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Kijk maar: hoeveel schitterende diensten hebben de 
profetes van Delfi, de priesteressen van Dodona in 

waanzinnige toestand aan Griekenland bewezen, zowel in 
particuliere als in openbare aangelegenheden? In bezonnen 

toestand hebben ze ons echter weinig of niets geholpen. 
Plato, Phaedrus 244 ab 

 
Nowhere or ever did the God of Delphi either 

reveal or conceal. He indicates only. 
Herakleitos, fragment 25 

 

 

Wat gebeurde er in het orakel van Delfi? 

Wat gebeurt er als je literatuur leest?  

Wat gebeurt er als je literatuur schrijft?  

 

Orakelen, lezen, schrijven: wat verbindt die drie met elkaar? Voor de twee laatste is het 

duidelijk: als je leest of als je schrijft, voel je een flinke brok taal over je heen komen, je 

wordt emotioneel aangegrepen, je gaat aan het denken, je wordt meegesleurd en soms 

helemaal onderste boven gehaald: alsof je als een ander uit de ‘ervaring’ van een roman 

onderuit komt. Hier ligt meteen ook de band met wat de antieke mens overkwam als hij 

Apollo’s tempel in Delfi bezocht. Ook hij kreeg in zijn orakel een harde flard tekst in het 

gezicht geslingerd die hem aangreep en op zo’n manier uitsprak wie hij was, dat hij – als we 

de tragische verhalen mogen geloven – vaak een heel leven nodig had om daarmee in het 

reine te komen. Het lijkt overdreven, maar wie vatbaar is voor literatuur weet dat: een roman 

of een gedicht die je raakt, toont je wie je bent, maar dan in de sfinxgedaante van een vraag, 

een vraag die je tot het eind van je dagen in haar ban houdt. Reden waarom je meer romans, 

meer gedichten wilt gaan lezen. Je lijkt bij wat daar wordt verteld, op zo’n manier betrokken 

dat je er deel van gaat van uitmaken, dat het iets van jou wordt. Desnoods alleen van jou, 

omdat het niets van zijn waarde verliest als het anderen verder koud laat. Alsof je bij die 
                                                 
1 Lezing gehouden op de studiedag “Over de schreef: literatuur en psychoanalyse”, georganiseerd door de 
Stichting Psychoanalyse en Cultuur samen met de Vakgroep Psychoanalyse van de Universiteit Gent, Gent, 16 
oktober 2004. Gepubliceerd in: J. Houppermans (red.), Over de schreef. Psychoanalyse & literatuur, Dutch 
University Press, Amsterdam, 2005. 
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wildvreemde tuigen die romans zijn toch intiemer betrokken bent dan je zelf denkt. Alsof ze 

van jou zijn, ook al heb je ze niet geschreven. En alsof ze, als je zelf schreef, op een heel 

andere, unheimlicher manier van jou zijn.  

 Bij het orakel dat ik hoor, bij de roman die ik lees, bij het gedicht dat ik schrijf is het 

feit dat ik dat doe bepalend. Orakels aan anderen, boeken die anderen lezen of schrijven, het 

zijn nooit dezelfde als mijn orakels, mijn lecturen, mijn schrijfsels. Daarvoor is het subject 

hier te zeer betrokken partij. In die eigenzinnige betrokkenheid – en alleen hierin – valt de 

link tussen literatuur en psychoanalyse te zoeken, alsook de reden waarom het idee 

psychoanalyse toe te passen op literatuur helemaal naast de kwestie grijpt. 

Maar wat houdt die betrokkenheid van het subject juist in? Bij de vraag wat er gebeurt 

als je literatuur schrijft – de laatste van de drie vragen waarmee ik begonnen ben – is dit nog 

het minst duidelijk. Ook al lijkt het op het eerste gezicht net andersom. Waar kan ik 

duidelijker betrokken zijn bij wat ik doe dan bij het verhaal dat ik neerschrijf. Wie anders dan 

mezelf ligt aan de basis van het boek met mijn naam op de cover? En toch is schrijven het 

minst duidelijke voorbeeld van de betrokkenheid van het subject die ik hier op het oog heb. 

We zullen inderdaad het rijtje in de gestelde orde moeten aflopen en beginnen bij het begin, 

bij het orakel van Delfi, bij de plaats waar Oedipus de psychoanalyse in het leven riep – zij 

het dan met het soort ‘tijdslag’ waarvan pas de Suske-en-Wiske-held Jerommeke ons het 

paradigma aanreikt.          

