associatieve verbanden tussen betekenaars die inpikken
op vormgelijkenissen en klankgelijkenissen. Hierdoor krijgen
we vaak surrealistische taferelen, maar door dromer over de
kernelementen uit de droom te laten associëren en deze dus het
statuut van een contextueel ingebedde betekenaar te geven,
stoten we door naar de inbedding van deze betekenaars in het
leven van de dromer.
Droomduiding = via het verhaal van de dromer naar aanleiding
van de droom voeling krijgen met de conflicten en spanningen
uit het wakende leven die werden/worden afgeweerd.
Wie duidt de droom? Analyticus of analysant?
- Freud bleef sterk op zijn stoel van expert zitten.
Binnen zijn model brengt de patiënt onder stimulans van
de analyticus al het relevante materiaal aan en voegt
de
analyticus
via
een
‘duiding’
het
laatste
puzzelstukje toe opdat het plaatje zou kloppen.
à Vanuit deze positie dreigt een afhankelijkheid te
ontstaan van de patiënt ten aanzien van het genie van
de wetende therapeut.
- Lacan maant therapeuten aan om zich niet te verlekkeren
in hun weten, wanneer ze hun weten kunnen demonstreren
ten aanzien van patiënten strelen ze immers vooral hun
eigen ego en het is maar de vraag of de patiënt daar
per se beter zal van worden. De therapiesetting dient
vooral een forum te bieden waar de patiënt zelf zijn
eigen onbewuste weten kan exploreren. Degene die het
echte analytische werk doet, is de analysant. De
analyticus is facilitator.
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Dromen kunnen niet geduid worden via universele symbolen.
Droomuitlegboeken hebben psychoanalytisch geen zin. De enige
relevante context voor het duiden van een droom, is het
verhaal van de dromer. Freud schoof op bepaalde punten in zijn
werk wel de idee naar voor dat bepaalde voorstellingen uit een
droom een typische betekenis hebben (bijv.
een huis staat
symbool voor het Ik). Hier moeten we mee opletten: dergelijke
betekenissen moeten we niet opvatten als universeel, ze kunnen
wel samenhangen met de culturele context. Echter: gardez-vous
de comprendre.
In de Droomduiding staan vele dromen, zowel van Freud zelf als
van zijn patiënten.
Bijv. patiënte Freud droomt: ‘ik wil een etentje geven maar ik
heb niets anders in voorraad dan wat gerookte zalm. Ik denk
erover boodschappen te gaan doen, maar herinner mij dat het
zondagmiddag is en dan zijn alle winkels gesloten. Ik wil nu
enkele leveranciers opbellen, maar de lijn is gestoord. Dus
moet ik afzien van de wens om het etentje te geven’ (zie
Freud: Werken, 1, pp. 159-163).
Achterliggende associaties en motieven:
• Haar man heeft de dag voordien te kennen gegeven dat hij te
dik wordt en een vermageringskuur wil starten. Hij is van
plan om te sporten, te diëten en geen uitnodigingen voor
etentjes te aanvaarden.
• Vertelt lachend dat haar man de uitnodiging van een
schilder om zijn expressieve kop te schilderen, heeft
afgeslagen: beter een stuk van het achterwerk van een jong
meisje schilderen
• Vertelt dat ze veel grapjes maakt met haar man; heeft hem
gezegd haar geen kaviaar cadeau te doen à ze verlangt
ernaar elke morgen kaviaar te kunnen eten, maar wil zich
dat niet permitteren, hoewel haar man het zou geven
• Vorige dag op bezoek bij vriendin. Jaloers omdat haar man
steeds de lof van die vrouw zingt. Gelukkig is de vriendin
mager, terwijl haar man op mollige types valt.
• Vriendin had vertelt dat ze molliger zou willen worden en
vroeg ook wanneer ze nog eens zal uitgenodigd worden voor
een etentje
• Verdrongen wensgedachte: ik wil niet dat vriendin molliger
wordt, want dan zal ze meer in de smaak vallen bij mijn
man, dus geef beter ik geen etentjes meer. à Droom
realiseert dat het onmogelijk is om etentjes te geven
• Zalm is lievelingsgerecht van de vriendin
Kenmerkend voor deze droom is we niet meteen een directe
vertaling krijgen van een kernbetekenaar uit het wakkere leven
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in een manifest een droombeeld. Bij het symptoom van Elisabeth
von R zagen we dat wel. Het symptoom van de pijnlijke benen
was er de drager van dezelfde betekenaars die ook terugkeerden
in
pijnlijke
herinneringen:
lopen/staan/zitten/pijn.
Wat
daarentegen in de bovenstaande droom verschijnt, is een proces
dat
Freud
benoemt
als
‘verdichting’:
een
complexe
betekenaarsketting wordt samengeperst tot een cryptische set
betekenaars die weliswaar betrekking hebben op elkaar, maar
die onderling geen helder betekende produceren. Enkel door
deze betekenaars in de ruimere reeks betekenaars te situeren,
zoals tot uiting komende in autobiografische herinneringen en
fantasmatische mijmeringen, kunnen we er toe komen om
verlangens en wensfantasieën te later articuleren.
Formeel kunnen we dat als volgt voorstellen. Stel dat een
droom de manifeste betekenaars S1 en S2 omvat, die samen het
betekende sa produceren, dat op zichzelf weinig zeggend is voor
een persoon. Door over de droom associërend te spreken, raken
deze
betekenaars
betrokken
in
een
veel
ruimere
betekenaarsketting die er als volgt kan uitzien: S1 – S7. Via
deze associatie met een de ruimere latente betekenaarsketting
raken allerlei gedachten gearticuleerd (gaan de van sb tot sf)
die iets intiems reveleren over de dromer, maar die de
manifeste droom niet meteen weergaf.

