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Waar de freudiaanse psychoanalyse her en der nog enigszins krediet krijgt (hoewel steevast in 

dalende lijn), lijkt het ooit zo dominante aanzien van de lacaniaanse theorie helemaal te zijn 

verschrompeld. De menswetenschappen kijken er smalend op neer, de zorgsector duldt haar 

nog nauwelijks en psychiatrische inrichtingen worden in hun voortbestaan bedreigd enkel en 

alleen omdat ze in hun theoretisch referentiekader naar Lacan verwijzen. Ook in de publieke 

opinie klinkt hetzelfde liedje: als men haar niet als esoterie terzijde schuift, veroordeelt men 

haar als pure kwakzalverij.  

 De toestand is dramatisch. Eén van de scherpste kritieken op menswetenschap en 

zorgsector – een kritiek die meteen de beide domeinen ook van een nieuw fundament voorzag 

– wordt door de huidige machthebbers, daarin gesteund door het heersend (anti)intellectueel 

klimaat, massaal de mond gesnoerd. Zowel in de menswetenschappen als in de zorgsector 

rukt een soort vertoog op dat schaamteloos een autoritair weten in het zadel tilt waartegen de 

lacaniaanse psychoanalyse decennia lang om de meest legitieme redenen heeft gestreden.  

Wie iet of wat voeling heeft met ‘geestelijke gezondheidszorg’ (om het maar even zo 

te noemen), weet dat de hulpvraag die daar aan de orde is niet zomaar door een antwoord van 

de deskundige van dienst te sussen is. Daarvoor is de hulpvrager te zeer op zijn hulpvraag 

betrokken, of exacter: zijn eigen identiteit – datgene waarnaar hij op zoek is nu hij met 

zichzelf in het reine wil komen – zit helemaal in die vraag zelf verwikkeld. Zo zeer zelfs dat 

hij er in laatste instantie zelfs mee samenvalt. Wie iemands (hulp)vraag restloos zou 

beantwoorden, zou hem juist datgene afnemen waarvan hij leeft, met name een open vraag te 

zijn: als Freud en Lacan tijdens hun levenslang luisteren naar patiënten één ding geleerd 

hebben is het wel dit. Tegen hun eigen intentie in om vaste greep op de menselijke ‘psyché’ te 

krijgen, hebben ze moeten constateren dat de mens in dit opzicht een open vraag is, een vraag 

waarvan niet alleen het object open blijft, maar ook het subject. Niet alleen waarnaar iemand 

vraagt, ontsnapt aan een definitief antwoord, ook wie de vraag stelt blijft per slot van rekening 



 2 

een raadsel. In laatste instantie is de mens een niet te beantwoorden vraag, een vraag die 

symptoom is van een onvervulbaar verlangen.  

Wie door de vraag naar zichzelf wordt geplaagd – en dit definieert wie men in de 

geestelijke gezondheidszorg een ‘patiënt’ noemt, maar waaraan de lacaniaanse theorie meteen 

toevoegt dat het onverkort ook de ‘arts’, ‘therapeut’, ‘psychoanalyticus’ definieert – moet 

zichzelf niet in het antwoord op die vraag zoeken, maar in het verlangen dat reeds door die 

vraag zelf wordt verschalkt. We zijn een open vraag of, wat op hetzelfde neerkomt, we zijn 

verlangen, een per definitie onvervulbaar verlangen – al doen we spontaan alles om dit toe te 

dekken en verdrongen te houden. De vraag naar onszelf stellen is zoeken naar het onoplosbare 

in die vraag, naar een openheid die ons doet blijven vragen stellen. Dit is wat Lacan met 

Freud gezien heeft; dit is wat het heersend virulente anti-lacanisme bewust of onbewust niet 

langer geweten wil hebben. Als wij met onszelf overhoop liggen, is dat omdat wij de 

openheid van de vraag die wij zijn niet langer verdragen, omdat wij geen weg weten met het 

onvervulbare verlangen waarop we teruggaan. De vraag die de dwangneuroticus of de 

hysterica stelt benader je daarom niet als een vraag die je zo snel mogelijk van antwoord moet 

dienen. De ‘gezonde’ arts of therapeut (en met hem de hele cultuur) kan in die vraag het best 

eerst en vooral de open vraag leren zien die hij zelf is.  

