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Que le substrat biologique du sujet soit dans l’analyse intéressé 
jusqu’en son fonds, n’implique nullement que la causalité 
qu’elle découvre y soit réductible au biologique.  

Jacques Lacan1 
 

 

“Het zit allemaal tussen de oren. De mensen horen dat niet graag, maar zo is het. Depressies, 

burn-outsyndromen, anorexia, borderline, het is misschien niet helemaal neurologisch en 

biologisch, maar in elk geval toch meer dan ons lief is. En waarom is ons dat niet lief? Omdat 

wij, zo zeggen we graag, nu eenmaal geen machines maar mensen zijn, mensen van vlees en 

bloed, en vooral ook mensen vol bezieling en geest, psychische wezens dus. We horen het niet 

graag, maar als we er ‘psychisch’ onderdoor gaan moeten ze niet meteen in onze ‘psyche’ gaan 

neuzen. Bestaat die trouwens? En zelfs voor wie die bestaat, is ook die psyche, die ‘mind’, een 

kwestie van celebrale neuronale reacties en disposities. Geestelijke gezondheidszorg en 

psychiatrie moeten zich op het lichaam concentreren. Daar ligt hun wetenschappelijke grond.” 

Ziehier een consensus die niet alleen in psychiatrische middens of in milieus  

verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg heerst. Iedereen die iet of wat nadenkt, 

deelt onderhand die mening. Uitzonderingen niet te na gesproken, is de concensus daarover 

algemeen: we zijn minder psychisch dan we graag horen. We zijn vooral ‘lichaam’, in de harde, 

wetenschappelijke zin van het woord.  

Let wel, ook het idee dat wij dat niet graag horen is concensus geworden. Het ontgaat ons 

misschien, maar dat betekent dan wel dat we het in feite helemaal niet zo ongaarne horen. Dat we 

dus graag horen dat we het niet graag horen dat we een machine of, adeqater, een biochemisch, 

neuronaal, genetisch bepaald reactie-apparaat zijn. Die reductie tot biochemische processen en 

disposities ervaren we als een ‘narcistische krenking’, zo herhalen we in koor, maar dat belet ons 
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niet met dit idee een eigen collectief narcisitsch Ik op te bouwen. En, o ja, diegene aan wie we de 

term ‘narcisme’ te danken hadden, was dat niet de laatste die dacht dat het toch niet allemaal 

‘tussen de oren’ zit – of, áls het toch tussen de oren zit, dat dan niet zozeer een kwestie van 

biochemie en genetica is als wel van verzuchtingen, wensen, onderdrukte verlangens? Maar zijn 

we inmiddels niet over die psychische (en, kind van zijn tijd, al te seksistische) Freud heen? 

 

1. Een foute tegenstelling  

 

En toch wil ik het hier over die Freud hebben en in één adem ook over Lacan, die zich dertig jaar 

lang heeft moegemaakt ons de noodzaak van een ‘retour à Freud’ duidelijk te maken. Want de 

hierboven gestelde tegenstelling tussen de mens als psycheen de mens als machine of 

biochemisch apparaat is een tegenstellling die onderhand bijna drie eeuwen oud is en waarin 

Freud beslissend is tussengekomen. Het is meer bepaald Lacan die voor het eerst goed heeft 

begrepen hoe grondig Freud de coördinaten van die tegenstelling dooreen heeft geschud en heeft 

aangetoond, niet dat die tegenstelling vals is en dus ten behoeve van één van de beide opponenten 

moet worden beslecht, maar dat ze gewoonweg niet te beslechten valt. Meer nog: die 

problematische tegenstelling laat, net als in de tijd toen we over het geslacht der engelen 

discussieerden, vooral de echte problemen onaangeroerd.  

Met ons gekibbel over die tegenstelling lichaam/geest, mind/body, psyche/brains – of hoe 

je ze verder ook betitelt – houden we vooral ‘onszelf’, meer bepaald het punt van waaruit we 

positie innemen in stand, ongeacht of we pro of contra het psyche, pro of contra het lichaam 

argumenteren. We houden zo het idee hoog dat we de problemen die in de geestelijke 

gezondheidszorg op ons afkomen vanuit een ‘stelling’, vanuit een stevig, onproblematisch 

uitgangspunt kunnen aanpakken, of we dat uitgangspunt nu ‘wetenschap’, ‘anti-wetenschap’ of 

weet ik veel noemen.  

De psychoanalyse, als theorie én als praktijk, staat of valt echter met het inzicht dat we 

die problemen niet vanuit zo’n stevig uitgangspunt kunnen benaderen. Zij is geen wetenschap 

van (en over) het onbewuste, zoals vijand en (zelfs) vriend vaak denken, maar een ‘wetenschap’ 

vanuit het onbewuste: een weten dat beseft niet uit te kunnen gaan van het bewuste, van het punt 

van zelfbewuste zekerheid voorbij elke twijfel, zoals Descartes het definieerde en daarmee de 

moderne wetenschap haar epistemologisch axioma gaf. Hoe wankel de argumenten voor 
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Descartes ‘inventio’ ook mogen blijken, dit punt is tot op heden onze moderne wetenschap 

blijven schragen. Weten is zeker weten: het gaat uit van een onbetwijfelbare positie en doet 

uitspraak over een onweerlegbare stand van zaken. Die zekerheid is grond en maatstaf voor het 

moderne weten. Het is haar paradigma. 

Een freudiaanse en – a fortiori – een lacaniaanse psychoanalyse kunnen zich in dat 

paradigma niet vinden. Daarvoor zijn ze te zeer doordrongen van het nietscheaanse besef dat zo’n 

zelfzekere grond een illusie, een leugen is. Wat evenwel niet wil zeggen dat er op die illusie en 

die leugen geen weten zou zijn op te bouwen. Alleen zal dat niet het comfort van een 

zelfverzekerde ‘weter’ garanderen. De psychoanalyse staat voor een weten dat, in al zijn 

onzekerheid en steunend op het onbewuste, niettemin de pretentie heeft om te stellen dat al wie 

over de mens en zijn geestelijke gezondheid een zeker weten in pacht denkt te hebben, fout zit, 

gevaarlijk fout zelfs. Zij keert zich niet zozeer tegen de wetenschap (want dat is wat ook ze 

pretendeert te zijn: een weten) als wel tegen de wetenschapper, tegen het idee dat het subject van 

het weten geen probleem zou zijn  en daarom een probleemloos uitgangspunt kan bieden om 

problemen aan te pakken). En met ‘subject van weten’ wordt hier meteen ook het subject van de 

geestelijke gezondheidszorg bedoeld: de psychiater, de therapeut, de agoog, de hulpverlener of 

wat voor professional ook. In eerste en laatste instantie is de psychoanalyse een theorie die het 

onmogelijk maakt om nog met een gerust geweten subject van een weten – wetenschapper of 

practicus – te zijn. Nogmaals, zij verklaart niet de wetenschap voor onmogelijk. Zij tracht die 

wetenschap te denken vanuit een ander axioma dan die van een zelfverzekerd subject. In haar 

ogen is daarom vooral de wetenschappelijke autoriteit onmogelijk geworden. Zij biedt mij, waar 

ik tussenbeide kom in de geestelijke gezondheidsproblemen van anderen, in elk geval niet de 

juiste basis, om niet te zeggen een foutieve en gevaarlijk pretentieuze basis.  