DROOM

S1 à S2

Manifeste betekenaars:

sa à ontkoppeld betekende

Manifest betekende:

Latente betekenaars:
Latente betekenden:

S1 à S3 à S4 à S5 à S2 à S6 à S7
sb

sc

sd

se

sf
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Wat zijn de latente verlangens en gedachten die via deze droom
opduiken?
Enerzijds zien we een patroon opduiken in manier waarop de
dame verlangt. Dit uit zich via een identificatie tussen de
droomster en haar vriendin: Ze droomt dat ze zelf een
onvervulde wens heeft (geen etentje kunnen geven), maar het is
ook een verlangen dat een verlangen van haar vriendin betreft.
Ze wil een wens van vriendin (verdikken) onvervuld laten. De
identificatie blijkt ook uit het feit dat de vriendin zichzelf
geen zalm toestaat, net zoals ze zichzelf geen kaviaar gunt.
Een onvervuld verlangen koesteren, en daar fantasmatisch mee
spelen is typisch voor de neurotische manier van verlangen:
zolang ik iets niet heb dat ik toch wil, blijf ik verlangen.
Wanneer het verlangen geconcretiseerd wordt en als een vraag
wordt behandeld, wordt de dimensie van het tekort miskend. De
droom is in die zin een product van onze eigen geest waarlangs
het verlangen erkend raakt. Het verlangen draait rond een niet
in te vullen tekort of gemis. Dit tekort is de onbewuste
waarheid van het verlangen.
Lacan stelt de verhouding tussen vraag en verlangen als volgt
voor:

In de vragen (D; Demande) die iemand stelt (aan de Ander) en
die hem bezighouden zit een rode draad: het verlangen (d;
désir). De kringvormige cirkels stellen het parcours van het
vragen (D) voor en de centrale lijn is het verlangen (d). De
vragen draaien rond het verlangen, maar het verlangen zelf is
door geen enkele concrete vraag te verwoorden. Mocht dat wel
zo zijn, dan zou het verlangen te beantwoorden zijn, maar dit
is niet het geval. Het verlangen draait rond een fundamentele
ervaring van gemis. Vragen kunnen (al dan niet) beantwoord
worden, het verlangen kan (al dan niet) erkend worden.
Daarnaast toont de droom van Freuds patiënte ook een
worsteling met de vraag naar seksuele identiteit: wie ben ik
als vrouw? Wat maakt me een vrouw? Hoe moet een vrouw zijn? à
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seksuele identiteit is
identificatie verworven.

niet

‘aangeboren’

maar

worden

via

Via de bekommernis rond molligheid versus mager zijn, lijkt
deze vrouw de vraag te stellen naar wat er verbindend is
tussen haar en haar echtgenoot. Is het haar lichaam? De vrouw
presenteert zich hier als degene die heeft (zalm, molligheid)
wat haar vriendin niet heeft, maar wat haar man verlangt.
De vraag naar wat ons bindt in de man-vrouw relatie – ruimer:
in de koppelverhouding – is een centrale bekommernis waar we
mensen frequent zien mee worstelen. Opnieuw zijn hier geen
standaardantwoorden voor, iedereen construeert de vraag en
eigen antwoorden (niet intentioneel).
Zoals aangegeven: in de Droomduiding richt Freud zich niet
enkel op dromen van patiënten, maar ook op dromen van
zichzelf. Door duidelijk nota te nemen van zijn eigen dromen
en er associatief op door te gaan, kwam hij tot de ontdekking
dat er niet alleen sprake was van afweer in het functioneren
van patiënten, maar evenzeer ook bij zichzelf. Freud kwam tot
die idee doordat hij van bij het begin van zijn klinisch werk,
therapeutische interacties met patiënten combineerde met
zelfanalyse.
Het is zijn stelling dat een therapeut maar op een correcte
manier voeling kan krijgen met afweerprocessen en aspecten van
onbewust weten bij patiënten indien hij/zij voldoende voeling
heeft met het eigen onbewuste functioneren. Je kan een ander
niet helpen met het temmen van zijn demonen indien je niet de
vinger aan de pols hebt met je eigen demonen en de
manifestaties ervan in je leven.
Een bekend voorbeeld van een droom die Freud bij zichzelf
observeerde
en
analyseerde
is
de
Irma-droom
(Zie
Droomduiding).
Door
de
droom
openlijk
te
exploreren,
expliciteert
Freud
allerlei
aspecten
van
zijn
eigen
functioneren waar hij niet meteen fier op is. Gedachten
hieraan worden pas via het proces van associatie expliciet
gemaakt: Bezorgdheden om de gezondheid van Irma, zichzelf en
een aantal van zijn naasten, bekommernissen rond zijn eigen
professionele reputatie, twijfel aan zijn eigen kunde,
verwijten ten aanzien van anderen voor hun onbekwaamheid,
wraaklust ten aanzien van wie hem niet gehoorzaamt en ten
slotte ook nog professioneel ongepaste seksuele gedachten.
Deze laatste lagen duidelijk het meest gevoelig. Bij zijn
associaties over de rubriek ‘Ondanks de jurk’ geeft hij dan
ook aan “ik heb eerlijk gezegd geen lust hier dieper op in te
gaan” (zie p. 130). Meer nog, Freuds eigen samenvatting is een
herhaling
van
de
afweer.
De
minst
gepaste
gedachten
(wraaklust, seksuele overpeinzingen) worden niet meer herhaald
en bekommernissen over ziekte, gezondheid en gewetensvol
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handelen worden in de verf gezet: “Maar wanneer ik dit alles
overzie, versmelt het tot één gedachtesfeer, ongeveer met het
etiket: zorgen over de gezondheid van mijzelf en van anderen,
medische scrupuleusheid” (pp. 136-137). De meester van de
analyse van de psychologische afweer wordt in snelheid genomen
door zijn eigen ego.
Zelfanalyse blijft ook vandaag nog een cruciale activiteit
voor een psychoanalyticus: om voeling te hebben en te houden
met wat in een patiënt/analysant leeft, moet je de filter van
je eigen bekommernissen opzij kunnen zetten.
In dagdagelijkse interacties luisteren mensen weliswaar naar
elkaar, maar in elk gesprek luisteren we ook imaginair en
praten we met onze eigen gedachten: de ander zegt me iets en
dat doet mij aan allerlei dingen denken die ik dan actief
inbreng:
A: ‘mijn moeder gaf vorig weekend commentaar op mijn
kapsel en zei toen…’
B: ‘ah mijn moeder is ook zo, zij heeft ook altijd wat
te zeggen op wat ik doe…’
In dagdagelijkse gesprekken heeft de wisseling in perspectief
tussen gesprekspartners een defensieve functie: vrienden
houden (minstens deels) van elkaar omdat ze elkaar toelaten
een bepaald beeld van zichzelf op te hangen. Bij het
analytisch luisteren schakelen we die Ik-gerichte reflex langs
de kant van de analyticus uit, om zo het spreken van de
analysant alle ruimte te geven. Dit kan maar doordat de
analyticus zichzelf voldoende beluistert en heeft beluisterd.
Zelfanalyse is daarbij belangrijk, maar niet voldoende.
Een van de meest cruciale onderdelen in de vorming van een
analyticus is een eigen psychoanalyse die ver genoeg is
doorgevoerd. Slechts indien iemand de moerassen van zijn eigen
onbewuste voldoende verkend/doorzwommen heeft, kan hij een
ander tot gids zijn in dat proces.
Dus: de vorming tot psychoanalyticus is iets anders dan de
opleiding tot psycholoog. In de opleiding tot psycholoog
verwerf je kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. De
vorming tot psychoanalyticus trekt dit spoor door, maar laat
je ook aan het werk gaan met het materiaal dat je zelf bent:
je eigen spreken, je eigen leven, je eigen symptomen en dwaze
beslissingen. De intellectuele vorming is belangrijk, maar
niet voldoende. Op dat punt is er een gelijkenis tussen de
vorming tot analyticus en een vorming in de kunsten. Klassiek
beeldhouwen in marmer of Shaolin kungfu leer je niet door er
enkel boeken over te lezen, experts te horen praten of door er
films over te bekijken. Slechts door je er met lijf en leden
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in onder te dompelen krijg
psychoanalyse is dat ook zo.