Weten en wetenschap zijn er niet om de vraag van de mens naar zichzelf op te lossen 

en te beantwoorden (nog eens: het is die open, ‘filosofische’ vraag die in de geestelijke 

gezondheidszorg aan de orde is), maar om die vraag haar openheid te gunnen en die met een 

theorie te omgeven die ons leert om weerstand te bieden aan onze spontane neiging om haar 

toe te dekken, dit wil zeggen te beantwoorden.  

Telkens wanneer Freud het symptoom bij een hysterica genas, telkens hij erin slaagde 

aan haar vraag tegemoet te komen, creëerde zij een nieuw symptoom, een nieuwe vraag. De 

psychoanalyse die naam waardig, is pas ontstaan als de therapeut het symptoom niet langer 

rechtstreeks te lijf ging, maar aandacht kreeg voor de manier waarop de patiënt tegenover zijn 

vraag stond. Niet de inhoud van het hysterische symptoom was aan analyse toe, maar het feit 

dat de hysterica, die weliswaar van haar symptoom af wilde, het tegelijk niet zonder 

symptoom kon stellen, en er daarom nieuwe uitvond als haar die werden afgenomen. Als met 

andere woorden de behandeling een positief resultaat kon voorleggen. Dan liep het pas goed 

fout. Haar probleem lag niet in de inhoud van haar symptoom, maar in de idee dat, met het 

wegnemen van dat symptoom, al haar problemen van de baan zouden zijn, dat met andere 

woorden haar problematische want onvervulbare verlangen ‘opgelost’ en definitief 

‘bevredigd’ zou zijn. De therapeutische methode die Freud niet zonder scha en schande op het 
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spoor kwam, verstond het om niet het symptoom weg te nemen, maar de patiënt te leren 

houden van het tekort waar dit symptoom voor stond. Haar te leren houden van de vraag die 

ze ‘is’, een vraag die het zonder definitief antwoord moet stellen en die daarom de drijfveer – 

de drift – van haar verlangen en (wat op hetzelfde neerkomt) haar leven is.  

In dit licht, past de huidige evaluatie- en competentiecultuur op de geestelijke 

gezondheidszorg als een tang op een varken. De vereiste positieve evaluatieverslagen 

dwingen de therapeut te doen alsof hij de vraag van de patiënt heeft beantwoord, en de patiënt 

in kwestie is te machteloos – of, zo je wil, te ‘listig’ of te ‘intelligent’ – om dat spel van het 

alsof niet mee te spelen. Bovendien zorgt het gelimiteerde aantal terugbetaalde sessies ervoor 

dat hij, nog vóór hij oog in oog komt te staan met zichzelf als met een open vraag, hij al 

‘genezen’ is verklaard. De gehele therapeutische politiek zoals die vandaag vanuit uit het 

politieke beleid ‘gerestyled’ wordt, dient vooral om een confrontatie met het verlangen niet te 

doen plaatsvinden. Dat die patiënt vervolgens bij een nieuwe therapeut gaat aankloppen met 

een nieuwe vraag (een nieuw symptoom, als reactie op het feit dat de vorige therapie zijn 

symptoom had afgenomen want opgelost), dat derhalve de positief geëvalueerde 

hulpverlening nog eens netjes wordt overgedaan en dat ook na deze therapie de patiënt met 

weer andere symptomen bij nieuwe therapeuten zal aankloppen: de huidige 

verantwoordelijken in de geestelijke gezondheidszorg – daarin gesteund door het voltallige 

koor van menswetenschappers – weigeren daar oog voor te hebben.  

Daarvoor is de geestelijke gezondheidszorg al te zeer ingepast in de heersende 

ondernemersideologie. Dat juist de telkens weer mooi ‘opgeloste’ hulpvraag van de patiënt 

hem van de ene therapie naar de andere jaagt, betekent alleen dat hier een ‘gat’ in de markt is 

aangeboord dat in de ‘echte’ economische sector zijn gelijke niet kent. Insiders weten al 

langer dat de zogenaamde “zachte sector” dat helemaal niet is. Geen vraag laat zich gewilliger 

en eindelozer uitbaten (en dus uitbuiten) dan de vraag die de mens naar zichzelf stelt. 

