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Ella Sharpe 
 
Ella Freeman SHARPE (1875-1947) was lerares Engelse literatuur [SVI: 165; 198] tot ze in 1917 
(omdat veel van haar studenten oorlogsslachtoffer werden) een depressie meemaakte die haar 
tot de psychoanalyse bracht (bij James Glover). Ze volgde een leeranalyse in Berlijn bij Hanns 
Sachs. Merkwaardig is dat ze, parallel aan haar analytisch werk, ook studies over Hamlet is 
blijven schrijven. Het is niet onwaarschijnlijk dat Lacan, langs Ella Sharpe om  (meer bepaald 
haar essay “The impatience of Hamlet” [essay uit 1929, opgenomen in Collected Papers on 
Psycho-analysis, Hogarth Press, 1978, en in Franse vertaling opgenomen in: Ernest Jones, 
Hamlet et Oedipe, Gallimard 1967]) op idee is gekomen de Hamlet-tekts te analyseren - een 
tekst dat hem onmiddellijk na zijn lessen over Sharpe (weliswaar niet zonder een ‘sport 
d’hiver’-vakantie ertussen) zeven sessies lang zal bezighouden in datzelfde (zesde) séminaire. 
Meer bepaald is het zijn conclusie dat Ella Sharpes analysant zich positioneert als iemand die 
tegelijk de fallus ‘is en niet is’ – naar de hamletiaanse formule ‘to be or not to be’ (zie 
Séminaire VI, Le désir et son interprétention, uitgegeven door de Association Freudienne 
[verder afgekort als SVI], p. 271). 
 
Inhoud 
 
Zie Compte-rendu de J.B. Pontalis (agrée par Lacan) du Séminaire ‘Le désir et son inter-
prétention’ (in: Bulletin de Psychologie, tome XIII, 1959-1960, n° 6, p. 329-335 [verder 
afgekort als: CRSVI] 
Voor het artikel van Ella Scharpe zelf, zie het vijfde hoofdstuk uit haar Dream Analysis (1937), 
The Hogarth Press & the Institute of Psycho-analysis, London, 1975. Dit hoofdstuk is – 
‘bilingue’ - opgenomen als appendix in de ‘piraat’-uitgave van het Séminaire VI ( SVI: 545-
571). Voor Lacans commentaar, zie in hetzelfde séminaire de lessen tussen 14.01 en 11.02.1959 
(SVI: 149-253). 
 
 
Duiding van Ella Sharpe 
 
Inleiding: oriënterende duiding 
 

- Ze wijst van bij het begin van haar tekst op de overdracht. Net zoals de patiënt zich zijn 
vader uitsluitend als dode vader herinnerde (hij stierf toen de patiënt 3 jaar was), zo 
gedraagt hij zich tegenover zijn analytica als was hij een dode. De analyse is een 
eindeloos schaakpel, schrijft Sharpe (SVI: 548) waarin hij zich door de analyticus 
telkens weer in de hoek geduwd wordt.  

- Sharpes duiding focust op een verdrongen almachtswens van de analysant [cfr. o.a. SVI: 
169; 201v; 206; 212; 560], onderdrukt uit angst voor a gressieve vergelding.  

- Die almachtswens gaat terug op een onderdrukte, verdrongen doodswens tegenover de 
vader – een vroeg gestorven vader die hij slechts tot zijn drie jaar heeft gekend en 
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waarvan hij zich niets anders herinnert dan dat hij gestorven is – op dit ene woord van 
hem op zijn sterfbed na (zoals hij dat van zijn familie vernomen heeft: ‘Robert zal mij 
vervangen’ [SVI: 163; 202; 549]). Dit laatste maakt dat elke gedachte aan zijn vader 
voor Robert een associatie met zijn eigen doodgaan betekent. De vader vervangen 
betekent voor hem doodgaan zoals de vader. 

- Het komt erop aan bij de patiënt een verdrongen doodswens ten aanzien van de vader 
naar boven te halen: het is de enige manier om, in de overdracht, zijn almachtsgeloof 
te temperen dat hij zijn vader reëel gedood heeft. Hij vecht in feite voor het 
zelfbehoud van zijn lichaam, en meer bepaald voor dat van zijn penis die voor hem 
gelijk staat met het lichaam. 

- De angst voor de agressieve wensen zoals hij die ervaren heeft in de eerste drie jaar 
moeten dus naar boven gehaald worden. Op die manier is de kans groot dat die 
libidinale zullen ophouden de dood te betekenen. 