Want dit is wat psychiatrie, therapie, en elke vorm van geestelijke gezondheidszorg, 

inclusief de psychoanalyse, de facto doen: tussenbeide komen waar mensen met zichzelf in de 

knoei zijn geraakt. Maar als het aan de psychoanalyse ligt, kan die zorg niet worden verstrekt 

vanuit het soort autoriteit dat de heersende expertise- en evaluatie-ideologie ons vandaag dwingt 

op te houden. Hier ligt trouwens één van de ongenoemde redenen waarom de psychoanalyse 

momenteel de toegang tot de menswetenschappen en de op hen gestoelde praktijken wordt 

ontzegd. Zij tast te zeer de gesettelde autoriteit van de wetenschapper en de practicus aan. En als 

zij geen autoriteit meer kan zijn, waar moeten wij dan met onze vragen en moeilijkheden heen? 
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De psychoanalyse ontneemt ons onze ‘vader’, zo kan men in haar eigen inmiddels overjaars 

klinkend jargon stellen. Zij is zelf ten volle het effect (symptoom) van een cultuur waarin de 

vaderfunctie in discredit is geraakt. Alleen gaat zij dat discredit niet uit de weg. Integendeel, zij 

neemt het juist tot uitgangspunt van zowel haar theorie als haar praktijk. Misschien heeft vooral 

die affirmatieve houding ten aanzien van de teloorgang van de vader haar zo ongeliefd gemaakt, 

al was het maar omdat diegene die aan de nood aan vaders graag tegemoetkomen (versta 

uitbuiten) zo’n affirmatie best kunnen missen.  

 

2. Deconstructie van het cogito 

 

‘Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie?’ Zo luidt de open vraag van dit congres. Als 

psychoanalyse iets leert is dat een open vraag vaak haar antwoord als een verborgen sleutel in 

zich draagt, een sleutel die het probleem vooral achter slot moet houden. En misschien is dat ook 

hier het geval. Want hoe men op die vraag naar de wetenschappelijkheid van de psychiatrie ook 

antwoordt – psychiatrie is wetenschappelijk want ze is gebaseerd op neurobiologische onderzoek, 

ofwel: psychiatrie valt niet samen met de koele objectiverende benadering maar laat ruimte voor 

cognitie en andere psychische processen in de mens – in beide gevallen gaat men uit van de 

veronderstelling dat de psychiatrie op zekerheid gestoeld moet zijn, een zekerheid die formeel 

nooit veraf ligt van wat Descartes met zijn cogito voor ogen had. Hoe men ook tegen wetenschap 

aankijkt, hoe men ook tegen psychiatrie aankijkt, men veronderstelt dat dit moet gebeuren vanuit 

een punt dat de zelfverzekerdheid van een cartesiaans cogito heeft. Dus ook een ‘open’ 

psychiatrie die uitdrukkelijk niet reductionistisch wil zijn en daarom oog heeft voor ‘heel de 

mens’ veronderstelt een zelfde ongeschonden cogito als uitgangspunt. Strenge neuropsychiatrie, 

humanistische psychiatrie, antipsychiatrie (en de hele waaier aan varianten die vandaag opgang 

maken): ze profileren zich bewust of onbewust als een op ‘zekerheid’ gefundeerde kennis, als een 

kennis die teruggaat op de heldere en onderscheiden idee die het cogito van zichzelf heeft. Net 

zoals ze verhopen dat ook hun patiënt zichzelf in zo’n ververzekerd cogito kan terugvinden.  

Het is dit cogito – het cogito van de patiënt in moeilijkheden, maar ook het cogito van de 

wetenschapper en van de wetenschap tout court – dat Freud aan een deconstructie onderwierp. 

Wat meteen ook alle klassieke tegenstellingen (neuropsychiatrie, humanistische psychiatrie, 

antipsychiatrie) uit hun constructieve staketsels lichtte. En natuurlijk nopen de vragen die we in 
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de geestelijke gezondheidszorg voorgelegd krijgen ons ertoe om alles met accurate zekerheid te 

willen weten; alleen kunnen we er volgens Freud niet van uitgaan dat die wil tot weten ooit in een 

weten zijn grond zal kunnen vinden. Het weten blijft, omgekeerd, in een wil, een wens, een 

verlangen gegrond – reden waarom het weten dus niet langer op een zeker gekende vaste grond 

kan bogen. Ziehier een andere manier om het primaat van het onbewuste te formuleren.  

 Het weten is zijn vaste grond kwijt. En het is ook elke andere autoriteit – of ‘vader’ – 

kwijt die dit gebrek aan grond zou kunnen compenseren. Zelfs het middeleeuwse weten besefte al 

dat het zijn eigen grond niet kon peilen, maar het wist zich daarom des te steviger gegrond in de 

autoriteit van een ‘vader’, een letterlijk creatieve Vader die aan de oorsprong van de Schepping 

(toen de naam voor ‘werkelijkheid’) stond. In de negentiende eeuw kon het weten zich niet langer 

op zo’n goddelijke Vader beroepen, maar het leek toen wel of de culturele ‘autoriteit’ waarmee 

de wetenschapper werd bejegend, iets van de teloorgegane autoriteit van de vader overnam. In de 

twintigste eeuw lijkt die ‘vader’ helemaal ten onder gegaan. Niet alleen in de cultuur, zoals men 

gemeenlijk (met een vage verwijzing naar Freud) aanneemt, maar ook in de wetenschap. Ook 

haar autoriteit wordt niet meer gedragen door een vaderfiguur, maar, zoals ze zelf aangeeft, door 

wat geen autoriteit nodig heeft om waar te zijn: de feiten.  

En toch. Precies omdat die ‘vader’ van het toneel (ook het toneel van de geestelijke 

gezondheidszorg) is verdwenen, is het meer dan ooit nodig om dit perspectief – of, exacter, het 

formele perspectief van een vaderfunctie – op “een ander toneel” niet uit het oog te verliezen. 

Want de vader mag dan dood zijn, zijn dood blijft formeel die “andere Schauplatz” domineren 

die het onbewuste is. En wie ‘psychisch’ overhoop ligt en zichzelf opnieuw op het spoor wil 

komen, zal zich vroeg of laat toch op dat “andere toneel” moeten begeven. Daarmee is dan wel 

gezegd dat een ‘zelf’ iets ‘scenisch’ is, een toneelmatige ficitieve constructie: het resultaat van 

wat zich niet zozeer in de realiteit als wel in de verbeelding afspeelt.  