je

het
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Psychopathologie van het alledaagse leven
Dromen hebben met symptomen gemeen dat ze primair verstoringen
zijn van de zelf-ervaring: ze stellen het Andere/vreemde
aanwezig in de vertrouwdheid van onze intieme beleving.
Acting-out heeft een ander karakter: het accent ligt daar op
de ervaring van een vreemd en storend element in de
interpersoonlijke relatie. Ook in het ‘normale’ handelen
tegenover anderen treden onbewust gedetermineerde verstoringen
op.
Freud
benoemt
deze
als
‘psychopathologie
van
het
alledaagse leven’. Concreet gaat het dan vooral om faalacten:
geplande dingen niet doen of op een verkeerde manier tot
uitvoer brengen; bijv. een afspraak vergeten, een persoon het
verkeerde verjaardagscadeau geven, dingen op de verkeerde
plaats wegleggen, jezelf verspreken of iets verkeerd schrijven
(‘ik wens je (g)een gelukkige verjaardag’)…
Freud geeft aan dat indien er systematiek zit in een faalact
(telkens opnieuw met variaties herhalen) wellicht ook een
onbewuste determinering meespeelt: afgeweerde gedachten die
associatief met de situatie verbonden zijn, verstoren de
situatie. Door associatief in te gaan op de faalact en de
situatie waarin deze voorkwam, kan je voeling krijgen met
aspecten van onbewust weten die je beïnvloeden.
Een bekend voorbeeld van een faalact die Freud bij zichzelf
observeert en analyseert, is de situatie waarbij hij in een
gesprek tijdens een treinrit met een onbekende zich de naam
van de schilder Luca Signorelli niet meer kon herinneren en
zich foutief andere namen herinnerde (Botticelli, Boltraffio).
Het voorbeeld toont mooi aan dat er op klankniveau duidelijke
verbanden
zijn
tussen
de
betekenaars
die
rechtstreeks
betrekking hebben op beschamende en afgeweerde inhouden en de
betekenaars
die
hij
zich
wel
degelijk
herinnert.
Dit
weerspiegelt
hoe
op
het
niveau
van
onbewust
gelegde
associaties,
primaire
proces
gelijkenissen
(klankgelijkenissen) de bovenhand hebben op het secundair
proces denken.
Bij zijn analyse focust Freud (1901, p. 66) op de context
waarin het vergeten plaatsvond “Het vergeten van de naam wordt
pas verklaarbaar wanneer ik aan het onderwerp terugdenk dat in
dit gesprek onmiddellijk hieraan voorafging, en manifesteert
zich als een verstoring van het nu plotseling ter sprake
komende onderwerp door het voorafgaande”. Concreet was die
context een treinreis waarbij hij vanuit Kroatië op weg was
naar Herzegovina. Freud ontmoet in de trein een man in tijdens
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hun gesprek stelt hij hem de vraag of hij ooit reeds in het
Italiaanse Orvieto geweest was om daar de fresco’s van XXX te
bezichtigen. Tot zijn eigen verbazing kon Freud zich de naam
van de schilder Luca Signorelli niet herinneren.
Dit zette hem er achteraf toe aan om het proces van vergeten
onder de loep te nemen en te proberen om via vrije associaties
die inpikken op de betekenaar ‘Signorelli’ de dynamische
context van zijn verdringing op het spoor te komen. De
achterliggende vraag is dan tegen welke gedachten hij
onbewuste in het verweer gegaan was.
Freud was een polyglot en koppelt de betekenaar ‘signor’ uit
de naam ‘Signorelli’ eerst met het Duitse ‘Herr’, wat ‘heer’,
‘meester’ of ‘man’ betekent. De betekenaar ‘Herr’ deed hem
denken aan een anekdote die hij vlak voor zijn vraag over de
frescoschilder uit Orvieto aan zijn toevallige reisgenoot
vertelde, met name dat de Turken in Bosnië-Herzegovina
eindeloos op hun arts vertrouwen: “Wanneer men hun moet
meedelen dat er voor de zieke geen hulp meer is, antwoorden
zij: ‘Heer, wat valt er te zeggen? Ik weet dat als hij te
redden was geweest, u hem gered zou hebben!’ Pas in deze
zinnen komen de woorden en namen Bosnië, Herzegowina en heer
voor die zich in een associatieve keten tussen Signorelli en
Botticelli-Boltrafio laten invoegen“ (pp. 66-67).
Freud had na het vertellen van die anekdote nog een andere
inval, die hij niet gepast vond om uit te spreken ten aanzien
van zijn gesprekspartner: “Deze Turken schatten seksueel genot
het hoogst van al en geven zich bij seksuele stoornissen aan
een wanhoop over die zonderling afsteekt bij hun resignatie
wanneer er levensgevaar dreigt. Een van de patiënten van mijn
collega had eens tegen hem gezegd: ‘U weet, heer, als dát niet
meer kan, heeft het leven geen waarde.’ “ (p. 67).
Associërend op zijn vergetelheid komt Freud tot de conclusie
dat deze gecensureerde seksueel getinte gedachte hem dan weer
deed denken aan een bericht dat hij kort daarvoor in Trafoi
had ontvangen, met name dat een patiënt van hem – “voor wie ik
me veel moeite had gegeven” – zelfmoord had gepleegd omwille
van een ongeneeslijke seksuele stoornis. Dit is een gedachte
die Freud al zeker niet met zijn reisgezel wou delen, maar
klaarblijkelijk het liefst ook uit zijn eigen gedachten wou
weren. De pijnlijke herinnering aan zijn professionele
onmacht, die toont dat hij zelf allesbehalve heer en meester
was in deze situatie (waarvan de gevoelige thematiek aansluit
bij zijn theorievorming) wordt afgeweerd.
Schematisch stelt Freud (1901, p. 67) de associatieve linken
tussen de gezochte naam en de verdrongen gedachten als volgt
voor:
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Freuds Signorelli-analyse is een extreem voorbeeld van hoe
verbanden tussen betekenaars georganiseerd kunnen zijn bij
verdringing, maar illustreert wel heel helder de centrale
psychoanalytische hypothese dat de afweer loopt volgens de
logica van het primair proces denken. De vrije associatie is
erop gericht om het proces van afweer in de omgekeerde
volgorde te volgend door te traceren waar gelijkaardige
betekenaars opduiken in andere betekeniscontexten. Zo kan