 

1. Orakelen 

 

Wat gebeurt in het orakel van Delfi? Mensen komen er van heinde en verre om, in de prille 

ochtend van een ‘zevende dag van de maand’, na allerlei rituele reinigingen en dure 

offergeschenken, toegelaten te worden tot het heiligdom van Apollo. Binnenin zit de Pythia, 

en haar moet de bezoeker, over de hoofden van de priesters heen, zijn of haar vraag 

toeschreeuwen.2 Die priesteres van Apollo heeft plaatsgenomen in de verboden binnenruimte 

                                                 
2 De Pythia, genoemd naar de slang (Python) met wiens huid ze getooid is. Die slang is ooit door Apollo 
omgebracht om Hera’s wandaad te wreken. Nog vóór Apollo geboren was, had die laatste de slang op zijn 
moeder Letho afgestuurd met de bedoeling zijn (dus Apollo’s) geboorte te verhinderen. Een commentator 
suggeert dat het niet toevallig een vrouw is: mannen weten maar al te goed dat het rechtstreekse contact met 
goden te duchten is, en laten daarom liever die klus aan vrouwen over. Louise Bruit Zaidman, “De dochters van 
Padora”, in: Georges Duby, Michelle Perrot & Pauline Schmitt Pantel (red.), Geschiedenis van de vrouw: 
Oudheid, Agon, Amsterdam, 1992, p. 356. Ik volg hier haar beschrijving van het orakel waarbij de Pythia zich 
niet rechtstreeks tot de vraagsteller richt en een wartaal uitkraamt die door de priesters in dithyramben wordt 
vertaald. Uit de wirwar aan elkaar tegensprekende bronnen, trekt ook (onder meer) Henri Jeanmarie die 
conclusie ‘Dionysos: Histoire du culte de Bacchus, Paris, Payot, 1991 [1955], p. 190); terwijl anderen een 
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(‘aduton’) van de tempel, zittend op een driepoot, boven een spleet in grond en verbonden 

met een ronde steen: de ‘omphalos’, de ‘navel van de aarde’. Over die navel zijn de mythen 

nog verwarder dan over de aardspleet. In verband met die laatste gaat het verhaal dat men bij 

toeval ooit had ontdekt dat wie daarboven ging staan, ‘geïnspireerd’ werd en de toekomst 

voorspelde. Blijkbaar blies uit die spleet de wind der goden; ofwel de adem van Gaia (Moeder 

Aarde) ofwel die van de godheid die de heilige plek op haar veroverd had: Apollo. De spleet 

was al van bij haar ‘ontdekking’ een zodanig succes en de vervoering die ze teweegbracht zo 

heftig dat mensen er zich letterlijk gingen inwerpen. Om die reden had men er trouwens een 

tempel omheen gebouwd3, en een priesteres aangesteld die nog als enige rechtstreeks aan de 

wind der goden mocht blootstaan. Het kwam alleen haar nog toe om de gevaarlijke wartaal 

van de goden te vertolken. Die vertolking werd dan door de priesters in mooie dithyramben 

vertaald, en in die ‘literaire’ vorm aan de vraagsteller meegedeeld.  

 Dit is wat Oedipus overkwam. Thuis had iemand hem onder het sporten, even gemeen 

als gemeend, een ‘bastaard’ genoemd, en omdat hij, totaal overstuur, niet wist wat daarvan te 

denken, was hij naar Delfi gekomen om het uit de mond van de goden – of van de aarde zelf – 

te vernemen. Oedipus is hier duidelijk nog niet diegene die hij twintig jaar later is, wanneer 

hij, nu als vorst van Thebe, nog eens met een probleem van dat kaliber wordt geconfronteerd. 

Dit keer is het zijn stad die door moordende pest wordt geteisterd. Ook nu denkt Oedipus 

meteen aan Delfi, maar gaat er niet zelf heen. Hij stuurt een ander in zijn plaats, en blijft in 

Thebe om daar eigenhandig een antwoord op zijn probleem te vinden. Hij wil dit niet eerst 

vernemen uit de mond van een magische priesteres die het opmaakt uit wat een dampend 

godengat in de grond te kennen geeft. Daarvoor is hij te veel ‘filosoof’ geworden. Hij zoekt 

nu het antwoord op zijn vragen bij zichzelf, en meer bepaald bij de logica van de ‘logos’ die 

hij in zijn vraagstelling hanteert. Hij gaat ervan uit dat zijn vraag zelf al het antwoord bevat. 

Dit wordt voortaan het paradigma van denken en weten. Denken is vragen stellen, maar niet 

langer aan donkere goden, aan Pythia’s, ‘omphalloi’ of andere aardnavels, maar aan onszelf, 

en meer bepaald aan de woorden, de logos, waarin we onze vragen formuleren. Vragen dienen 

wij zelf, én logisch te behandelen. 

Wat is er met de stad dat een pest die teistert? Het antwoord zit in het woord waarmee 

de vraag gesteld is: in het woord ‘is’, ‘zijn’. Als je de stad tot zijn ‘zijn’, tot zijn ‘essentie’ 

                                                                                                                                                         
tegenovergestelde conclusie trekken waar de Pythia zich rechtstreeks en op heldere wijze tot de vraagsteller richt 
(zie onder meer H.W. Parke, A History of the Delphic Oracle, Basis Blackwell, London, 1939, p. 21-22). 
3 Wat men tot zes keer heeft moeten herhalen, omdat de heiligdommen telkens vernietigd werden. De vierde, 
bronzen versie werd zelfs door het navelgat zelf verzwolgen, zo vertelt althans de mythe. Pas de zesde, stenen 
versie bleef overeind (zie: Robert Graves, Griekse Mythen, De Haan, Houten, 1993, p. 175). 
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terugbrengt, zal die worden wat hij is, met name de (zijns)grond die de gemeenschap 

zijnskracht geeft; en zal ook de pest worden wat ze ‘is’: een luis in de pels van het zijn, een 

actieve vorm van niet-zijn dus en, daarom, ten dode opgeschreven. Dit is wat we tot op heden 

zoeken en veronderstellen in wat we weten en wetenschap noemen: een zijnsgrond. Ook al 

heeft, sinds Kant, de moderniteit bekend dat ze dit perspectief definitief moet laten varen 