 

3. Het moderne primaat van de Einbildungskraft  

 

Hier treffen we één van de basisintuïties van de psychoanalyse: met name het primaat van de 

verbeelding. Psychoanalyse ging pas echt van start nadat Freud had ingezien dat de problemen 

van zijn hysterische patiënten ingebeeld waren, maar die inbeelding niettemin de oorzaak van de 

neurose was. Elisabeth von R’s trauma’s waren ten dele ingebeeld, maar dat maakte hun aandeel 
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in de causaliteit van haar symptomen niet minder. Hier ligt het ‘skandalon’ van de 

psychoanalyse: waar alle moderne wetenschappen de verbeelding als een epifenomeen 

beschouwen dat etiologisch van geen tel is, gaat de psychoanalyse er juist van uit dat de oorzaak 

van een neurose in laatste instantie ingebeeld is, maar daarom wel degelijk oorzaak blijft.2  

In een wereld die sinds Kant is losgekomen van haar ontologische ankers (‘das Ding an 

sich, in Kants termen), is het statuut van de verbeelding – de ‘Einbildungskraft’ – binnen de 

kennis (inclusief de wetenschappelijke kennis) een van de meest pregnante filosofische 

problemen geworden. Met zijn typering van het menselijk Dasein als een ‘geworfen Entwurf’ 

wilde Heidegger, bijvoorbeeld, op zijn manier de primauteit van de verbeelding in al haar 

consequenties doordenken. Er is niet eerst ‘de mens’ die vervolgens tot een ontwerp van zijn 

bestaan komt: de mens valt samen met dat ontwerp, hij heeft geen andere grond dan dat 

grondeloze en ‘geworpen’ ontwerp dat hij is.3  

Vanuit een geheel andere hoek (de negentiende-eeuwse neurologie, die op paradigmatisch 

niveau niet echt van de hedendaagse neurologie verschilt), poogt de psychoanalyse op haar 

manier het primaat van de ‘Einbildungskraft’ door te denken. Voor haar is dat 

verbeeldingsvermogen in zekere zin neurologisch gelocaliseerd – wat in dit geval niet wil 

zeggen: gefundeerd. Het principe van de neuronale werking – of, ruimer, van de reactie op 

stimuli (wat de moderne definitie van ‘leven’ kan gelden4), is niet het zelfbehoudsprincipe, maar 

het lustprincipe. Een organisme reageert niet op prikkels om zichzelf te behouden, maar om de 

lust die het aan die reacties heeft. Let wel, dit is geen empirisch te bewijzen feit, maar een 

                                                 
2 Hier wordt het strenge onderscheid tussen subject en object, zoals dat sinds Descartes paradigma voor 
wetenschappelijke kennis is geworden doorbroken. Dat onderscheid was aanvankelijk (bij Descartes) 
verantwoordelijk voor het onhoudbare dualisme tussen de vrije ziel (subject) en het gedetermineerd lichaam (object). 
Het materialisme van de 18de eeuw had dit opgelost door één van de twee, met name het subject, tot epifenomeen (tot 
‘ghost in the machine’) te degraderen. Het subjectieve heeft geen eigen grond meer. Dat de mens zich een eigen 
psyche voorstelt, is ‘inbeelding’.  Freud, die volledig in die materialistische traditie staat en geenszins de intentie 
heeft met die traditie te breken, moet er op basis van zijn praktijk toch toe besluiten dat een puur ingebeeld 
symptoom, niettemin oorzaak is voor een lichamelijke kwaal (met name het conversiehysterisch symptoom). Het is 
in die zin dat Freud een breuk is met Descartes en, wat op hetzelfde neerkomt, dat er in de psychoanalyse een 
fundamentele kritiek schuilgaat op de grondslagen van de moderne wetenschap.  
 3 Zie (onder meer) paragraag 31 van Sein und Zeit: Martin Heidegger (1998), Zijn en tijd, vertaling M. Wildschut, 
Nijmegen: SUN, p. 192-193. 
4 Jean Starobinski (1999), Action et reaction. Vie et aventures d’un couple, Paris: Seuil; (2003), Action and Reaction. 
The Life and Adventures of a couple, translations by Sophie Hawkes with Jeff Fort, New York: Zone Books.  Voor 
de ontwikkeling die tot dat paradigme geleid heft, zie: Georges Canguilhem (1955), La formation du concept de 
reflexe au XVIIe et XVIIIe siècle, Paris: Presses Universitaires de France; Edwin Clarke & L.S. Jacnyan (1960), 
Nineteenth Century Origins of Neuroscientific Concepts, Los Angeles, Berkeley: University of California Press. 
Voor Freuds gebruik van dit biologische paradigme, see Jean Laplanche (1998 [1980]), Problematiques I, Paris : 
Quadrige / Presses Universitaires de France, p. 182 ff.   
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aanname, een axioma van waaruit de feiten leesbaar worden. Dat het kind aan de moederborst 

blijft zuigen ook nadat het het nodige voedsel tot zich heeft genomen, is voor de gangbare 

biologische blik een epifenomeen. Voor een psychoanalytische blik echter verraadt dit 

bijverschijnsel juist het principe van waaruit het kind zijn voedingsfunctie beleeft. Het leeft niet 

vanuit zijn biologische functies, maar vanuit een polymorfe verdraaiing (pervertering) ervan; het 

laat als het ware die functies, losgemaakt van hun doel, in zichzelf rondtollen en leeft van de 

‘lust’ die zij – samen met alle andere prikkelreacties – teweegbrengen.  

Dit onbewuste lustleven is de locus van de Einbildungskraft. De wereld is immers voor de 

zuigeling zo mogelijk nog incompatibeler met zijn lusteisen dan met zijn eisen tot levenbehoud, 

en de enige uitweg die het jonge lustwezen heeft, zal erin bestaan te doen alsof. Het libidinale 

leven van het menselijke lustwezen rust volledig op een even onuitputtelijk als wankel arsenaal 

aan listen en streken waardoor het doet alsof het aan de realiteit, die in principe haaks staat op 

zijn lustprincipe, toch lust kan beleven. Op het reële niveau maakt het lustprincipe de mens tot 

een ‘tekort-aan-zijn’, maar datzelfde lustprincipe zwengelt een verbeeldingskracht aan die dit 

tekort operationeel maakt op een fictieve scène, op die “andere Schauplatz” waar Freud het over 

heeft.  

Die “andere scène” is het onbewuste, een scène waarin het lustwezen zich een lustwinst – 

en dit wil in dit geval zeggen een bestaan – moet voorliegen. Meer nog, het moet zich ook nog 

een ‘zichzelf’, een ‘subject’, een ‘grond’ voorliegen. Net zoals een gewone economie, moet het 

lusteconomisch systeem zoiets als een ‘bank’ in het leven roepen, een plaats waarvan alle 

participanten aan dit systeem  ervan uitgaan dat daar de winst samenkomt en opgeslagen wordt, 

terwijl de deelnemers zich dat alleen maar zo voorstellen, versta inbeelden. Een op verbeelding 

drijvend systeem: zo is de samenhang van het menselijke lustapparaat – van de mens dus – te 

omschrijven. En het sluitstuk van dit systeem is het systeem zelf, het ‘zelf’ van het systeem: het 

idee dat dit systeem op zichzelf teruggaat en zichzelf tot grond en fundament is. Zelfs het ‘zelf’ is 

met andere woorden het product van verbeelding. Het libidinale systeem veronderstelt dat het 

zichzelf tot grond – tot subject – is, terwijl dit subject niets dan een constructie is van de 

Einbildungskraft – versta: van de streken en listen van een grondeloze verbeelding.  