iemand voeling krijgen met gedachten en verlangens waarmee het
Ik verlegen zit.
Conclusie over het onbewuste weten
Het onbewuste weten bestaat uit afgeweerde gedachten die
omwille van hun inhoud aan de kant geschoven worden. Elementen
van onbewust weten drukken verlangens uit die niet stroken met
het Ik en die daarom schaamte, schuld en/of verwondering
uitlokken. Waar het Ik bestaat uit een reeks zelf-gerelateerde
gedachten die we cultiveren en afstemmen in functie van
ideaal-Ik en Ik-Ideaal, bestaat het onbewuste weten uit een
reeks gedachten die daar haaks op staan. Ten aanzien van
incompatibele delen bestaat een gepassioneerd niet willen
weten. Deze passion de l’ignorance is des te sterker naarmate
ook de afgeweerde verlangens in sterke mate driftbeladen zijn.
Symptoom, acting out, droom en psychopathologie van alledaagse
leven zijn richtingwijzers naar het onbewuste weten.
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De psychoanalyse vertrekt van de hypothese dat elementen van
onbewust weten met elkaar verbonden zijn via de regels van het
primair proces denken: vormgelijkenis en klankgelijkenis
primeren boven de logica van het redelijk aanneembare. De
logica van de betekenaar heeft hierbij de overhand en is
doorslaggevend om voeling te krijgen met het afgeweerde
betekende, zijnde met Ik-inconsistente verlangens.
Wil dat zeggen dat we in de klinische praktijk altijd de
cruciale betekenaars zo gemakkelijk kunnen horen? Helemaal
niet. Het is veelal pas achteraf, eens verlangens en contexten
grondig
zijn
geëxploreerd
dat
de
verwijzingen
tussen
betekenaars duidelijk worden. De theorie omtrent de werking
van de betekenaar op het niveau van het onbewuste is een
theoretische hypothese die het klinisch werk aanstuurt en die
de analyticus ‘met 2 oren’ doet luisteren naar associatieve
zijwegen in het verhaal van een analysant.
Finaliteit
Psychoanalytische therapie impliceert een proces van vrij
spreken en volgehouden luisteren naar de diversiteit in het
spreken met als doel om afgeweerde verlangens te erkennen en
in hun statuut van verlangen naast het Ik te laten bestaan.
Via psychoanalytische therapie ontstaat een mildheid en
tolerantie ten aanzien van deze verlangens. Analysanten
onderzoeken gaandeweg het landschap van hun verlangens en gaan
levenskeuzes (liefde, werk, interesses volgen, vormgeving
familierelaties…) afstemmen op wat ze vertellen: ‘assumer son
désir’.
De verlangens die ons psychisme kenmerken zijn nooit volledig
te kennen. Freud stelde dit vast: een analyse kan in principe
oneindig lang blijven doorgaan. Men kan zich blijven laven aan
de bron van het onbewuste weten, maar de dorst zal niet
overgaan. Meer nog: in zijn essay ‘Eindige en oneindige
psychoanalyse’ geeft hij zelf aan dat het maar blijven zoeken
naar onbewust weten een inherente bevrediging impliceert (‘wat
is het heerlijk om zelf het object van mijn eigen onderzoek te
zijn’).
De
finaliteit
van
een
psychoanalytische
gesprekstherapie zit dan ook niet in het volledig proberen
vatten van alle wensen/verlangens die je hebt.
Het verwerven van voeling met je onbewust weten is weliswaar
de weg die wordt bewandeld, maar dus niet de finaliteit van
het psychoanalytisch werk. Wat dan wel?
In wat volgt bespreken we 2 antwoorden:
- Freuds idee die stelt dat het ultiem gaat over een
afstemmingsproces tussen Es en Ik.
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- Lacan’s idee die stelt dat het gaat over een leren
leven met je onbewuste waarheid.
Merk op dat dit niet de enige antwoorden zijn die beiden naar
voor hebben geschoven. Zo zal Lacan in zijn later werk
bijvoorbeeld complexere ideeën over de finaliteit van het
psychoanalytisch werk uitbouwen en stellen dat de finaliteit
ligt in het doorkruisen van het fantasma, of in het
ontwikkelen van een zogenaamd sintoom.
Wo Es war soll Ich werden
Freud (1933; lezing 31, Werken 10) schuift in zijn latere
werken naar voor dat het proces van psychoanalyse er een is
waarbij het Ik toleranter wordt ten aanzien van het Es, wat
wil zeggen dat een persoon zijn driftimpulsen meer aanvaardt
en betrekt in de vormgeving van het eigen handelen: ‘Wo Es war
soll Ich werden’ – ‘Waar Es was moet Ik worden’ (p.144).
In die redenering is het begrip ‘Es’ een verzamelterm voor de
set van driftimpulsen waar iemand mee te maken heeft. Freud
(1933, pp. 138-139) geeft er de volgende uitleg over, waarbij
ook duidelijk wordt dat hij het psychisch functioneren volgens
het primair proces ook onder het Es rangschikt:
“Het vormt het duistere, ontoegankelijke deel van
onze persoonlijkheid; het weinige dat wij ervan
weten, hebben wij geleerd door de droomarbeid en de
neurotische symptomen te bestuderen, en het meeste
draagt een negatief karakter, laat zich alleen als
tegenstelling tot het Ik beschrijven. Wij benaderen
het Es met vergelijkingen, noemen het een chaos,
een ketel vol borrelende excitaties. Wij stellen
ons voor dat het Es open ligt aan zijn uiteinde
naar
het
somatische
en
daar
de
driftmatige
behoeften opneemt die in het Es hun psychische
uitdrukking vinden, maar wij kunnen niet zeggen in
welk substraat. Het vult zich met uit driften
afkomstige
energie,
maar
het
heeft
geen
organisatie, brengt geen collectieve wil op, enkel
het
streven
om
met
inachtneming
van
het
lustprincipe
de
driftmatige
behoeften
te
bevredigen. De logische denkwetten, vooral de wet
van de tegenspraak, gelden niet voor de processen
in het Es. Tegenstrijdige impulsen bestaan naast
elkaar zonder dat ze elkaar opheffen of op elkaar
in mindering worden gebracht, hoogstens gaan ze
onder de heersende economische dwang tot afvoer van
energie samen in compromisvormingen. Het Es bevat
niets dat men aan een negatie gelijk zou kunnen
13