(‘Das Ding an sich ist ein Unbekanntes’), toch leeft de wetenschap tot op heden nog volop 

van de veronderstelling dat wat ze zegt de evidentie van het zijn heeft. Ons aan de 

onmogelijkheid van die evidentie herinneren en de complexiteit van die onmogelijkheid ten 

volle ernstig nemen: daarvoor heeft Freud de psychoanalyse uitgevonden en daarom moet ze 

telkens weer opnieuw – dus ook vandaag weer – worden uitgevonden. 

Maar keren we nog even terug naar Oedipus die op de zo-even beschreven manier de 

vraag aanpakt waarmee hij als Thebaanse vorst wordt geconfronteerd. Ikzelf zal het antwoord 

geven op de vraag die zich hier stelt, zo schreeuwt hij het volk toe dat zich aan de poort van 

zijn paleis heeft verzameld. Zelfs als het antwoord op die vraag bij mezelf ligt, zelfs als ik de 

oorzaak van de pest ben, zelfs als kost het me mijn eigen kop, ik wil en zal het zelf uitspitten. 

Het vervolg is al even bekend als het voorgaande. Oedipus vindt zelf het antwoord op 

zijn vraag, en dat ligt inderdaad op een pijnlijke manier exclusief bij zichzelf. Hijzelf is 

Thebe’s pest. Aan het monster dat de zoon is van zijn vrouw en de broer van zijn kinderen, 

aan de pestilente brok incest die hij is, heeft de stad haar ondergang te danken. In ‘filosofisch’ 

opzicht ligt het meest pijnlijke echter in het feit dat hij het antwoord op die vraag al twintig 

jaar eerder had gekregen, en dat precies zijn filosofische houding – zijn intentie zelf zijn 

vragen van een antwoord te voorzien en zelf te denken – hem daar blind voor heeft gemaakt. 

De goddelijke wind die uit dat hete aardgat kwam, gaf hem twintig jaar eerder al het antwoord 

op de vraag die hem nu kwelt. Alleen heeft hij het toen niet begrepen, en dit precies omdat hij 

dacht het begrepen te hebben. Zijn zogenaamde begrip van toen blijkt een listige vorm van 

onbegrip te zijn geweest, nodig om zijn noodlot te voltrekken. Het zogenaamd zelfstandige 

denken – onze filosofie en onze wetenschap dus, waarvan de figuur van Oedipus een eerste 

emblematische gestalte is – is niets dan een afweermechanisme om niet te moeten zien dat het 

‘zelf’ van het denken niet uit het denken zelf valt af te leiden, maar uit de bedwelmende wind 

die opstijgt uit de navelbuik van de aarde. Het geraaskal van de Pythia legt een waarheid bloot 

waarvoor de denkende zoektocht naar de waarheid alleen blind kon blijven. Alsof die hele 

zoektocht, inclusief haar resultaat, alleen maar een poging is om tegen die waarheid een dam 

op te werpen.  
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In zijn orakel krijgt Oedipus die waarheid onverbloemd in de maag gesplitst. Het is 

een waarheid die goed past bij het soort subjectieve betrokkenheid waarnaar wij hier op zoek 

zijn. Alleen is die in Oedipus’ geval behoorlijk tragisch neergezet. Het orakel in Delfi noemt 

hem, even bruut als duidelijk, een ‘motherfucking fatherkiller’; hij weet nu dat hij de 

moordenaar van zijn vader en de neuker van zijn moeder is. En precies omdat hij meent dat te 

begrijpen en dus alles doet om aan de verdere consequenties van die moordend incestueuze 

feitelijkheid te ontsnappen, voltrekt hij die. Hij constitueert actief de waarheid die het orakel 

over hem uitspreekt. Hij wordt er de drager – het subject – van. En uitgerekend op die manier 

gaat hij ook als subject onderuit. Eens zijn tragische waarheid tot hem is doorgedrongen, is hij 

niet meer in staat de drager – het subject – te zijn van degene die hij dacht te zijn. De verlichte 

geest die ervan uitging zelf tot inzicht te komen, moet zich, eenmaal zover, in naam van 

datzelfde inzicht prompt de ogen uitsteken. Enkel blind kan hij nog de ‘drager’ zijn van de 

waarheid die hij pas inzag toen hij merkte hoe macaber consequent hij die had bewerkstelligd. 

Het orakel had geen woord teveel gezegd, en toch was elke woord teveel geweest en drong 

het pas tot hem door toen hij van elk van die woorden ten volle de drager (subject) was 

geworden. En op dat moment faalde hij als verlicht subject van die waarheid. Zijn waarheid 

verdroeg enkel nog een blind en gebroken subject.  