- Het probleem van de analysant is lichamelijk. Hij is lichamelijk geremd en spreekt en 
gedraagt zich onberispelijk – ‘als een dode’. “The vital life is lost, the perfection is a 
dead perfection, even as his father’s. One thing I never lose sight of in this analysis is, 
therefore, the chance of analysing abstractions into terms of bodily happenings.” (SVI: 
548). 

- Sharpe neemt als tweede devies zich niet te concentreren op zijn beroepsactiviteiten 
(advocaat aan de balie, die weliswaar zijn werk goed doet, maar enorme angsten 
ervaart bij het uitoefenen van die taak: alsof hij bang blijft te slagen ook al slaagt hij), 
maar op zijn ontspanningsactiviteiten: tennis, golf, tekenen, schilderen, tuinieren. Als 
je daar de fantasieën kunt opdelven, komen vast ook die naar boven die hem tijdens 
het werk parten spelen. Tenslotte is de basis van ‘werken’ ‘spelen’, het libidinale spel.  

 
Verslag van een analytische sessie 
 

1. Kuch  
- Dat ze op een bepaald moment, enige dagen vóór de patiënt zijn droom vertelt die 

centraal staat in Sharpes tekst, een licht kuchen hoort bij de anders geruisloze 
patiënt stemt haar zeer positief en interpreteert ze als een uiting van het onbewuste. 
Maar omdat ze weet dat elk attenderen op het onbewuste dat onbewuste voor de 
patiënt afsluit, zinkt haar hoop weg als de patïent, eenmaal neerliggend op de sofa, 
er zelf over begint. Niettemin maakt hij meteen een erg belangrijke assiociatie. 
Kuchen is wat je doet als je een kamer binnengaat waar twee vrijers aanwezig zijn. 
Zoals hijzelf toen hij 15 was en zijn broer met zijn liefje in de kamer was. Niet dat 
ik je daarvan verdenk, zegt hij tegen zijn analytica, maar het herinnert mij een 
andere fantasie: als ik in een kamer ben waar ik niet hoort te zijn, maakt ik het 
geluid van een blaffende hond, zodat men denkt dat er niemand, want alleen een 
hond, in de kamer is. Waarna een derde associatie volgt: die hond herinnert hem 
aan een hond die zich tegen zijn been masturbeerde, wat hij niet verhinderde, tot 
zijn eigen schaamde (als hij dat vertelt, kucht de patiënt). 

- Verderop vat Sharpe de gedachten van de patiënt ivm het mogelijke doel van het  
kuchen  als volgt samen:  

o  In verband met vrijers in een kamer 
o Verwerpt seksuele fantasie met betrekking tot de analytica 
o Fantasie over zijn waar je niet hoort te zijn en daarom het geblaf van een 

hond nadoen. 
o Hond brengt herinnering aan masturberende hond.  
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2. Droom 
- Dan vertelt hij de lange “tremendous dream” die hij ’s nachts had. 

I was taking a journey with my wife around the worl, and we arrived in 
Chechoslovakia, a read that now reminds me of the road I described you in the 
two other dreams lately in which I was having sexual play with a woman in front 
of another woman. (…) 
This time my wife was there while the sexual event occurred. The woman I met 
was very passionate looking. (…) 

(associatie naar dagdroom: de vrouw die ik gisteren in het restaurant zag, ik 
had geen moeite moeten doen om haar te krijgen) 

The woman wanted intercouse with me and she took the initiative which as you 
know is a course which helps a great deal (…) 
The woman actually lay on top of me; that has only just come to my mind. She 
was evidently entending to put my penis in her body. I could not that, by the 
manoeuvre she was making, I disagreed with this, but she was so disappointed I 
thought that I mould masturbate her. (…) 

 
3. Verdere associatie 

- associatie/reflectie over het transitive karakter van het werkwoord ‘to masturbate’. 
  

- Associatie: ik masturbeerde ooit een andere jongen. 
- In de droom was er geen orgasme. 
- Hij vingerde haar. Zag haar vagina “the end of her vulva”. Iets hing eruit, iets 

langwerpigs, “zoals de vouw van den kap”, like the fold of a hood”.  Iets “hoodlike”, 
daarmee wilde de vrouw mijn penis grijpen. De vagina leek (“seemed to”) rond mijn 
vinger te sluiten. De “hood” leek vreemd. 