stellen, ook stelt men verrast de uitzondering op
de filosofische wet vast dat ruimte en tijd
noodzakelijke vormen van onze psychische akten
zijn.
In
het
Es
is
niets
te
vinden
dat
correspondeert met de voorstelling van tijd, geen
erkenning van een tijdsverloop en, wat hoogst
opmerkelijk is en op beoordeling in het filosofisch
denken wacht, geen wijziging van het psychische
proces door het tijdsverloop. Wensimpulsen die
nooit het Es hebben verlaten, maar ook indrukken
die door verdringing verzonken zijn in het Es, zijn
virtueel onsterfelijk, gedragen zich na decennia
alsof ze zojuist zijn voorgevallen. Ze kunnen pas
als verleden worden onderkend, ontkracht en van hun
energiebezetting beroofd nadat ze door analytische
arbeid bewust zijn gemaakt, en daarop berust voor
een niet gering deel de therapeutische werking van
de analytische behandeling. […] Uiteraard kent het
Es geen waardeoordelen, geen goed en kwaad, geen
moraal. De nauw met het lustprincipe verbonden
economische of, zo u wilt, kwantitatieve factor
beheerst alle processen. Driftbezettingen die op
afvoer aansturen — volgens ons is dat alles waar
het in het Es om gaat.”
Ten aanzien van dit Es beschrijft Freud het Ik als een
schipperende instantie die enerzijds rekening houdt met de
driftimpuls en met wat deze tot uiting brengt, maar anderzijds
toch vooral ook geen gezichtsverlies wil leiden en daardoor
verdringend werkt. Het Ik leeft niet alleen op gespannen voet
met het Es, maar ook met de omgangsregels van de buitenwereld
en met de eisen die het Boven-Ik formuleert:
“Over het geheel genomen moet het Ik de doeleinden
van het Es realiseren, het volbrengt zijn taak als
het de omstandigheden opspoort waaronder deze
intenties het beste kunnen worden bereikt. De
relatie tussen het Ik en het Es zou men kunnen
vergelijken met die tussen de ruiter en zijn paard.
Het paard levert de energie voor de locomotie, de
ruiter geniet het voorrecht dat hij het doel
bepaalt, de beweging van het sterke dier leidt.
Maar tussen Ik en Es doet zich maar al te vaak het
niet-ideale geval voor dat de ruiter het ros
daarheen moet leiden waar dat zelf heen wil.
Van een deel van het Es heeft het Ik zich door
middel van verdringingsweerstanden gescheiden. Maar
de verdringing zet zich niet in het Es voort. Het
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verdrongene vloeit samen met het overige deel van
het Es.
Een spreekwoord waarschuwt ons dat men niet twee
heren tegelijk moet dienen. Het arme Ik heeft het
nog zwaarder, het dient drie strenge heren, tracht
hun eisen en verlangens met elkaar te laten
harmoniëren. Deze eisen lopen altijd uiteen, lijken
vaak onverenigbaar; geen wonder dat het Ik vaak
faalt in zijn taak. De drie dwingelanden zijn de
buitenwereld, het Boven-Ik en het Es. Beziet men de
inspanningen die het Ik zich getroost om hun
gelijktijdig recht te doen wedervaren, beter
gezegd: hen gelijktijdig te gehoorzamen, dan kan
men het niet betreuren dat wij dit Ik hebben
gepersonifieerd, als een bijzondere entiteit hebben
voorgesteld. Van drie kanten voelt het zich in het
nauw gedreven, door drie soorten gevaren bedreigd,
waarop het in nood reageert met de ontwikkeling van
angst. Doordat het Ik in de ervaringen van het
waarnemingssysteem
wortelt,
is
het
ertoe
voorbestemd de eisen van de buitenwereld te
representeren, maar het wil ook de trouwe dienaar
van het Es zijn, in harmonie ermee blijven, zich
als object bij het Es aanbevelen, de libido van het
Es naar zich toe trekken. In zijn streven om tussen
Es en realiteit te bemiddelen is het vaak gedwongen de obw geboden van het Es te hullen in zijn
vbw rationaliseringen, de conflicten van het Es met
de realiteit te verdoezelen, met diplomatieke
onoprechtheid respect voor de realiteit voor te
spiegelen, ook als het Es star en onbuigzaam is
gebleven. Anderzijds wordt het Ik bij al zijn
gangen door het strenge Boven-Ik geobserveerd, dat
bepaalde gedragsnormen voorschrijft zonder acht te
slaan op de problemen die het Ik ondervindt van de
kant van het Es en de buitenwereld, en dat het Ik
bij niet-naleving straft met de spanningsgevoelens
van minderwaardigheid en schuldbewustzijn. Door het
Es opgejaagd, door het Boven-Ik in het nauw
gedreven, door de realiteit afgestoten, worstelt
het Ik om zijn economische taak — het scheppen van
harmonie tussen de krachten en invloeden die in en
op het Ik werken — de baas te worden, en nu
begrijpen wij waarom wij zo vaak de uitroep niet
kunnen onderdrukken: het leven is niet gemakkelijk!
Als het Ik zijn zwakte moet bekennen, geeft het
zich volkomen over aan angst: reële angst voor de
buitenwereld, gewetensangst voor het Boven-Ik,
neurotische
angst
voor
de
kracht
van
de
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hartstochten in het Es.”
Door manifestaties van het onbewuste te analyseren leert het
Ik binnen deze redenering afgeweerde impulsen en gedachten die
niet mooi bij het Ik passen toch te aanvaarden. Op het terrein
waar Es-manifestaties in eerste instantie waren, zal het Ik
zich ook wagen.
Freuds finale ‘topische’ model van het psychisch apparaat, dat
aansluit bij de bovenstaande redenering, ziet er als volgt uit
(1933, p. 143):