Het is de zelfbegoochelende list van Baron van Munchhausen die zich, met paard en al 

verdrinkend in het moeras, prompt naar zijn haren – pardon, naar zijn pruik – grijpt om zich  

eigenhandig uit de poel omhoog te tillen. Op een gelijkaardige manier, aldus de 
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psychoanalytische theorie, vindt een op zijnstekort rustend lustsysteem voor zichzelf een ‘grond’ 

uit waarop het kan rusten (dit wil zeggen: waarop het kan doen alsof het erop rust). Zo vindt het 

zich een ‘subject’ uit, een ‘hypokeimenon’ (een ‘subjectum’, een platform, een draag- of 

grondvlak) waarop het zich als een ‘zichzelf’, als een ‘identiteit’ kan vinden. Een draagvlak voor 

een verbeelding, dat tegelijk door die verbeelding is gefantaseerd: dit is wat de psychoanalyse 

verstaat als iemand het over ‘zichzelf’ heeft. Zo luidt haar definitie voor wat ogenschijnlijk 

eenvoudig ‘identiteit’ heet.  

 Het ‘zelf’ is niet het subject (draagvlak) van een reële en zelfbewuste scène (zoals 

Descartes dacht), maar het subject van een “andere Schauplatz”, van een louter door 

Einbildungskraft gedragen, onbewuste scène. En waar is dit onbewuste te situeren? Niet in een 

ver verleden, noch in onze diep opgesloten herinneringen daaraan, maar in datgene wat we de 

godganse dag voor ogen krijgen: in de tekens die wij elkaar uitwisselen en waaraan we onszelf 

optrekken – niet in wat zich betekenisvol aan ons voordoet, maar in de materialiteit waarin die 

betekenis zich waarmaakt, in de betekenaars die iedereen met elkaar uitwisselt en waaraan 

iedereen zijn identiteit ontleent omdat hij/zij zich met die betekenaars – exacter: met wat anderen 

in die betekenaars zien – identificeert.  

 Willen we de moderne functie van de vader op het spoor komen, dan moeten we eerst 

even voor de geest halen hoe de libidinale Einbildungskraft erin slaagt een identiteit te 

construeren. Ik-loos in een wereld terecht gekomen, leven we van meet af aan reeds vanuit de 

ander: het was een ander die ons gekrijs – ons schreeuwen om lust – onmiddellijk bevredigde. Of, 

technischer: elke prikkelspanning – elke onlustervaring – werd door toedoen van een ander 

onmiddellijk tot ontspanning – en dus tot lust – gebracht. In dit licht moet het oertrauma dat het 

libidinale leven zal blijven tekenen, al bij de allereerste ervaring – ja zelfs bij de ervaring als 

zodanig – worden gelegd. Onmiddellijk (door de ander) in zijn lusten bevredigd, is het kind 

immers niet geïnteresseerd in de ervaring (van de ander en de buitenwereld). Het is 

geïnteresseerd in – beter: het leeft van – de onmiddellijke lustbevrediging, en die krijgt het nu 

eenmaal rechtstreeks, onbemiddeld van de ander. Ervaring veronderstelt echter bemiddeling via -  

en dus scheiding met – die ander, met de instantie die instaat voor een onmiddellijke 

lustbevrediging. Ervaring is dus pas mogelijk op basis van een ontkenning of een verdringing van 

die traumatische scheiding. 
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 Hierin spelen taal en betekenaar een cruciale rol. Als het kind eenmaal aan ‘ervaring’ toe 

is en zich dus afgesneden ziet van onmiddellijke lustbevrediging (door toedoen van de ander), zal 

het door list toch een toestand als die laatste trachten te behouden. Daartoe zal het gebruik maken 

van het bad van taal dat het nu – in plaats van die onmiddellijke lustbevrediging – over zich heen 

krijgt. Het zal zich, in die lawine van op zich betekenisloze betekenaars, zo positioneren dat het 

nog steeds is alsof zijn omgeving (de anderen) onmiddellijk aan zijn lusteis voldoen. Het zal 

namelijk doen alsof het samenvalt met de betekenis (‘signifié’) van de niet aflatende stortvloed 

aan betekenaars (‘signifiants’) waarmee het wordt bestookt. Zelf één brok zijnstekort, doet ‘his 

majesty the baby’ alsof het tekort bij de anderen – bij de ‘wereld’ – ligt, en houdt hij zichzelf 

voor de invulling van dit tekort. Wat meteen ook zijn eerste ‘zelf’, zijn eerste ‘identiteit’ oplevert. 

Zijn eerste ‘zelf’ valt dus exclusief samen met de ontkenning (‘méconnaissance’) van zijn reële 

zelfloosheid door te doen alsof zijn persoontje de unieke raison d’être van zijn hele omgeving is.5 

Het is een list  die enkel dankzij de gegevenheid van de taal lukt. Omdat de taal zelf met een 

structureel tekort werkt (met name de decalage tussen signifiant en signifié, wat maakt dat geen 

enkele siginifiant ooit bij zijn ultieme signifié aankomt), biedt zij het uigelezen element waarin 

die list kan lukken.   

 Alleen lukt die list slechts tijdelijk. Het kind kan tenslotte niet blijven volhouden te doen 

alsof het de exclusieve raison d’être van zijn omgeving is. Het oertrauma herhaalt zich dus 

wanneer het kind moet erkennen dat zijn omgeving nog met iets anders bezig is dan met hem, dat 

de volwassenen rond hem naar anderen verlangen dan naar hem. Het lustwezen had zich eerst als 

de invulling van het tekort van die omgeving – van de Ander, zoals Lacan het noemt – 

geconstitueerd. Nu kan het er echter niet meer omheen om dat tekort op de een of de andere 

manier als zodanig te erkennen. Het zal nog steeds moeten leven van de Ander (dit blijft ten enen 

male zijn conditie), maar dan zonder het tekort in die Ander te ontkennen. Ik-loos op het niveau 

van het reële, zal het lustwezen zich nu een Ik, een identiteit moeten ‘inbeelden’ op het niveau 

van de betekenaar (en niet op het niveau van de betekende/signifié waar de betekenaar/signifiant 

lijkt 6 naar te verwijzen): het zal zich identificeren met de betekenaars die anderen (en hijzelf) 

gebruiken als ze het over hem hebben, maar hij zal niet langer denken dat zijn boude bestaan het 

                                                 
5 Voor het begrip “méconnaissance”, zie Jacques Lacan (1966), Écrits, Paris: Les Éditions du Seuil, p. 668, 675, 809, 
816. 
6 Inderdaad ‘lijkt’ te verwijzen, in die zin dat, zoals Lacan met Saussure stelt, de betekenaars in de eerste plaats naar 
ander betekenaars verwijzen en dat de verwijzing naar een betenende (en de vorming van een betekenis) pas in 
tweede instantie gebeurt.  
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ultieme antwoord is op alle tekort die in die verhalen/betekenaars schuilt; hij zal nu in die 

verhalen op zoek gaan naar zichzelf en zijn identiteit leggen in een ultiem punt dat – zo zal 

blijken – blijvend aan de wereld van verhalen en betekenaars ontsnapt. Hij wordt het subject van 

een verlangen (naar identiteit), hij wordt drager van een onvervulbaar verlangen (naar zichzelf). 

Het is in die zin dat hij een gespleten subject wordt: hij valt samen met de afstand die hem van 

zichzelf scheidt of, wat op hetzelfde neerkomt, met een verlangen (naar zichzelf).  