Voorwaarde is wel dat de mens blind wordt gehouden voor de vraag die hij is – iets waar hij 

als patiënt, in zijn hunker naar antwoord, spontaan graag aan meewerkt. De heersende 

kwaliteitscultuur, met haar niet aflatende referentie aan competentie en professionaliteit, is het 

ideologische wapen bij uitstek om die voorwaarde te vervullen. Nooit heeft een cultuur de 

‘vraag’ zo centraal gesteld, maar nooit werd die vraag zo onverwijld tot in de kiem gesmoord 

en dit precies door het overweldigende aanbod aan kwaliteitgetoetste antwoorden. De vraag 

wordt vooral aangewend om het aanbod van antwoorden blijvend te legitimeren: daarom doet 

men alsof men de vraag van de mens naar zichzelf ‘restloos’ kan oplossen maar laat de facto 

die vraag intact (dus onopgelost) zodat men die eindeloos kan uitbuiten en die vraag de 
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blijvende legitimatie kan vormen voor de geestelijke gezondheidseconomie. Ook in die 

zorgsector is de logica nog uitsluitend die van vraag en aanbod geworden en dient het 

ideologische frame waarin die gedwongen wordt vooral om de hegemonie van aanbod en 

productie te garanderen. 

De Middeleeuws Christelijke ideologie buitte die vraag ‘genaamd mens’ 

heilseconomisch uit. De handel in heil en heiligheid die ze opzette (even vakkundig als onze 

managersklasse dat momenteel doet) hield eeuwenlang de heersende machthebbers uit het 

rood, en dit door de menselijke hunker naar genade genadeloos uit te buiten. Vandaag doet de 

free-enterprise-ideologie hetzelfde, daarin trouw bijgestaan door de moderne producenten van 

waarheid en autoriteit, in casu de menswetenschappen. ’s Mensen hunker en verlangen 

worden niet langer heilseconomisch  maar nu puur economisch uitgebaat. Het heeft de 

uitbuiting er alleen maar ongeremder en blinder door gemaakt. 

‘Lusteconomie’ is een concept dat Freud uitdacht precies om die uitbuiting van de 

mens en zijn (neurotische, hysterische) vraag te counteren en eindelijk de vraag die de mens is 

ten volle ernstig te nemen, wat hier wil zeggen: open te laten. We leven van hunker en 

verlangen. We zijn die hunker; we zijn verlangen. En dat een ultieme bevrediging of definitief 

heil ons ten enen male is ontzegd, maakt het alleen maar duidelijker dat datgene waarvan we 

leven niet het leven zelf, maar lust is: het spel dat we met het leven spelen, en niet het ‘leven 

zelf’.  

Dit kwam Freud op het spoor toen hij vermoedde dat zijn hysterische patiënten van de 

klacht waarmee ze bij hem kwamen aankloppen altijd ook heimelijk genoten. Dat zij met 

andere woorden lust beleefden aan hun klacht lusteloos te zijn. Hun problemen bleken in 

laatste instantie terug te gaan op een verwrongen houding ten aanzien van die lust. En dit gaf 

de therapie een beslissende wending. Het kwam er niet langer op aan de patiënt iets te geven 

dat zijn lust bevredigde of zijn vraag van een antwoord voorzag. Het kwam erop aan hem die 

lust en die vraag als zodanig terug te geven. Hem het (open) verlangen teruggeven dat hij is: 

dit was voortaan het doel van een therapie.  

Die nieuwe therapeutische praxis dwong Freud te sleutelen aan de paradigma’s van de 

menswetenschap, en tenslotte aan die van ‘wetenschap’ tout court. Ook een wetenschappelijk 

onderzoek naar – en inzicht in – de lust is lustgestuurd en ondermijnt daarom elke pretentie 

om er wetenschappelijke zekerheid over te kunnen claimen. Als we Lacan mogen geloven 

blijft het subject van de wetenschap misschien cartesiaanser dan ons lief is, maar het biedt ons 

in elk geval niet meer de substantiële zekerheid die Cartesius eraan toedichtte. Wat sinds de 
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moderniteit nog subject mag heten, moet per definitie als gesubverteerd worden gedacht. Dit 

is waartoe Freuds lusttheorie ons dwingt te besluiten, aldus Lacan.  