Zoals Freud zelf aangeeft, gebruikt dit model een sterk
personifiërend perspectief op het psychisch functioneren: Es,
Ik en Boven-Ik lijken wel personages in de persoon, waarbij
het de vraag is wie de ‘echte’ persoon is en wie van de drie
het voor het zeggen heeft.
Freuds personifiërende aanpak heeft als voordeel dat we het
psychisch leven in scenariovorm kunnen typeren: Es, Ik en
Boven-Ik hebben specifieke eigenschappen, spelen een rol en
treden in interactie.
Het effect is dat we ons er vrij gemakkelijk een beeld kunnen
vormen van de dynamische spanningen op mentaal vlak. Het
levert een model om de finaliteit van de psychoanalyse te
denken
als
het
ontwikkelen
van
een
soort
mentale
flexibiliteit: Het Ik wordt minder defensief ten aanzien van
het Es en laat zich minder in een hoek drijven door het BovenIk.
Dergelijk personifiërend model heeft echter ook belangrijke
beperkingen, maar die bespreken we de volgende keer.
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Verdeeld subject als onbewuste waarheid
Freuds ‘Wo Es war soll Ich werden’-perspectief lijkt te
suggereren dat de disharmonie tussen Ik en Es te milderen is
en dat een zekere verzoening tot de mogelijkheden behoort.
Lacan daarentegen schuift naar voor dat de oplossing die de
psychoanalyse aanreikt, bestaat uit het radicaal aanvaarden
van
de
onverzoenbare
disharmonie
die
de
menselijke
subjectiviteit tekent. Freud karakteriseerde deze als een
splitsing van het Ik: Ich-Spaltung. Lacan op zijn beurt
spreekt over verdeeldheid van het subject: “division du
sujet”: $. Deze subjectieve verdeeldheid is niet op te heffen,
maar een psychoanalyse kan wel leiden tot een andere
omgangsstijl ermee.
Dergelijke verdeeldheid verschijnt niet bij iedereen op
dezelfde manier en op dit punt kunnen we een onderscheid maken
tussen
een
neurotische
en
een
psychotische
functioneringsmodaliteit. Functioneren volgens een neurotische
structuur bestaat eruit dat iemand in de intimiteit van de
eigen ervaring eeuwig blijft kampen met een fundamentele
interne tegenstrijdigheid die men niet opgelost krijgt
(enerzijds wil ik dit, anderzijds dat; eigenlijk wil ik dit,
maar toch doe ik iets anders…): ik ben de stoorzender die
mezelf lastigvalt. Functioneren volgens een psychotische
structuur houdt in dat de intimiteit van de eigen ervaring
telkens weer van buitenaf wordt verstoord door krachten en
impulsen
die
het
functioneren
in
de
war
sturen:
oncontroleerbare krachten duwen mijn doen en laten in een
ongewenste
richting.
In
de
neurotische
logica
zit
de
verdeeldheid intern, in de psychotische logica zit de
verdeeldheid extern.
Om de notie van het verdeeld subject te situeren, keren we
terug naar de ‘cellule élémentaire’ van de Graphe du Désir.
Deze duidt aan dat subjectieve verdeeldheid de niet te
reduceren rest is van de poging om wat zich als intentie en
driftmatige
impuls
aandient
(gesymboliseerd
door
het
driehoekje rechtsonder) via de taal (A) te verwoorden. De taal
benoemt en geeft een beeld van wat ik ben (S(A)), maar zadelt
me tegelijk op met het gevoel dat niet alles van wat er over
mij te zeggen valt, effectief gezegd raakt. Als subject sta ik
op de plaats van de nog ontbrekende betekenaar. Het is via het
ontbreken van een passende betekenaar dat het subject opduikt.
Alluderend op Freud kunnen we dan ook stellen: ‘Wo Es war
hätte Ich werden wollen, aber wo Es war konnte Ich nicht
werden’.
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De ‘soll’ uit ‘Wo Es war soll Ich werden’ is slechts een
betrachting die het analytisch werk voortstuwt, geen eindpunt
die bereikt kan worden. De waarheid van de psychoanalyse is
dat er geen te verwoorden eindpunt is; het laatste woord raakt
niet gezegd.
Dit klinkt abstract, maar het is ook zeer klinisch. Enerzijds
ben ik wie ik denk te zijn (mijn Ik-gerelateerde ideeën).
Anderzijds ben ik wat mijn onbewuste weten en denken
articuleert. De psychoanalytische praktijk zet de mens aan om
het ‘duistere continent’ van zijn eigen onbewuste weten te
verkennen en er een vertrouwdheid mee te ontwikkelen. Echter,
het onbewuste weten valt niet volledig te koloniseren.
Onverwachte elementen in mijn functioneren zullen me blijven
verrassen onder de vorm van dromen, faalacten, symptomen…. Uit
de herhaling kan ik iets leren, maar de verdeeldheid valt niet
weg te werken. Dit is de onbewuste waarheid van ons
functioneren. In zijn tekst ‘la science et la vérité’ geeft
Lacan aan dat de psychoanalyse deze waarheid wil onderkennen.
Klassiek wordt het begrip waarheid geassocieerd met de ultieme
inhoud of met de finale verklaring voor een fenomeen. De
psychoanalytische waarheid is anders en komt neer op het
ontbreken van de betekenaar die mijn identiteit via denotatie
zou kunnen benoemen. Het gemis dat opduikt in het interval
tussen de betekenaars is de waarheid van mijn sprekend
bestaan. Dit gemis impliceert aan de ene kant dat het subject
slechts als tekort opduikt, wat haaks staat op de imaginaire
zoektocht naar vervollediging. Aan de andere kant houdt het in
dat het subject een immer verlangende instantie is die garant
staat voor creatie. Vanuit het tekort worden betekenaars
altijd weer op originele manier met elkaar vervlochten.
Paul Verhaeghe (‘Over normaliteit en andere afwijkingen’, p.
55) vergelijkt het verdeeld subject dan ook met een
schuifpuzzel: het wisselend aaneen puzzelen van aparte hokjes
is maar mogelijk omdat er een stukje ontbreekt in het geheel.
Het ontbrekende stukje is het constitutieve tekort dat het
spelletje mogelijk maakt. Zonder gemis zouden de stukjes niet
kunnen verschuiven. Toegepast op de betekenaar: het gemis
maakt
het
mogelijk
dat
er
steeds
weer
creatieve
betekenaarscombinaties worden gevormd in nieuwe contexten, wat
er voor zorgt dat betekenissen steeds opnieuw verschuiven.
Merk op dat deze redenering omgekeerd ook impliceert dat het
subject maar kan bestaan dankzij de betekenaarsarticulatie.
Indien er geen betekenaarsarticulatie is, duikt een loutere
afwezigheid van het subject op.
In het verlengde van deze ideeën over het tekort als fundering
voor onze subjectiviteit, houdt Lacan er deze opmerkelijke
definitie van de betekenaar op na: ‘Mijn definitie van de
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betekenaar (er bestaat geen andere) luidt als volgt: een
betekenaar
representeert
het
subject
voor
een
andere
betekenaar’ (Lacan, 1960, pp. 819).
Formeel kunnen we deze stelling als volgt schrijven:
S1 à S2
$
Door subject en betekenaar met elkaar te verbinden voegt Lacan
een belangrijke dimensie toe aan de Saussuriaanse gedachte dat
betekenaars gekenmerkt worden door hun aaneenschakeling aan
andere betekenaars. Bij de Saussure is de betekenaar louter
een element van differentie dat identiteit krijgt in relatie
tot andere betekenaars. De Saussure is een taalkundige die
aandacht heeft voor taal en spreken, maar geen vragen stelt
bij de mens die spreekt. Lacan doet dat wel en geeft aan dat
het gebruik van betekenaars nog een bijkomend effect heeft:
het creëert een subject-dimensie bij de taalgebruiker, maar