 Er valt nog heel wat meer te zeggen over die fictieve, gespleten acteur die op de 

onbewuste ‘Schauplatz’ van onze lusteconomie het soort listen uithaalt die ons maken tot wat we 

zijn, maar keren we terug naar het impact daarvan op de geestelijke gezondheid. Het geeft een 

andere kijk op die ‘geest’ die om zorg vraagt, en het stelt, in die zorg, het probleem van de 

autoriteit aan de orde, de wetenschappelijke zowel als de morele autoriteit.  

  

4. De moderne ‘ziel’ 

 

Als iemand met zichzelf in de knoei zit, als hij zich niet meer thuis voelt in het “schouwtoneel” 

van alledag, zal hij vroeg of laat in die “andere Schauplatz” moeten binnenbreken en daar op 

zoek gaan naar ‘zichzelf’, wat hier wil zeggen op zoek gaan naar de zoektocht die hij is, naar de 

afstand die tussen hem en hemzelf gaapt, een afstand die hij onophoudelijk tracht te overbruggen 

terwijl hij in feite mee samenvalt. In strikte zin, is hij die afstand. In die afstand, die kloof tussen 

hem en hemzelf moet hij ‘zichzelf’ (dit is het imaginaire beeld waarvoor hij zich houdt) verliezen 

opdat hij zich daar als die kloof terug zou kunnen vinden. Die kloof is wat in een klassiek jargon 

zijn ‘ziel’, zijn ‘geest’ of zijn ‘psychè’ zou heten; en in die zin is die kloof – of, technischer, dit 

gespleten subject – de moderne, psychoanalytische term voor datgene waar de psychiatrie en de 

geestelijke gezondheidszorg in het algemeen – mee bezig zijn en waarin ze haar bestaansreden 

vindt.  

 Die polymorf perverse kloof tussen ons en onszelf, dat onblusbaar verlangen dat wij zelfs 

naar ‘onszelf’ zijn: dit is wat ons bezielt, dit is hoe wij, modernen, onze ‘ziel’ moeten typeren. 

Die valt niet langer te definiëren als het actieve principe dat de passieve materie bezielt, zoals 

Aristoteles dacht, het is ook niet de op zichzelf staande geestelijke substantie, zoals Descartes 

voorhield, en evenmin een ‘ghost in the machine’ (een spook in een mecano-lichaam) zoals La 

Mettrie dacht. Het is niet eens een spook, maar een afstand, een kloof die spookt tussen ons en 
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onszelf en ons reeds ín het leven voorjaagt tot voorbij het leven7, voortjaagt over dat eindeloze 

veld van op zich dode betekenaars die alle het leven beloven maar het tegelijk voorgoed 

gevangen houden in en als die belofte.  

 Dit alles wil zoveel zeggen als dat de ‘ziel’ haar ‘vader’ heeft verloren. In een 

middeleeuws aristotelisch-thomistisch wereldbeeld was dit nog niet het geval: daar was het een 

goddelijke vader die de menselijke ziel tot deelgenoot maakte aan zijn bezieling van de hele 

schepping. Dankzij zijn ziel deelde de mens in de creatieve autoriteit die aan de basis van het zijn 

zelf lag. De menselijke ziel haalde haar kracht bij die van de goddelijke Vader die het hele 

universum bezielde. Wat zich sociaal vertaalde in de feodale cultuur: zoals de almachtige God de 

op zich machteloze schepping bezielde, zo bezielde de machtige heer zijn zwakke lijfeigenen en 

gaf hen, genereus als God, datgene wat wij vandaag bestaanszekerheid zouden noemen. Hier is 

de term ‘vader’ geen holle metafoor: mensen werden letterlijk bezield door een vaderfiguur die 

hen met zijn almacht een leven schonk. Juist de horigheid aan hun heer schonk hen leven en 

vrijheid.  

 Die vader – samen met de goddelijke Vader die hij steeds in de rug voelde – is met de 

uitholling van de feodale orde een langzame maar zekere dood gestorven. Ziel en bezieling 

moesten het voortaan zonder vader stellen. Het cartesianisme verhief de ziel tot een in zichzelf 

gefundeerde substantie, zodanig in zichzelf gefundeerd dat zij ophield het lichaam of wat dan ook 

te bezielen. Het leven werd niet langer gedacht als bezield, het leefde op zichzelf, vanuit eigen 

mechanismen die met bezieling niets te maken hadden. Kortom, het was het lichaam dat leefde, 

en dit had geen uitstaans met zoiets als een ziel. Dit was in elk geval de conclusie van het 18de-

eeuwse materialisme van onder meer La Mettrie, die daarom de ziel haar statuut van substantie 

ontnam en haar tot bijverschijnsel – tot ‘ghost in the machine’ – degradeerde. Psychologie – een 

wetenschappelijke ‘logos’ over de ‘psychè’ – was voortaan een contradictio in terminis.  

 Het is onder meer Freud die het probleem van de ‘bezieling’ opnieuw in de 

theorievorming omtrent de mens binnenbracht, al heeft zijn theorie geen uitstaans met een 

restauratie van de ‘ziel’ in de klassieke, substantiële zin van het woord. Al is zij vaak in die zin 

geïnterpreteerd en is zij (om het bij dat ene voorbeeld te houden) in de jaren dertig om die reden 

in de Amerikaanse psychologische faculteiten geïntroduceerd, als tegengewicht tegen het 

heersende behaviorisme (Europa volgde pas in de jaren 50), toch is ook in Freuds ogen de ziel 

                                                 
7 “”, Derrida, Psyché,  
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dood. De ‘ziel’ als aparte instantie die het leven bezielt, is voor hem onbestaande. Voor een 

rabiate materialist als Freud bestaat enkel het lichamelijke. Alleen leeft de mens in zijn ogen niet 

vanuit dat lichaam, maar vanuit de polymorfe pervertering van dat lichaam. Hij leeft vanuit de 

polymorf perverse afstand ten aanzien van het levensbehoud, of, wat op hetzelfde neerkomt, 

vanuit de kloof die gaapt tussen de mens en zichzelf – vanuit wat Lacan zijn ‘tekort aan zijn’ of 

zijn ‘verlangen’ noemt.  

Daarin, in dat tekort, situeert zich datgene wat men vroeger als de ziel of de psyche, 

typeerde. De ‘ziel’, de ‘geest’, de psyche’ (met andere woorden het voorwerp van de geestelijke 

gezondheidszorg) is geen bezielende ‘instantie’ meer (Aristoteles), evenmin een op zich staande 

‘substantie’ (Descartes), maar een formeel tekort, een tekort dat het biologische leven verdraait, 

‘perverteert’. Dit tekort opereert evenwel niet op het niveau van het puur biologische (het reële), 

maar op dat van het cognitieve, op het niveau van de voorstellingen die het reactieapparaat 

opslaat in zijn herinnering ten einde adequater op toekomstige prikkels te kunnen reageren – niet 

in de eerste plaats om zichzelf, als wel om zijn lust en zijn lustwensen in stand te houden. Het 

zijnstekort waartoe de mens gedoemd is, opereert in het domein van met lust bezette 

wensvoorstellingen, in het domein van de verbeelding, van het fictieve dus. Daar situeert zich wat 

vroeger ‘ziel’ heette en zo-even als de ‘kloof tussen de mens en zichzelf’ werd getypeerd, of in 

psychoanalytisch (lacaniaans) jargon aan te duiden is met termen als ‘zijnstekort’, ‘gespleten 

subject’, ‘verlangen’.  