Oedipus staat hier niet enkel voor het gelijknamige complex. Die tragische held is ook 

emblematisch voor de structuur van het moderne subject tout court. Waar dat subject met 

Descartes nog dacht heer en meester over zichzelf en zijn wereld te zijn, toont Freud aan hoe 

het wordt doorspookt door een waarheid die zijn meesterpositie voorgoed onderuit haalt. Let 

wel, het gaat hier niet enkel om het subject voor zover ook dat, zoals alles in de ‘moderne’ 

natuur4, het effect is van allerlei uitwendige factoren. Het gaat niet om het subject in zoverre 

het ‘object’ is van de menswetenschappen. Het gaat om het subject van die 

menswetenschappen, om het subject van een wetenschap over het subjectieve. Ons weten 

over onszelf – over het subject dat we zijn – rust op het meest fundamentele niveau in een 

blinde vlek die erger wordt naarmate ons inzicht groeit. In laatste instantie is die blinde vlek 

onze ‘drager’, ons ‘subject’. De psychoanalytische theorie wil een weten uitbouwen dat die 

blindheid onderkent zonder die op te heffen, een weten dat bewust op het onherleidbare van 

dit blinde ‘onweten’ is gebouwd.  

                                                 
4 ‘Natura’ was in de middeleeuwen het aristotelische woord voor het zijn in het algemeen en het werd 
geïnterpreteerd als de werkelijkheid in de zin dat daarin een ‘zijnskracht’ (een ‘dynamis’ en een ‘energeia’) aan 
het ‘werk’ was. Met Descartes en (vooral) met Newton, wordt die ‘Natura’ losgekoppeld van haar veronderstelde 
‘zijnskracht’ en in haar pure uitwendigheid benaderd: als een mechanisch geheel van uitwendig op elkaar 
inwerkende ‘lichamen’.   
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De Antieke Tijd duidde dat onweten aan door het over goden, heilige bergen, bomen 

of spleten in de grond te hebben, en daar hele mythologieën rond te weven. Wat ze met die 

heilige warenwinkel en die wilde verhalen bedoelden? We kunnen er tot op heden maar best 

vanuit gaan dat we daar niet echt veel van begrijpen. Alleen misschien dat het, inderdaad, hun 

manier was om de blinde grond waarop het weten rust ergens in dit weten een plaats te geven 

zonder het onkenbare karakter ervan op te heffen. Het is in die zin dat Oedipus ons (met een 

tijdslag, die van Jerommeke waardig) de waarheid van Descartes toont: we mogen dan de 

drager zijn van het weten waarin we ons bewegen, we zijn dat niet als zelfbewuste subjecten, 

maar als subjecten van het onbewuste. 

Dat de psychoanalyse dit inzicht ernstig neemt en tot uitgangspunt van wetenschap wil 

maken, dat ze daarom morrelt aan de gesettelde paradigma’s van wat momenteel weten heet: 

het wordt haar vandaag de dag hoe langer hoe kwalijker genomen. Binnen het utopisch 

emancipatorisch elan van de 20ste eeuw kreeg de psychoanalytische theorie nog alle krediet; 

de teloorgang van dit elan – of, beter, het conservatief worden van dit elan – dreigt ook haar 

ondergang te worden. Het emancipatorische elan dat zich – vaak al te naïef – aan een open 

toekomst overgaf is langzaam gekeerd in een conservatievere houding die het – veelal niet 

minder naïef – houdt bij de bereikte zekerheid. In die ideologische reflex hervindt de 

wetenschap haar vroegmoderne, maar nooit voldoende gefundeerde uitgangspunt: de 

zekerheid, zoals Descartes die ooit als haar nieuwe solide basis postuleerde. In plaats van ons 

aan de toekomst te vergapen (zoals we de 19de en de 20ste eeuw gedaan hebben), gaan we 

bouwen op wat we in alle zekerheid nu reeds in handen hebben. En omdat ‘onweten’ iets is 

wat we per definitie nooit in handen hebben, kan het alleen nog iets met wetenschap te maken 

hebben voor zover het, in de hoedanigheid van alsnog ongekende, vóór ons ligt als het straks 

te kennene. Dat het weten door zijn eindigheid niet alleen begrensd, maar ook gedragen 

wordt; dat met andere woorden het subject van het weten in feite het subject van een onweten 

– het subject van het onbewuste – is: daar kan het sciëntisme van de huidige ideologie alleen 

maar de schouders voor ophalen.       

 

2. Lezen en schrijven 

 

En toch is dit merkwaardig, zeker als men het tegen het licht houdt van dat ander soort 

‘weten’ dat eveneens in de loop van diezelfde emancipatorische 20ste eeuw een enorme 

expansie heeft gekend, maar aan de greep van de heroplevende sciëntistische ideologie 
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ontsnapt lijkt te zijn. Ik heb het met name over de literatuur en haar tot nader order 

ongebroken succes. 

 Jawel, literatuur is een ‘weten’, en in die zin een ‘wetenschap’. Niet in de zin dat je in 

een roman of een gedicht allerlei zaken te weten komt, maar wel dat ze je iets zeggen over 

jezelf in je hoedanigheid van subject van je lectuur en, ruimer, van subject van je kennis over 

jezelf. Zelfs waar een roman met geen woord over zoiets als ‘subject’ rept, zoals in het werk 

van Raymond Roussel bijvoorbeeld5, ook dan nog is literatuur een ervaring waar een 

waarheid en een weten in het spel is waarvoor het subject constitutief is. 