dan wel als subject dat getekend is door een gebrek dat
verlangen genereert.
Belangrijk in Lacans definitie van de betekenaar is dat ze het
subject niet kenmerkt als een intentionele of teleologische
instantie die de betekenaar actief gebruikt, maar als het
connotatieve effect van ons gebruik van betekenaars. Het
subject is geen psychologische entiteit die intentioneel
spreekt, maar een vorm van zijnsgemis dat resulteert uit
verwijzingen binnen het netwerk van betekenaars die iemands
discours
vormen:
‘Er
is
geen
andere
wetenschappelijke
definitie van subjectiviteit dan deze die volgt uit de
mogelijkheid om de betekenaar te gebruiken voor louter
betekenende
doeleinden
en
niet
met
het
oog
op
betekenisverlening’ (Lacan, 1955-6, p. 214).
Het subject is dus geen pre-verbale instantie die de
betekenaar ‘gebruikt’ met de bedoeling iets te vertellen. Het
subject is geen vooraf gegeven instantie, maar een effect dat
samenhangt met zelf-verwijzende connotaties in het discours
van een spreker: ‘het subject is altijd een verdwijnend iets
dat onder de betekenaarsketting loopt’ (Lacan, 1970, p. 194).
Met dit idee zet Lacan zich af tegen het idealistische
perspectief
dat
eigen
is
aan
vele
psychologische
en
psychodynamische
theorieën.
Idealistische
theorieën
veronderstellen dat in het verborgene van de geest een
organiserende ‘kern’ is die kenbaar zou zijn. Lacan maakt een
dergelijke
veronderstelling
niet
en
propageert
een
materialistische benadering waarin de nadruk ligt op de
materialiteit van betekenaarsarticulatie en op de effecten van
dit spreken op de spreker. Dit effect is dubbel: op imaginair
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vlak leidt het tot het ontstaan van Ik-gerelateerde ideeën en
daarnaast bewerkstelligt het een (illusoir) zijnsgevoel dat
samenhangt met ons gemis.
Maar waar zien we dit met het gemis samenhangende zijnsgevoel
dan concreet verschijnen bij de sprekende mens? Lacans
antwoord hierop luidt als volgt: slechts in de vage
veronderstellingen die iemand over zichzelf maakt en in de
beweging van anticipatie uit ons taalgebruik.
Verwijzend naar Aristoteles stelt Lacan dat de dimensie van
het
subject
slechts
bestaat
als
hypokeimenon
of
veronderstelling. Door het feit dat ons spreken doorspekt is
met zelfreferenties (via woorden als ‘ik’, ‘ons’ of ‘mij’ en
door ook mijn eigennaam te gebruiken) ontstaat de indruk dat
er achter die woorden ‘iets’ ligt dat ‘echt’ ‘mij’ is. Het is
een veronderstelde entiteit waar ik niet exact de vinger kan
op leggen en die met geen enkele betekenaar exact samenvalt,
maar die me wel een zelfgevoel geeft.
Lacan (1968-1969, p. 90) verwoordt dat als volgt: “in de
verhouding tot de betekenaar is het subject geen voorafgaand
gegeven,
maar
een
anticipatie.
Hij
is
verondersteld,
hypokeimenon. Dat is zijn essentie, zijn logische definitie.
Hij is verondersteld en welhaast geïnduceerd, in alle geval is
het er niet de ondersteuning van”. Het concept hypokeimenon
verwijst naar constante kenmerken die ondanks verandering
behouden blijven. We kunnen het plaatsen tegenover datgeen wat
Aristoteles ousia noemt. Ousia is een onderliggende vaste
kern. Het subject is niet zo’n voorafgaand gegeven die het
spreken aanstuurt, maar een constructieve illusie in tijd en
ruimte die geïnduceerd wordt via het spreken.
Enerzijds krijg ik via mijn zelf-referentiële spreken de idee
dat ik in het diepst van mijn eigen gedachten besta als een te
lokaliseren ‘eigen’ plek. Via de taal differentieer ik me van
de buitenwereld en schrijf ik mezelf eigenschappen toe, net
zoals ik objecten uit de buitenwereld typeer. Met geen enkele
eigenschap (karaktertrekken, lichamelijke kenmerken…) val ik
perfect samen, waardoor de aanname ontstaat dat ik psychisch
een entiteit ben die deze concrete kenmerken overstijgt. Dat
is het ruimtelijke aspect van het subject. Merk op dat
Descartes met zijn methodisch getwijfel precies op dit punt
uitkomt. Hij koppelde daar een gevoel van zekerheid aan vast:
ik besta als cognitieve entiteit. Vanuit Lacan zijn we op dat
vlak
nuchterder:
gepersonifieerd
spreken
produceert
de
assumptie dat ik als spreker een entiteit ben, maar dat alles
is slechts een veronderstelling.
Anderzijds krijg ik de idee dat ik op vlak van de tijd een
continu gegeven ben. Door de taal kan ik langs narratieve weg
gemakkelijk terugblikken op het verleden en projecties maken
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over de toekomst, waarmee ik het momentane karakter van mijn
ervaringen overstijg. Opmerkelijk hierbij is dat Lacan het
subject niet gelijk stelt met een gegevenheid die we kunnen
situeren in de tegenwoordige tijd (‘ik ben…’) of in de
verleden tijd (‘ik was…’), maar met de illusie die ik rond
mezelf opbouw in de ‘voltooid tegenwoordige toekomstige tijd’
(futur antérieur). De dimensie van het subject krijgt vorm
omdat ik mezelf beschouw als een situatie die in de toekomst
voltooid zal zijn, maar die nog niet gerealiseerd is. De
voltooid tegenwoordige toekomstige tijd beschrijft de toekomst
als een verleden, zoals in deze zinnen: ‘ik zal rust vinden
als ik voor het examen zal geslaagd zijn’, ‘ik zal gelukkige
zijn wanneer ik een goed lief gevonden heb’. Het subject is
van die aard: het is een intiem iets dat onszelf betreft en
waarvan we hopen dat we er in de toekomst zullen kunnen mee
samenvallen, indien bepaalde stappen gezet zullen zijn.
Datgene wat binnen deze anticipatie nog moet gerealiseerd
worden, is typisch van de orde van de betekenaar. De enige
manier waarop we de nog te voltooien stappen kunnen
karakteriseren is immers met woorden en verbaliseerbare
gedachten. Het subject is op die manier de uiting van de
aanname dat spreken en denken de weg zijn waarlangs we grip
krijgen op onszelf.
Deze situering in tijd en ruimte creëren de veronderstelling
van een bestaan als subject. Deze veronderstelling is een
constructieve illusie. Ze is constructief omdat ze de spreker
een gevoel van agency geeft, maar die desalniettemin illusoir
aangezien het subject geen realiteit is waar we empirisch de
vinger op kunnen leggen. Het is slechts via uitingen (bijv.
een verspreking) dat we kunnen veronderstellen dat er een
specifiek subject aan de basis moet gelegen hebben van wat we
kunnen vaststellen.
Lacan (seminarie 1) vergelijkt het subject met een ui: indien
je de verschillende lagen van de identificatie afpelt zoals de
rokken van een ui, eindig je niet met een kern, maar met een
leegte. Het enige wat je als extra overhoudt zijn de tranen in
je ogen.
Verdeeldheid in het kwadraat
Om zijn idee over de verdeeldheid van het subject verder te
verfijnen maakt Lacan geregeld een onderscheid tussen de
noties ‘subject van de uitspraak’ (sujet de l’énoncé) en
‘subject van het uitspreken’(sujet de l’énonciation) (bijv.
Lacan 1958-9, les 3 December 1958; 1967-8, les 6 Maart 1968).
Persoonlijke
voornaamwoorden
(‘ik’,
‘jij’)
zijn
heel
bijzonder. Naargelang de gebruiker verwijzen ze naar iemand
anders (als ik ‘ik’ zeg gaat het om iemand anders dan wanneer
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jij dat doet).
betekenaar.