Alleen betekent dit niet dat de plaats waar dat tekort (die ‘ziel’) operationeel is, de sfeer 

van de strikte intimiteit (waarin vroeger de ziel werd gelocaliseerd) zou zijn. Het is veeleer het 

met iedereen gedeelde sociaal milieu. In feite ‘socialiseerde’ Freud datgene wat vroeger ziel 

heette. Zo luidt althans de conclusie die Lacan al vroeg uit de lectuur van Freud had getrokken8 

en waaraan hij decennia lang heeft gesleuteld om het in al zijn consequenties door te denken. 

Precies omdat het jonge, Ik-loze lustwezen niet met zichzelf samenvalt, is het genoodzaakt zich 

aan anderen te spiegelen wil het zich een identiteit ‘uitvinden’. Er was niet eerst zoiets als ons Ik 

of onze identiteit die zich vervolgens aan anderen ging spiegelen. Ons Ik en onze identiteit zijn 

integraal het resultaat van een identificatie met anderen.  

                                                 
8 M. Zafiropoulos (2001), Lacan et les sciences sociales. Le déclin du père (1838-1953), Paris : Presse Universitaires 
de France. 



 13 

De identificatie met anderen gaat met andere woorden aan onze identiteit vooraf. Reden 

waarom we zo op anderen betrokken zijn, maar waarom we, als we elkaar te dicht naderen, als 

egels onze stekels in stelling brengen en algauw elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen.9 

Want in die imaginaire identificatie (zoals Lacan het noemt) is de ander aan wie het lustwezen 

zijn identiteit ontsteelt tegelijk ook een obstakel. Die identificatie impliceert immers haar eigen 

ontkenning. Het lustwezen doet niet alsof het als de ander is; in zijn ogen is het de ander. In zijn 

perceptie is het niet híj die op de ander, maar de ander die op hém gelijkt. Of, wat op het zelfde 

imaginaire procédé neerkomt, hij doet alsof hij het antwoord is op het tekort dat hij (in plaats van 

bij zichzelf) bij de ander situeert. Hij leeft van de ander (tot op het niveau van zijn identiteit), 

maar doet, omgekeerd, alsof de ander van hem leeft. ‘His majesty the baby’ doet alsof het de 

tekortloze uitgave van de ander is, én doet daarom tegelijk alles om het ‘alsof’-karakter van dit 

procédé (vooral voor zichzelf) te ontkennen. 

Die zichzelf ontkennende identificatie draagt daarom een onvermijdelijke agressie in zich: 

het jonge lustwezen wil niet zijn als de ander, het gaat er zonder meer van uit dat het die ander is. 

Naarmate het dichter bij die ander komt, zal het bijgevolg des te harder moeten ontkennen dat 

zijn identiteit, in plaats van op hem, op die ander teruggaat. Vandaar de onvermijdelijke agressie 

ten aanzien van die ander en zelfs de wil om hem uit de weg te ruimen. De imaginaire 

identificatie is dan ook bij uitstek een scène die iets laat zien van de haat/liefdeverhouding die 

kenmerkend is voor wat Freud het oedipuscomplex noemt – een concept waarmee hij (eerder dan 

een moeilijke periode in het leven van het jonge kind waar het doorheen moet) een blijvende 

complexe verhouding van de mens tot zichzelf en tot anderen aanduidt. Die verhouding is 

inderdaad nooit ‘simpel’, nooit enkelvoudig, maar steeds conflictueus (want) complex: dit is de 

basisintuïtie die aan de basis van Freuds lustconcept ligt en die hij verder uitwerkt in het 

oedipuscomplex, het eros- en doodsprincipe en tal van andere concepten. Op zijn manier geeft 

ook Lacan dit conflictmodel in de loop van zijn oeuvre een steeds scherpere conceptualisering.  

De ‘ziel’ van de mens ligt juist in dit conflictueuze, onophefbaar complexe karakter van 

het lustleven, in de ongeneeslijke ‘dialectiek’ tussen haat en liefde die ons (gespleten als we zijn) 

aan elkaar en aan onszelf bindt. De impasses van het imaginaire procédé waarin die ‘ziel’ 

zichzelf – dit wil zeggen haar ‘onbestaan’, haar onmogelijkheid, haar gespletenheid – ontkent, 

                                                 
9 Denk aan Shopenhauers vergelijking van het menselijk sociaal gedrag met dat van egels (A. Schopenhauer [1993 
(1974)], Er is geen vrouw die deugt, vertaling en selectie [uit Parerga und Paralipemena] door W. Raven, 
Amsterdam: De Arbeiderspers, p. 203). 
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worden evenwel verschalkt door tussenkomst van de ‘vader’. Ook hij is een ander waarnaar het 

luswezen moet refereren om zichzelf een identiteit voor te liegen. Maar in tegenstelling tot de 

imaginaire ander, valt de ‘vaderlijke’ ander niet te ontkennen. Hij stelt zich als andere, als 

diegene die datgene heeft waarvan het kind (onbewust) dacht dat hij dat was. Vroeger hield het 

zichzelf – zijn boude bestaan – nog voor wat het tekort in de ander (van waaruit het leefde) 

opvulde. Nu blijkt dat bij de ‘vader’ te liggen. Hij is diegene die het tekort van de ander kan 

opvullen – “kan opvullen”, want hij blijkt alleen de ‘houder’ van wat het ultieme tekort in de 

ander kan invullen, zonder dat evenwel ook de facto te doen. Het kind zal zijn identiteit nu 

moeten vormen in referentie aan een ander die het tekort laat bestaan en Lacan daarom met 

hoofdletter schrijft: een Ander die datgene houdt waar iedereen naar verlangt, en waarnaar dus 

ook het kind te verlangen heeft, wil het zijn lusteconomie draaiende kunnen houden. Het kind zal 

met andere woorden ‘drager’ moeten worden van een verlangen dat door een blijvend tekort 

getekend is – in lacaniaanse termen: subject van een verlangen (verlangen, hier begrepen in de 

sterke zin van het woord: een onvervulbaar verlangen).  

 

5. De (dode) vader als functie 

 

Hier krijgt de ‘ziel’ – het tekort, de afstand tussen de mens en zichzelf – opnieuw een ‘vader’ in 

de gestalte van formele wet, de ‘wet van het verlangen’: om te zijn wat het is, moet het lustwezen 

verlangen naar datgene wat hem door de ‘vader’ blijvend wordt ontzegd. Alleen kan niemand, 

noch een sterveling noch een onsterfelijke (god), die wet claimen. Die wet is een puur formeel 

principe. Hij valt samen met de wetten van taal en betekenaar, met de wetten dus van het 

‘element’ waarin het lustwezen zich waar te maken heeft. Dankzij het operatieve tekort van de 

betekenaar (elke betekenaar schiet tekort in de betekenis die hij wil noemen en verwijst naar weer 

een andere betekenaar) kan het niet-operatieve (dodelijke) zijnstekort immers verschalkt – met 

name verdrongen – worden. Het is dit tot talig tekort omgebogen zijnstekort dat de ‘ziel’ van het 

menselijke lustwezen wordt. De ‘vaderlijke’ wet waarnaar die ‘ziel’ luistert, is de formele wet 

van de betekenaar die haar, bij elke betekenaar waar ze halt houdt naar een volgende jaagt. Op 

die manier houdt die wet de kloof tussen de mens en zichzelf open; wat zoveel betekent als dat ze 

het verlangen waarmee hij in laatste instantie samenvalt, gaande houdt.  
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 Daarin, in het verlangen, zo kan men met de lacaniaanse theorie stellen, ligt de ‘geest’ of 

‘psychè’ van de mens: datgene dus waar het in de geestelijke gezondheidszorg om draait. 