Er is inderdaad een genie als Lacan nodig geweest om dit in alle helderheid te stellen 

en de verregaande consequenties daarvan nauwkeurig op een rijtje te zetten. Bijzonder listig 

zijn de sluipwegen van de lust, en de therapeut moet verdomd lang studeren alvorens hij die 

enigszins onder de knie heeft. En toch ligt Lacans punt niet in de eerste plaats daar. Op 

duizend en een manieren hamert hij er zijn hele oeuvre lang op dat de therapeut – of, exacter, 

diens verlangen om de therapeut te zijn die hij wil zijn – meer betrokken partij is in het 

therapeutisch proces dan hij wil of (zelfs) kan toegeven. Het moeilijke punt in de therapie ligt 

niet in de eerste plaats bij de patiënt, maar bij de therapeut zelf, bij zíjn verlangen, bij zíjn 

neurotische neiging te denken dat hij het goede waar de patiënt om vraagt ook in staat is aan 

die patiënt te geven. Het hele evaluatiesysteem dat momenteel met kracht van wet wordt 

opgedrongen, dwingt hem daartoe, en toch is het precies dit wat hij niet mag – want niet kan – 

doen. Hij kan de patiënt per definitie niet geven waar hij om vraagt. Hij kan hem alleen een 

verlangen daarnaar geven; dat verlangen kan hij niet bevredigen, die vraag kan hij, zijn 

professionele deskundigheid ten spijt, niet beantwoorden.  

Dat kan trouwens niemand. Maar iedereen is wel in staat zichzelf wijs te maken dat hij 

dit kan. Men kan de patiënt ertoe verleiden het spel mee te spelen en, in de kwaliteit-

gestuurde therapeutische relatie waarin hij terecht is gekomen, te doen alsof vraag en 

antwoord op gedroomde wijze in elkaar sluiten. Zeker wanneer een kwaliteitswerker met 

verborgen, maar daarom niet minder opgeheven vinger achter hem komt staan, is dit soort 

alsof-scènes een welkom noodscenario. 

In het spiegelpaleis waarin de geestelijke gezondheidszorg door toedoen van de 

huidige kwaliteitsideologie opgesloten is geraakt, biedt de lacaniaanse theorie een onmisbaar 

instrument tot kritiek. Als geen ander weet zij hoe machtig de listen en leugens zijn die daar 

heersen en hoe moeilijk het is ook de best bedoelde therapeutische relatie daarvan te 

vrijwaren. Alleen kan die lacaniaanse theorie daar geen nieuw punt van onwankelbare 

zekerheid tegenover stellen van waaruit de waarheid een nieuwe zegetocht zou kunnen 

beginnen. Zij beseft maar al te goed hoe ook dat punt enkel een ultiem fantasme binnen 

diezelfde leugenachtige logica is. Het is trouwens precies voor dat punt dat de hedendaagse 

menswetenschappen en hun therapeutische pendanten hardnekkig blind blijven.  

Toch belet dat niet dat er wel degelijk iets als waarheid in het spel is en dat de patiënt 

in zijn vraag naar waarheid recht heeft op een eerlijk, waarachtig antwoord. Alleen is de 

horizon van die waarheid – versta: datgene wat iemand ultiem zoekt als hij met zichzelf in de 
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knoop zit – nooit iets anders dan een ‘leugen’, een niet aan zijn echte realiteit toekomende 

‘fabel’, een ‘pseudo’. De Antieke denkers hebben dat het ‘prooton pseudos’ hebben genoemd. 