 Ziehier dan de twee andere vragen waarmee we zijn begonnen: wat gebeurt er als je 

literatuur leest of schrijft?  Je neemt een duik in een bad van taal, je levert je over aan een 

fictief verhaal dat je aangrijpt en je meesleurt ver weg van de werkelijkheid van alledag. Tot 

die brok fictie je helemaal onderste boven haalt en je niet meer wilt loslaten. Hoe verschillend 

ze verder ook mogen zijn, hierin gaan lezen en schrijven terug op dezelfde ervaring, een 

ervaring die in laatste instantie op een hardnekkige wijze singulier blijft. Desnoods valt 

niemand de roman die ik schreef bij, toch kan het schrijven voor mij een ervaring zijn geweest 

die mij tot in mijn diepste intimiteit aangreep. Hetzelfde geldt voor de lezer: het gedicht of de 

roman die je goedvindt, kan door iedereen afgewezen worden, hij kan niettemin jou 

authentiek raken. En zelfs als iedereen die ene bestseller zo goed vindt, dan nog doet dat niet 

noodzakelijk iets af van de singulariteit van je eigen lectuur. Alsof je, lezend, als subject 

constitutief bij die roman betrokken bent.  

 Maar betekent dat dan niet dat literatuur in hoofdzaak om een emotioneel gebeuren 

gaat? Laat ik me niet simpelweg als lezer of schrijver meedrijven op de vleugels van de fictie? 

Dat hoeft toch niet direct iets met ‘weten’, laat staan met ‘wetenschap’ te maken te hebben. 

Dat hoeft inderdaad niet per se, al hebben we vaak de indruk dat literaire werken ons soms 

meer leren dan alle psychologische theorieën samen. Natuurlijk is Dostojewski’s Idioot pure 

fictie, maar de blik waarmee hij zijn hoofdpersonages (de halfzachte sukkel Myskin en de 

doortrapte slechterik Rogozjin) analyseert, getuigt bij momenten van een duizelingwekkend 

psychologisch inzicht. Alleen al het idee om, van bij hun eerste ontmoeting in de trein 

(waarmee de roman begint), die beide figuren als elkaar spiegelbeeld te componeren en, na 

een honderden pagina’s lange ‘dans’ waarbij beide elkaar voortdurend ontwijken, die 

‘spiegel’ te laten barsten in hun gezamenlijke dodenwake bij het lijk van vrouw die ze beiden 

aanbidden: het is niet alleen een geniale compositie, het laat Dostojewski ook toe dermate 

                                                 
5 Raymond Roussel, Indrukken van Afrika, van Oorschot, Amsterdam, 1997.  
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scherp in de ‘ziel’ van de mens te kijken, dat je moeilijk kunt zeggen dat hetgeen waarmee 

zo’n roman je confronteert geen weten – of zelfs wetenschap – zou zijn.   

 Alleen hoeft dit romaneske ‘weten’ zich niets aan te trekken van de bochten waarin de 

wetenschap zich in de moderne tijd heeft gewrongen. Zo kan literatuur het, bijvoorbeeld, 

probleemloos over de ‘ziel’ hebben en daarover scherpe inzichten debiteren, terwijl alle 

moderne wetenschappen het woord ‘ziel’ al lang uit hun vocabularium hebben geschrapt. 

Voor het gros van de psychologieën is zoiets als een ‘ziel’ eenvoudigweg onbestaande. 

Waarom kan de literatuur er dan probleemloos over spreken? Omdat ze fictie is. Omdat niets 

van wat ze zegt per se waar hoeft te zijn. Omdat ze alleen ondanks haarzelf ware dingen 

vertelt.  

 Het discours van de literatuur opereert in het domein van het fictieve. Aan dit domein 

heeft de wetenschap elke bestaansgrond ontzegd, en dit sinds Descartes al, die het fictieve 

definieert als wat het criterium van de methodische twijfel niet weerstaat. Het fictieve als 

dusdanig komt niet in aanmerking voor wetenschappelijke benadering. Het moet eerst 

teruggevoerd worden naar wat wel vaste grond heeft, want alleen daarover valt 

wetenschappelijk iets te zeggen. Over een aan elke grond onttrokken fictie is dat onmogelijk. 

In dit opzicht lijkt het waarheidsgehalte dat in de literatuur schuilt een ware anomalie. Haar 

vertoog is én pure fictie én in staat iets waars te zeggen over de mens. Het is om die reden dat 

literatuur, alleen al door haar boude bestaan (inclusief haar succes), een vraagteken plaatst bij 

het strenge onderscheid tussen fictie en waarheid – een onderscheid waaraan de moderne 

wetenschap haar ontstaan (Descartes6) te danken heeft. 