Daarnaar is iemand op zoek die bij dit soort zorgverstrekking aanklopt. En waar vindt hij dat? 

Niet in ‘zichzelf’, niet diep in zijn psychische innerlijk, maar in de materialiteit van het verhaal 

waarmee hij zichzelf ter sprake brengt. In de afstand die de betekenaars van elkaar scheidt, vindt 

hij zichzelf als ‘verlangen’, als kloof die gaapt tussen hem en hemzelf. En net als de patiënt, heeft 

ook de ‘deskundige’ bij wie hij te rade gaat slechts één soort materiaal ter zijner beschikking: de 

taal waarin zijn patiënt zich uitdrukt – de taal, niet voor zover ze iets betekent, maar de taal in 

haar brute materialiteit van betekenaar. Net als elke mens, kan de patiënt zichzelf enkel 

(terug)vinden in zijn spreken, niet zozeer in de inhoud, maar in het materiële medium waarin hij 

zijn problemen en vragen ter sprake brengt. Zijn identiteit – dit wil zeggen de afstand tussen hem 

en hemzelf – bevindt zich nergens anders dan tussen het verhaal dat hem ter sprake brengt, tussen 

de elkaar onophoudelijk opvolgende betekenaars waarmee hij – gelukkig tevergeefs – die afstand 

tracht te overbruggen. 

We zijn lustwezens, en daarom gemaakt van taal.10 Dit is Lacans meest fundamentele 

basisintuïtie, een intuïtie waarvan hij nooit is afgeweken (ook niet in zijn latere jaren wanneer hij 

de impact van het reële in zijn subjecttheorie verdisconteerde11). Niet dat we geen mensen van 

vlees en bloed zijn, maar het punt van waaruit we lustvol dat vlees en dat bloed zijn, ontsnapt aan 

dat leven. En in dezelfde beweging wordt dit ontsnappen verankerd in de afstand die de 

betekenaar van zijn beloofde betekenis scheidt en daarom telkens weer naar een andere 

betekenaar jaagt. Daar, tussen de ene betekenaar en de ander, vinden we onszelf als de drager – 

als het subject – van het verhaal waarin we het over onszelf hebben. Daar vinden we onszelf als 

diegene die enkel bestaat voor zover hij wordt gerepresenteerd, en die zichzelf – als het subject 

van zijn representatie – pas op het spoor komt als hij zich overgeeft aan die autonoom opererende 

                                                 
10 Als libidinale wezens leven we van de lust. Die lust is echter incompatibel met de reële werkelijkheid in en 
rondom ons. Lust veronderstelt precies het polymorf perverse verdraaien van de reële levensfuncties en van het reële 
contact met de werkelijkheid. Vandaar dat de mens van meet af aan leeft vanuit de ander (het is de ander die voor 
zijn lust instaat). Op het ontologische niveau valt het menselijke lustwezen daarom te typeren als een zijnstekort. 
Ontologisch gezien is dit zijnstekort dodelijk, maar het wordt verdrongen door een andersoortig, niet-ontologisch 
tekort, met name het talige tekort, het tekort van de betekenaar. Dit tekort is het operationele principe van de 
symbolische orde, van de taal; het is het tekort waarmee te taal werkt. In die zin kan Lacan inderdaad stellen dat we, 
omdat we lustwezen zijn, gemaakt moeten zijn van taal. Zie: M. De Kesel (2002), ), “Naar het subject keer je niet 
terug: over Lacans subjecttheorie”, in: A. Braeckman, R.De Vos & B. Verdonck (red.), Terugkeer van het subject? 
Recente ontwikkelingen binnen de filosofie, Leuven: Universitaire Pers, p. 51-62. 
11 Zie hoofdstuk IV van mijn Eros & Ethiek, en meer bepaald voetnoot 13 (M. De Kesel [2002], Eros & Ethiek – Een 
lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII, Leuven: Acco, p. 103-126). 
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representatie, met andere woorden  aan de betekenaar die – zoals Lacans formule luidt – te 

definiëren valt als “wat het subject representeert voor een andere betekenaar”.12  

Maar welke plaats bekleedt de psychiater, dokter, therapeut, hulpverlener, zorgverstrekker 

daarin? Wat betekent zijn autoriteit nog, als de autoriteit in deze integraal bij de betekenaar ligt? 

Want daar ligt die inderdaad. Enkel wanneer de patiënt luistert, niet zozeer naar de inhoud wat hij 

zelf zegt, maar naar de materialiteit van de betekenaars waarmee hij het zegt, kan hij ‘zichzelf’ 

terugvinden als wat tussen die betekenaars gaapt. Enkel daar kan hij immers zijn ware zelf 

vinden, met name dat hij samenvalt met de afstand tussen hem en zichzelf – dit wil zeggen met 

zijn verlangen (naar zichzelf). Daar vindt hij zijn ‘ziel’, datgene wat zijn verbeelding (zijn 

‘Einbildungskraft’) bezielt en die hem in staat stelt zich om zich, ondanks het pure zijnstekort 

waarop hij teruggaat, toch een bestaansgrond (een subject) voor te liegen.  

Het is echter die verbeelding die maakt dat we de ‘vader’ niet zonder meer tot een formele 

functie op het niveau van de betekenaar kunnen terugbrengen. Wie met zichzelf in de knoop zit, 

wil van die afstand tussen hem en hemzelf af. Hij wil dus van zijn verlangen af, ‘pakt het daarom 

in’ en maakt er een vraag van, waarvan hij vervolgens veronderstelt dat de andere – de 

psychiater, de therapeut, de analyticus – die zal oplossen. Hij maakt de ander tot een vader in de 

klassieke zin: iemand die het tekort van de patiënt opvult en in die zin het (open) verlangen van 

de patiënt toedekt. De psychiater/therapeut/analyticus moet zich bewust zijn van het feit dat hij 

door zijn patiënt in zo’n vaderlijke rol wordt geduwd, maar dan wel om te beseffen dat hij die rol 

niet op zich mag/kan nemen. Eenmaal in die rol geduwd, moet hij enkel de vaderfunctie in stand 

houden, de functie die de tweeledige en gesloten structuur van de vraag doorbreekt en opent naar 

een derde, immer wijkend punt. Enkel op die manier kan de vraag haar ware kern blootgeven. 

Die kern is het (onvervulbaar) verlangen.  

Dat ‘derde’ punt, waar de vraag van de patiënt telkens weer juist niet het antwoord krijgt 

dat hij verhoopt, is weliswaar de plaats van de vader, maar dan van de dode vader. Het is een 

punt waarop de vraag doodloopt, maar daarom in de format van de vaderfunctie kantelt in 

zoverre ze dan verplicht wordt te refereren naar een tekort dat door geen antwoord op te heffen is. 