- Associatie (op vraag van de analytica) met een grot, met een vooroverhangende 
bovenkamt, zoals een grote lip. Een monsterlijke lip, net zoals toen ik klein was. Het 
doet hem aan een grap denken die hij niet meer weet te reconstrueren, iets met 
chinees schrift en met ‘over de breedte’ en ‘over de lengte’. Hij denkt nog steeds aan 
de kap (hood) 

- Associatie met een man die hem een golftas in ‘motorkapstof’ gaf. Als hij diens 
acceent immiteert, associeert hij met een vriend van de radio, een opschepper 
“swank”, die expert was in imiteren van celebreties. 

- Associatie met de perfecte herinnering van zijn vriendin. En met zijn vroegere 
herinnering aan een song 

- Denkt nog steeds aan de ‘hood’ en associeert dit met een motorkap en met zijn 
eerste rit in de auto, zijn eerste keer ziek in de auto, en dat hij in de trein eens moest 
plassen in een papieren zak. 

- Op vraag van de analust (‘straps held it back), associeert hij met zijn drang lederen 
bandjes te collectioneren. Hij wilde er iets nuttigs mee doen, maar “ik verwachte iets 
erg nutteloos”. “Maar ik hou er niet van er een drang in te zien; daarom zit ik met dit 
kuchen verveeld”. 

- Verdere associatie over riemen: zaten die in mijn kinderwagen of niet? En hadden 
we die wel? 

- Associatie: als clubsecretaris ging hij beter doen dan de voorganger, maar faalt toch. 
“Ah well, we have undone those things we ought to have done and there is no good 
thing in us.” 
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- “Undone?” vraagt Shapre. Associatie met gulpknopen. Die zijn altijd dicht, behalve 
één keer, en ook een keer in een droom.  Het herinnert hem aan het feit dat hij als 
kind vastgebonden lag. 

 
Ella Sharpes concluderende duiding:  

- droom is een masturbatiefantasie 
- gepaard gaand met een potentie/almachtsfantasie.  

o Reist de wereld rond 
o Is de langste droom die hij ooit heeft gehad 
o Ook de associatie met de opschepper en de vriendin met het perfecte geheugen 

past daarin 
o Alsook de vagina-achtige grot waarvan hij droomt en zijn urineren op moeder 

aarde.  
o Ook zijn assiociatie, ivm de auto, met de snelheid ervan en het feit dat je er als 

een levende persoon over kunt praten, past daarin.  
- Interpreteert “the peak, the hood” als de clitoris.  
- Sharpe zoekt naar oerscènes, die bijvoorbeeld waarin hij als kleine jongen de vagina en 

clitoris van zijn moeder heeft gezien, en haar heeft horen urineren.  
- Interpreteert het feit dat hij als kind is vastgebonden in bed als preventie tegen 

masturbatie.  
- Het openstaan van zijn gulp verraadt een wens tot exhibitie.  
- Het is haar bedoeling de “full significance of every thing said” te vatten. En dit slechts 

gelardeerd omzichtig aan de patiënt over te maken, zodat hij het onbewuste naar boven 
kan laten komen (568).  

 
Lacans duiding 
 

1. Dat de analysant kucht, is op zichzelf reeds een boodschap, maar dat hij onmiddellijk 
zelf de vraag stelt naar dat kuchen, doet Lacan spreken van een ‘message au second 
degré’ [SVI: 167; 191; cfr. CRSVI: 331]. Reden te meer, aldus Lacan, om dit symptoom 
rechtstreeks te duiden vanuit de vraag zelf1 van de analysant aan de analytica. De vraag 
– de ‘Demande’ – “Wat betekent dat kuchen van mij?” verraadt meteen al een band de 
Ander, meer bepaald het feit dat, vóór er nog van een subject sprake was, de Ander mij 
al vroeg “Che vuoi?” en dat mijn gehele subject-zijn erin bestaat daarop het 
(onmogelijke) antwoord te geven.2 Het lustwezen zoekt (tevergeefs) in zichzelf – dit wil 