In een tot media geworden wereld waarin beelden de realiteit nagenoeg geheel hebben 

vervangen, is er nood aan een theorie die uitdrukkelijk uitgaat van het primaat van het 

‘pseudos’, van beeld en verbeelding. Als, binnen die tot beeldcultuur geworden wereld, 

iemand het gevecht met zichzelf moet aangaan, moet dat bij middel van diezelfde verbeelding 

gebeuren en zal de uitkomst van dit gevecht enkel binnen de grenzen van diezelfde 

verbeelding te vinden zijn. Het is een gevecht met zijn spiegelbeelden en de uitkomst ligt niet 

buiten die spiegelbeelden, maar in de waarachtige houding ertegenover, een houding die de 

mens in het spiegelpaleis waarin hij gevangen zit, terug de openheid geeft waarop hij in 

laatste instantie teruggaat.  

 De lacaniaanse psychoanalyse is groot geworden in de periode waarin het twintigste-

eeuwse emancipatorische elan culmineerde in de ‘revolutionaire’ jaren zestig en zeventig. Het 

was een tijd waarin elke zekerheid tot een open vraag werd omgeturnd en men er alles aan 

deed om die ook open te houden. Geen wonder dus dat een theorie die van het openhouden 

van de vraag haar raison d’être had gemaakt, de toon kon aangeven. Alleen mogen we niet uit 

het oog verliezen dat die pijnlijk open vragen van toen, steeds ook werden getemperd door de 

dominant utopische sfeer die in die jaren heerste. Theorie en praxis, wetenschap en sociale 

actie konden ongelimiteerd subversief zijn, omdat men er intuïtief van uitging dat onder die 

subversie een maagdelijke waarheid lag te wachten en dat na de revolutie de ware wereld 

spontaan uit de ruïnes van de oude zou oprijzen.  

Dit utopisch elan is vandaag niet eens nog een schim. Niet dat de strijd gestreden is. 

Integendeel, men weet zo onderhand dat de realiteit nooit zal zijn zoals we ons die dromen. 

De jaren zestig stonden open voor de traumatische kern die Freud in de droom aanwees, 

omdat men in het woord droom ook altijd die utopie hoorde die alle trauma’s ongedaan zou 

maken. Sinds de jaren negentig moeten we het zonder die utopie stellen. Geen wonder dus dat 

we de traumatische kern van onze droomwereld opnieuw en harder dan vroeger moeten 

verdringen. Onze cultuur is weer allergisch geworden voor open vragen of onvervulbaar 

verlangen. Het gehele wetenschappelijke bedrijf en de ganse zorgsector stellen alles in het 

werk om die met alle macht te verdringen. Onze beeldcultuur mag ons dan, van journaal over 

soap tot reality-tv, onophoudelijk bestoken met open vragen en onvervulde verlangens, alleen 

al haar ‘imaginaire format’ suggereert het tegendeel en houdt ons het beeld voor van een van 

al zijn tekorten en vragen ontdane mens. Elk beeld van het tekort suggereert al de 
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mogelijkheid van zijn invulling en ontkent dus het irreductibele van dit tekort. Dit is in en 

notendop de kritiek van Lacan op onze imaginaire cultuur.  

Ook die lacaniaanse theorie alsook de psychoanalyse in het algemeen moeten 

momenteel de last van een collectieve verdringing torsen. Toch is het aan diezelfde theorie 

om de term ‘verdringing’ – en alle andere basisconcepten uit het freudisme, zoals lustprincipe, 

doodsdrift, oedipuscomplex – in onze wetenschappelijke en therapeutische vertogen opnieuw 

op de kaart te zetten. Het idee dat we de verdringing voorbij zijn, functioneert vandaag de dag 

als de verdringing bij uitstek. 

De lacaniaanse theorie de dood te laten sterven die men haar toewenst, zou onze 

cultuur een belangrijk kritisch instrumentarium ontnemen. De fundamentele vraag die zij aan 

de orde stelt, is of wetenschap en therapie wel te reduceren zijn tot de waarheidsproducenten 

waarvoor we ze vandaag aanzien. In de plaats daarvan zijn ze het aan zichzelf verplicht om 

weer aan kritiek en zelfkritiek te leren doen. En het zou simpelweg zonde zijn om daarvoor 

het lacaniaanse instrumentarium ongebruikt te laten.  