Die functie houdt de open vraag die de mens is, effectief open. Want dit is de mens: een open 

vraag, een niet te blussen verlangen. En als de geestelijke gezondheidszorg – de psychiatrie 

incluis, één ding in de vragen van haar patiënten moet horen, is het die open vraag die ze zijn. Ze 

                                                 
12 Lacan 1966: 819, 835, 840. 
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komen bij haar aankloppen omdat ze zichzelf verloren zijn, omdat ze een ondraaglijke vraag naar 

zichzelf geworden zijn. Het komt erop aan die vraag (dit symptoom) juist niet van een antwoord 

te voorzien, maar ze hen als een draaglijke, maar onopgeloste vraag aan de patiënt terug te 

geven. Hij ís immers die open vraag. 

 In onze moderne en/of postmoderne cultuur is de vader in verval geraakt. Vroeger, in de 

feodale cultuur van het Ancien Regime, definieerden we ons naar ‘de hogere boven ons’, die ons 

verlangen (naar hoger) een solide sociale gestalte gaf en ons op die manier bevestigde in de open 

vraag die wij zijn. Met de moderniteit zijn we ons gaan definiëren als gelijken. Dit gaf ons 

verlangen een ongekende vrijheid, maar het verloor tegelijk zijn ankerpunt in een hogere, in een 

‘vader’, die in staat was de anomalieën van dat vrije verlangen een stevig kader te geven. We 

kunnen naar dat oude kader niet terug. Elk restauratief reflex in die zin loopt steevast verkeerd af, 

zo hebben ons de vele pogingen daartoe die in de in de loop van de 19de en 20ste eeuw zijn 

ondernomen inmiddels duidelijk gemaakt. 

Maar we moeten wel inzien dat het nieuwe kader waarin ons verlangen zich moet 

waarmaken, de cultuur van de gelijkheid, zijn eigen anomalieën kent die op hun manier de open 

vraag die we zijn trachten te miskennen. Onze identiteit definiëren als gelijkheid betekent 

concreet dat we die ontlenen aan een identificatie met anderen, een identificatie die, zoals Lacan 

in de jaren dertig al aangeeft, verstikkend kan werken en mensen letterlijk gek kan maken. De 

“folie” is een effect van een op ‘Einbildungskraft/imagination’ drijvende “pensée” die zich in die 

paranoïaque structuur van die identiteit vast gereden heeft en daarom haar openheid (wat hij later 

haar verlangen zal noemen) enkel in een explosieve “déclanchement” kan vinden.13 Die op 

wederzijdse identificatie gebouwde identiteit is ook in het normale sociale verkeer nooit zonder 

agressie, al was het maar omdat de ander waaraan we ons spiegelen tegelijk een obstakel is die de 

fictieve (speculatieve) grond van onze identiteit dreigt te ontmaskeren.  

Niet toevallig, aldus diezelfde Lacan, blijft in onze moderne gelijkheidscultuur de vraag 

naar de vader persisteren. Precies in een wereld waarin we imaginair onszelf en anderen in 

elkaars spiegelbeeld opsluiten, is een referentiepunt dat dit verstikkende circuit openbreekt, meer 

dan welkom. Dit is tenslotte wat iemand vraagt wanneer hij bij de psychiater, therapeut, 

analyticus, geestelijke gezondheidszorger komt aankloppen. Hij erkent impliciet in hem een 

                                                 
13 Zie onder meer Lacans “Propos sur la causalité psychique” (1946), waar hij de basisstelling van zijn 
doctoraatsthesis uit 1932 nog eens evoceert en stelt dat « la folie soit un phénomène de pensée » (Lacan 1966: 162). 
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meerdere, iemand die, beter dan hijzelf, het verstikkende van de imaginaire vraag naar zichzelf 

kan oplossen. Het tracht die te counteren door een ‘vraag aan de vader’ die hem terug zijn open 

verlangen zou kunnen schenken. Alleen, in een gelijkheidscultuur is er niet langer zo’n ‘vader’ 

hem dit zou kunnen schenken. Wie wel doet alsof hij zo’n ‘vader’ is, wie zijn patiënt het 

gevraagde schenkt, zou diens vraag van een antwoord, een oplossing, een invulling voorzien, en 

zodoende het verlangen dat in die vraag schreeuwde opnieuw toedekken.  

Een moderne hulpverstrekker kan zich in deze nu eenmaal niet als ‘vader’ opstellen, hij 

kan zich niet profileren vanuit zijn professionele deskundigheid om de vraag van zijn patiënt van 

een antwoord te voorzien. De huidige medicalisering van de geestelijke gezondheidszorg en de 

neurologische aanpak van de ‘geestelijke deficiëntie’, samen met het heersende evaluatiecultuur 

dwingen hem daartoe, maar het zijn alle nefaste autoriteitsargumenten die de vraag van de patiënt 

bij voorbaat haar openheid ontneemt. De geestelijke gezondheidszorg moet de vraag naar de 

vader ernstig nemen, maar dit door op geen enkele manier voor ‘vader’ of andere autoriteit te 

spelen. Zij kan alleen de behoeder zijn van een formele vaderfunctie, van een immer wijkend 

referentiepunt die de imaginaire spiegelrelatie die we met anderen (onszelf incluis) hebben, 

openbreekt en ons op die manier bevestigt in onze ‘waarheid’: met name dat we een open vraag, 

een niet in te vullen verlangen zijn.  

 Maar dit betekent dat hij zich, in zijn therapeutische praktijk, niet op zijn 

wetenschappelijke expertise mag beroepen. Niet de vraag of de psychiatrie wetenschappelijk is, 

is essentieel. Essentieel is of zij zich in haar praktijk op haar wetenschappelijkheid mag beroepen. 

De psychoanalyse antwoordt hier, als volbloed psychiatrische theorie, met een duidelijk neen. Zij 

is ontstaan uit het besef dat die positie de patiënt alleen in schijn helpt. En natuurlijk is de 

psychoanalyse, als methode, slechts op een beperkt aandeel van de geestelijke deficiëntie 

toepasselijk, een aandeel dat in de strikte psychiatrie geen hoge cijfers kan voorleggen. Maar dat 

betekent niet dat de psychiatrie en welke vorm van geestelijke gezondheidszorg ook niet van de 

psychoanalyse kan leren hoe ze haar eigen subject kritisch kan bevragen. Ze moet niet ophouden 

zich wetenschappelijk te vormen, integendeel, maar ze moet tegelijk de vraag zijn waar het 

subject van de wetenschap bevraagd wordt.  

 De negentiende en twintigste-eeuwse psychiatrie is altijd een oord geweest waar, in 

confrontatie met de ‘waanzin’, de zin en/of waanzin van de gangbare ‘normale’ cultuur ter sprake 

kon komen. Zij heeft daaromtrent in die eeuwen een grote expertise opgebouwd. Het zou 
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waanzinnig zijn die expertise niet te blijven koesteren en verder uit te bouwen. De psychoanalyse 

– inclusief de lacaniaanse theorie – is een volle exponent van die expertise en het zou al even 

waarnzinnig zijn haar uit dit project uit te sluiten.  

 

 

 