 Dit is de zin waarin het ‘weten’ dat in de literatuur schuilt, ernstig te nemen is. Ook 

door de literatuurwetenschap. De grootste zorg van die laatste lijkt er vandaag in te bestaan 

om de bevindingen van de moderne wetenschappen toe te passen op literaire werken, en 

literatuur zo een plaats te geven binnen de wetenschappelijke wereld. Maar juist op die manier 

verliest ze een van haar meest cruciale aspecten uit het oog. Zij mist het punt waar zij ten 

aanzien van de paradigma’s van wat vandaag wetenschap heet, een kritiek kan ontwikkelen, al 

was het maar omdat zij, in plaats van de fictie uit de weg te gaan zoals de wetenschappen 

doen, principieel voor die fictie kiest.7  

                                                 
6 De vooronderstelling die in Descartes’ methodische twijfel vervat zit, gaat ervan uit dat datgene waaraan te 
twijfelen valt, onbestaande en dus fictie is. Het is iets dat alleen als idee in ons denken bestaat, een idee waarvan 
het equivalent niet in de realiteit kan worden aangetoond.  
7 Haar succes in tijden van wetenschap is dan ook slechts mogelijk dankzij de veronderstelling dat wetenschap 
en literatuur strikt van elkaar te scheiden zijn: dat met andere woorden het literaire vertoog zich vermeit in het 
fictieve, en het wetenschappelijke discours dit uitdrukkelijk niet doet. 
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Die keuze roept de fundamentele vraag op of fictie wel buiten het domein van weten 

en wetenschap – en meer bepaald menswetenschap – te houden is. Kan men het menselijke 

reilen en zeilen in kaart brengen, zonder op een of andere manier ook de fictie als fictie 

ernstig te nemen? Moet een menswetenschap het menselijke vermogen tot fictie en de fictie 

zelf die dit vermogen genereert, niet ernstiger nemen dan haar paradigma’s toelaten? Moet zij 

verbeelding en fictie niet onderkennen als een wezenlijk onderdeel van de menselijke kennis? 

Niet alleen als een element dat tot haar object behoort, maar als iets dat haar tot op het niveau 

van haar subject mede constitueert?  

Het antwoord van de psychoanalyse op die vraag is in elk geval volmondig ‘ja’. Dit ‘ja 

aan de fictie’ maakt haar essentie uit, maar maakt haar tegelijk principieel onaanvaardbaar 

voor de moderne wetenschap. Dat de oorzaak van de neurose in een verdrongen onbewust 

infantiel seksueel trauma lag (Breurs en Freuds nieuwe theorie anno 1890-1895), was nog te 

formuleren conform aan de paradigma’s van de moderne wetenschap. Op jonge leeftijd was 

het lichaam van de patiënt gedwongen geweest te reageren op seksuele prikkels, terwijl het 

seksuele reactieorgaan daartoe nog niet in staat was. Het gevolg was, begrijpelijk, een trauma. 

Geen wonder dus dat patiënten het over infantiel seksuele traumatische ervaringen hadden. 

Maar die theorie werd pas ‘psychoanalyse’ in de strikte zin van het woord toen Freud moest 

toegeven dat patiënten dit soort trauma’s goeddeels verzonnen, maar dat de oorzaak van hun 

neuroses daarom niet minder in de genoemde trauma’s lag. Freuds hysterische patiënten 

leden aan een ingebeelde ziekte, maar die inbeelding – die fictie – was in zijn ogen wel 

degelijk de volwaardige oorzaak van hun ziekte. Hier werd het onderscheid tussen feit en 

fictie, sinds Descartes hét basisaxioma van de moderne wetenschap, met de voeten getreden. 

De mens op zoek naar een antwoord op zijn psychische problemen, moest in zijn inbeelding – 

zijn verbeelding, Einbildungskraft – absoluut ernstig worden genomen. Alleen bleek die 

verbeelding niet langer terug te voeren tot een zelfbewust subject (zoals we in de lijn van  

Descartes altijd hadden gedaan). Het was de verbeelding van het onbewuste waarvan, pas 

naderhand, de mens zich inbeeldt de drager – het subject – te zijn.  

Lacan is steeds trouw gebleven aan dit freudiaanse inzicht: vanaf zijn theorie over de 

paranoïaque structuur van het Ik, over zijn stellingname tegen de neuropsychiatrie van zijn 

tijd en zijn pleidooi voor een “causalité psychique”, tot aan zijn steeds weer herwerkte “logica 

van het fantasme” (inclusief zijn nadruk op de reële kern waarrond dat fantasma cirkelt).8 De 

                                                 
8 Ik verwijs naar, respectievelijk, “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est 
révélée dans l’expérience psychanalytique” (J. Lacan, Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 93-100), “Propos sur la 
causalité psychique” (ibidem, p. 151-193); “Logique du fantasme” (J. Lacan, Séminaire 1966-67, inédit). 
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libidinale drifteconomie waarop de mens teruggaat, speelt zich af in het domein, niet van het 

reële, maar van het fictieve. De even wankele als listige oplossing die het menselijk lustwezen 

telkens weer uitvindt om de libidinale impasses waartegen het onvermijdelijk aanbotst te 

omzeilen en te verschalken, zijn inderdaad ‘uitvindingen’ die meer op fictie dan op 

realiteitszin berusten. Geen wonder dat Lacan, naast Freud, ook het basisinzicht van de Lévi-

Strauss omhelsde: de mens leeft niet in de reële natuur, maar in de van die natuur radicaal 

losgemaakte (en in die zin, ‘fictieve’) cultuur. Die cultuur is geen geestelijke realiteit, geen 

product van de menselijke ziel of geest, zoals men tot dan altijd had gedacht, maar een 

materiële realiteit. Alleen is haar materialiteit die van de betekenaars; en de verbeelding – de 

op fictie drijvende libido – waaraan de mens zijn bestaan als identiteit te danken heeft, 

functioneert dus binnen een autonoom opererend universum van betekenaars. Daarin valt wat 

Freud het onbewuste noemt, te situeren.  