‘Ik’

is

in

die

zin

een

uiterst

flexibele

In het verlengde van de Deense taalkundige Otto Jespersen
beschouwt Lacan persoonlijke voornaamwoorden als shifters: de
betekenis ervan is strikt afhankelijk van de boodschap evenals
van de betrokkenen in het narratief. Roman Jakobson benadrukte
dit ook reeds: de betekenis van shifters hangt samen met wie
de zender en ontvanger is van wat wordt verteld. Hij stelt dat
de shifter ‘ik’ een indexicaal symbool is: het verwijst naar
de spreker, naar degene die de taaluiting produceert en staat
symbool voor de spreker. Lacan op zijn beurt stelt dat de
shifter ‘ik’ een ‘indexicale betekenaar’ is1.
Enerzijds is ‘ik’ een betekenaar die in mijn uitspraken
verschijnt, waardoor via de zinscontext allerlei andere
betekenaars op de betekenaar ‘ik’ betrokken raken. Zo
ontstaan op het niveau van de boodschap ideeën over de
kenmerken van de persoon die het woord ‘ik’ gebruikt. Deze
boodschappen vormen geen mooi geheel en dit genereert afweer
omdat de spreker helderheid verkiest vanuit zijn streven naar
een imaginair consistent Ik. Hier situeert Lacan het ‘subject
van de uitspraak’. Het subject van de uitspraak verwijst naar
het
subject
zoals
gekenmerkt
en
uitgedrukt
via
de
betekenaarsketting.
Gezien
ons
taalgebruik
retroactief
boodschappen produceert, ontstaat langs die weg een reeks
uitspraken en een verzameling van betekenden die ons typeren.
Op dit niveau treedt een verdeeldheid op tussen Ik-gerichtheid
en onbewust weten. De uitspraak als verzamelplaats van
concrete talige expressies is de plek waar de verdeeldheid te
lezen is en waar ze wordt verdrongen. Dit onbewust weten kan
men opsporen om er voeling mee te krijgen, maar men kan er
nooit mee samenvallen, net zoals men nooit kan samenvallen met
het Ik als semantisch en imaginair beeld dat vanuit het
spreken oprijst.
Anderzijds is ‘Ik’ een indexicale uitdrukking die verwijst
naar de act van het uitspreken, zijnde naar de loutere
productie van spraak. ‘Ik’ verwijst naar de spreker die
allerlei uitspraken produceert, maar tot geen enkele concrete
uitspraak kan worden herleid. Hier situeert Lacan het ‘subject
van het spreken’. Het subject van het spreken verwijst naar
het zich ontwikkelende aspect van de subjectiviteit. Elke
1

Onze eigennaam is daarentegen wel een referentiële betekenaar, maar is
niet indexicaal. Een eigennaam verwijst net zoals een shifter naar een
specifiek iemand, maar de persoon naar wie de eigennaam verwijst ligt vast.
De eigennaam ‘Sigmund Freud’ refereert naar dezelfde persoon, ongeacht wie
als spreker over die naam spreekt. Daarnaast is een eigennaam ook een
betekenaar die ons een plek geeft in sociale structuren (familiestamboom,
lidmaatschap van formele en informele groepen). In tegenstelling tot een
persoonlijk voornaamwoord heeft een eigennaam een heel hoog tekengehalte.
Er is immers een vaste referent.
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spraakact waarbij men betekenaars gebruikt om een intentie uit
te drukken, houdt in dat iets ongezegd blijft. Eens bepaalde
betekenden voorop komen te staan in de lezing van uitgesproken
betekenaars, wordt de subjectieve act van het uitspreken
immers
vastgepind:
grammaticaal
worden
via
werkwoorden
eigenschappen gekoppeld aan persoonlijke voornaamwoorden en zo
ontstaan semantische eenheden. Het subject van het spreken is
datgene wat niet te reduceren is tot deze set van uitspraken.
Lacan geeft aan dat we het onbewuste kunnen situeren op de
plek van het subject van het uitspreken. Los van de betekenden
die ik aan de betekenaars van mijn onbewuste producties kan
koppelen, moeten we het onbewuste vooral immers opvatten als
een eindeloos doorgaand proces: Op een pulserende manier
produceert
mijn
talig
gegronde
functioneren
onverwachte
betekenaars die mijn Ik-gerichte focus verrassen.
Dit is de opvatting die Lacan in 1964 articuleert in zijn
seminarie XI, waar hij zich buigt over de fundamentele
concepten
van
de
psychoanalyse:
het
onbewuste
is
een
‘boordproces’, een proces van continu openen en sluiten: soms
articuleert zich een betekenaar, op andere momenten niet. Dit
boordproces weerspiegelt een constitutief tekort: ik produceer
weliswaar betekenaars, maar val met geen enkele samen. Dit is
de onbewuste waarheid: het subject van het uitspreken is een
gemis dat telkens opnieuw via mijn spreken wordt bepaald.
Het subject van het spreken kunnen we op die manier situeren
ter hoogte van het lege vakje uit Verhaeghes schuifpuzzel. Het
is een gemis dat niet gearticuleerd raakt in woorden, maar tot
uiting komt in het pulserende spreken zelf.
Vanuit deze theorie over onbewuste waarheid en over het
subject van het uitspreken bekeken, ligt de finaliteit van het
psychoanalytisch
werk
in
een
opvallende
vorm
van
identificatie. Het is geen identificatie met een beeld (ideaal
Ik) of met een betekenaar (Ik-Ideaal), maar een identificatie
met het disharmonisch punt van gemis dat mijn onbewuste
waarheid uitmaakt.
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