 Meer bepaald constitueert het lustwezen genaamd mens zich als het subject van dat 

onbewuste, dit wil zeggen als de ‘drager’ van die betekenaars. Hij fingeert zich een identiteit 

door te doen alsof hij de betekenis is waarnaar al die (per definitie tekortschietende) 

betekenaars verwijzen; dit is de imaginaire list waarmee ‘his majesty the baby’, hoewel één 

brok tekort, zich niettemin de raison d’être van het hele universum waant. En als die 

imaginaire list niet langer voldoet, constitueert het lustwezen zich als de drager van een 

verlangen naar een ultieme betekenaar – een ultiem object – waaraan hij die functie 

toeschrijft. Hier wordt het menselijke lustwezen ‘het subject van het verlangen van de Ander’, 

zoals Lacans alternatief op de Cartesiaanse subjectdefinitie (subject als drager van het 

zelfbewustzijn) zich laat formuleren.  

 Als literatuur aanslaat, als ze ons iets doet, als ze ons een waarheid biedt die niet naar 

de paradigma’s van een normale wetenschappelijkheid luistert, dan komt het omdat ze 

inspeelt op de structuur van dat fictieve spel dat aan de basis van de menselijke identiteit ligt. 

Eerst en vooral toont die literatuur – maar hetzelfde geldt mutatis mutandis voor film en 

andere fictie – hoe haar personages verstrikt geraken in dat spel dat de mens met zichzelf (en 

met anderen) speelt. De illustraties van wat Lacan een imaginair ego, een symbolisch subject, 

een fundamenteel fantasma of een genot noemt, zijn zo in veelvoud uit de literatuur te 

plukken. Maar bovenal herhaalt ook de lezer zelf, in zijn lectuur, dit fictieve spel dat aan de 

basis van onze menselijke identiteit ligt. Opgaand in de roman, identificeert hij zich met een 

of ander personage, of doet hij dat uitdrukkelijk niet: in beide gevallen komt het neer op een 

bevestiging van zijn eigen imaginaire Ik. Maar de grootheid van een roman bestaat erin om 

die imaginaire identificatie waarin de lezer gelokt is langzaam maar zeker te ‘decentreren’ en 
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ruimte te gunnen aan de afstand die tussen hem en hemzelf gaapt – een afstand die Lacan 

“désir”, “verlangen” noemt en die de fictieve, maar ware grond van de menselijke identiteit is. 

De roman dringt de lezer listig een lectuur op waar de duidelijke co-ordinaten van zijn 

imaginaire identificatie aan het schuiven gaan. De spontane sympathie die hij voor een 

personage voelt, wordt langzaam opgedreven tot hij sympathiseert met iemand die buiten het 

‘format’ van zijn imaginair identificatiemodel valt. De sympathieke Myskin, waarvoor de 

lezer vijfhonderd pagina’s lang sympathie opbouwt, blijkt niet alleen het spiegelbeeld van de 

doortrapte slechterik Rogozjin te zijn, hij deemstert aan het eind van de roman ook opnieuw 

weg in het schemerbestaan van een halfzachte waanzinnige sukkel, een bestaan waar hij aan 

het begin van de roman net uit ontsnapt was. Natuurlijk blijft de spontane identificatie van de 

lezer met Myskin overeind, maar ze is aan het eind van het boek haar stevige – ‘duele’ – 

imaginaire structuur kwijt. Ze is doorkruist door de voortdurend onderhuids sluimerende 

identificatie van Myskin zelf met Rogozjin, en ze wordt aan het eind, als Myskin in de 

waanzin wegdrijft, geconfronteerd met haar grondeloosheid, met het absoluut fictieve van 

haar grond dus.  

 

Uiteraard kan literatuur de lezer verrassende inzichten bijbrengen, ook en vooral over de 

manier waarop de personages fluctueren als ‘drager van het verlangen van de Ander’. Maar 

bovenal confronteert de leeservaring hem met zijn eigen ‘subjectiviteit’. Niet in de zin dat ook 

hij, net als de personages in de roman, zus of zo reageert, dit of dat denkt of voelt. Niet in de 

zin dat hij lessen kan trekken uit wat in de roman gebeurt. Maar in de zin dat ook hij niet de 

oorzaak maar het effect is van een identificatie, dat hij meer bepaald het subject is van een 

identificatie die – precies omwille van de waarheid die die in zich draagt – zich niet kan 

opgesloten houden in de veilige – duele – co-ordinaten van een imaginaire ‘format’, maar dat 

hij de verschuivende, fluctuerende ruimte van het verlangen moet valoriseren om te kunnen 

zijn wie hij is.   

 Niet wat we weten staat centraal in de literatuur, maar wat het betekent het subject van 

dit weten te zijn – dat met andere woorden ons moderne weten niet teruggaat op een eiland 

van zekerheid in een zee van twijfel (zoals Descartes dacht), maar op een door die twijfel zelf 

gecreëerd punt waarop, in plaats van zekerheid, een verlangen rust (naar zekerheid of naar 

wat dan ook). Het komt erop aan het menselijke subject zijn verlangen te gunnen; wat zoveel 

wil zeggen als de soevereine maar broze luxe te gunnen niet zonder meer met zichzelf samen 

te vallen, maar ruimte te krijgen voor de ruimte die de mens van zichzelf scheidt – met andere 

woorden voor het verlangen dat hij ‘is’.  
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 Het is die ruimte die door de moderne wetenschap per definitie wordt ontkend. Ze kan 

de erkenning van die ruimte alleen overlaten aan het niet-wetenschappelijke discours over de 

mens, genaamd literatuur. Als we de productie van de laatste twee eeuwen bekijken, moeten 

we zeggen dat die literatuur zich meer dan behoorlijk van die taak heeft gekweten. Toch is het 

niet aan de literatuur om theoretisch duidelijk te maken dat het subject waarover ze het heeft 

ook dat van de wetenschap is. Die taak is in elk geval wel weggelegd voor de psychoanalyse, 

met name voor die wetenschap die zich uitdrukkelijk als een subjecttheorie profileert (en 

hierin is de inzet en de bijdrage van de lacaniaanse conceptualisering van de psychoanalyse 

zonder meer onontbeerlijk), en die door haar affirmatie van de fictie als fictie, een meer dan 

grote affiniteit met literatuur heeft. Maar die taak naar behoren vervullen, impliceert 

noodzakelijk dat die psychoanalyse daarom de grondslagendiscussie met de 

menswetenschappen opnieuw in alle ernst aangaat. De vraag is of ze dat momenteel wel 

doet.9 Misschien moet ze eerst de literatuurwetenschap met haar subversieve 

grondslagendiscussie besmetten en ook van haar een plaats maken waar wat wetenschap is in 

haar moderne fundamenten wordt bevraagd. De psychoanalyse moet niet toegepast worden op 

de literatuur, noch moet de literatuur toegepast worden op de psychoanalyse10; beide moeten 

hun paradigmatische keuze voor de fictie in stelling brengen tegen de algehele ontkenning van 

de fictie door de moderne menswetenschappen. In een tijd waar de beeldcultuur op het punt 

staat de realiteit te vervangen, is zo’n gezamenlijke stellingname van literatuur en 

psychoanalyse meer dan noodzakelijk.  

                                                 
9 In feite moet de psychoanalyse, samen met de literatuurwetenschap, opnieuw het onderscheid tussen sociale (of 
mens-)wetenschappen en harde wetenschappen aan de orde stellen, een onderscheid dat in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw onbediscussieerd van tafel is geschoven. Het feit dat er voor de ‘cultuur’ een andere 
logica geldt dan voor de objectieve werkelijkheid was voor het wetenschappelijke klimaat van de twintigste 
eeuw niet onoverkomelijk. Voor de humane wetenschappen – of, zoals dat in het Engels heet, voor de social 
sciences – gold een ‘Standard Social Science Model’, dat zich, tot op het niveau van de paradigma’s, 
onderscheidde van de natural sciences, de harde ‘natuurwetenschappen’ waar fysica als model gold. Zeker in het 
midden van de eeuw heeft als model voor de social sciences een tijd lang de linguïstiek gegolden (met Lévi-
Strauss als één van de toonaangevende autoriteiten), al heeft dit de grondslagendiscussie die binnen dit 
wetenschapsveld heerste nooit geheel kunnen beslechten. Voor Lacan is het duidelijk dat de psychoanalyse enkel 
mogelijk is als men voor menswetenschappen (social sciences) eigen grondslagen en axioma’s postuleert. 
Precies omdat dit Standard Social Science Model vandaag de dag afgedaan heeft, dreigt ook de psychoanalyse 
alle krediet te verliezen. Het is dus niet zozeer een diepgaande grondslagendiscussie als wel een veranderde 
tijdsgeest die het tij heeft doen keren. In wetenschappelijke kringen is het nu bon ton het ‘Integrated Causal 
Model’ naar voren te schuiven. Daarom is Darwin ‘in’ en Freud ‘out’. De psyche, het subject, of hoe je het ook 
noemt, wordt nu als ‘leven’, als ‘bios’ benaderd (want dit is de huidige naam voor wat Descartes res extensa 
noemde). En dat moet gebeuren met een logica – een bio-logica – die op het vlak van de paradigma’s niet 
verschilt van elke andere wetenschappelijke logica. De evolutionaire psychologie zit vol ficties en fantasma’s 
(wat ze steevast beeldmatig illustreert met het spectaculaire seksleven van de bonobo’s en de aan hen 
gekoppelde primaten uit de oertijd), maar dat is naar die wetenschap zelf zegt bijzaak: psychologica is in wezen 
biologica, en biologica verschilt niet essentieel van andere logica’s binnen dat Integrated Causal Model. 
10 Zie Pierre Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse?, Les Éditions de Minuit, Paris, 2004. 
Zie ook: Laurent Zimmerman, “Pierre Bayared ou la théorie tourneboulée”, in: Critique, n° 682 (mars 2004), p. 
235-251.  