                                                 
1 Exacter nog, vanuit de signifiante structuur van de vraag: de analysant kan zijn verlangen waarnaar hij 
op zoek is (en dat het eigenlijke, onbewuste object van zijn vraag [zijn Demande] is), slechts op het 
spoor komen door na te trekken waar hij ergens in die signifiant-keten heeft postgevat en meer bepaald 
waar zich, in die signifiant-keten, het subject van het ‘verlangen’ positioneert ten aanzien van het Ik van 
de ‘vraag’. Het is Lacan er dus om te doen na te gaan waar het subject zich positioneert in de de 
“topologie intersubjective” (SVI: 213).  
2 “Wat betekent dat kuchen van mij?” moet geïnterpreteerd worden vanuit het primaat van de Ander: 
“waar in de Ander is de betekenaar die mij betekent?” of, wat op hetzelfde neerkomt: “waar in de 
Ander is de betekenaar die ik ben, die samenvalt met mij, met mijn zijn?”. En het antwoord op die 
vraag (Demande) is, dat die betekenaar in de ander waarin ik mijn zijn zou kunnen vinden, niet 
bestaat, dat ik met andere woorden samenval met datgene waarnaar die betekenaars verwijzen, zonder 
zelf een betekenaar te zijn. Het subject (dit wil zeggen mijzelf, de ‘drager’ van de lusteconomie die ik 
ben, het antwoord op de vraag naar mijzelf) kan door de Ander (door de betekenaars) enkel 
gerepresenteerd worden, het kan nooit – noch reëel, noch als betekenaar – present zijn in de Ander (dit 
is in de wereld waarin het leeft, een wereld die uit betekenaars bestaat).   
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zeggen in de betekenaarsketen die het ‘is’ – naar de betekenaar die op die vraag van de 
Ander (waardoor die Ander zich als verlangen opstelt) antwoord moet kunnen geven 
(SVI:176; 180; CRSVI: 331). Op die manier zoekt het zich als signifiant van de Ander 
te constitueren, dit wil zeggen als datgene wat het verlangen van de Ander (waarvan het 
de drager – het subject – moet zijn) nooit ten volle zal kunnen opvullen. 

[De (dwang)neurose van de analysant bestaat er juist in zo’n positionering als 
signifiant van de Ander te ontkennen (‘zu verneinen’) en die signifiant die hem 
tot subject van verlangen (van de Ander) maakt, nog steeds imaginair (en dus 
ontkennend) te benaderen. In die zin weifelt hij steeds tussen het hebben en het 
zijn van de fallus van de Ander. Alsof hij tegelijk de fallus van de Ander wil zijn 
(om zich op die manier als imaginaire opvulling van het tekort van de Ander te 
constitueren en zo zijn castratie te kunnen blijven miskennen [méconnaissance]), 
en toch op het punt staat – maar nooit méér dan dat – voor zichzelf toe te geven 
dat hij die fallus slechts heeft, dit wil zeggen slechts een Ersatz-invulling 
(signifiant) voor het tekort van de Ander is, en dus enkel bestaat dankzij het feit 
dat hij getekend is door datgene wat nooit het verlangen van de Ander – een 
verlangen waarvan hij het ‘hypokeimenon’, het ‘subjectum’ moet zijn – zal 
invullen.] 

2. Het dwangmatig kuchen van de analysant gaat gepaard met een vraag naar de betekenis 
daarvan (en is dus, aldus Lacans duiding, een vraag naar “de betekenaar van de Ander in 
hem”: “le signifiant de l’Autre en lui” [passim]). De analysant geeft zelf meteen een ant-
woord: het is alsof hij wil verhinderen dat de “twee vrijers” in de kamer door zijn 
binnenkomen zouden worden verrast. 

Het kuchen is een imaginaire betekenaar en in die hoedanigheid dubbelzinnig. 
Hij bevestigt wat hij tegelijk ontkent.  
Enerzijds is de kuch de betekenaar die de man in kwestie buiten de wereld van 
de Ander sluit, de betekenaar die aangeeft dat hij niet tot de Ander behoort, dat 
hij ten aanzien van die ander in de positie van een puur tekort staat.  
Anderzijds, ontkent de man dit meteen door, dankzij de kuch waarmee hij zich 
buiten de Ander (het vrijend koppel) sluit, die Ander juist tot een sluitend geheel 
te maken, een geheel zonder tekort. Onbewust wil de man met zijn kuch 
verhinderen dat de Ander moet merken hoe de volheid die zich op zijn niveau 
afspeelt (het tekort dat opgeheven lijkt in het genietende koppel) ongedaan 
gemaakt wordt door het boude bestaan van het lustwezen, dit wil zeggen door 
het tekort waarvan dat lustwezen ondanks de veronderstelde volheid van de 
Ander onvermijdelijk blijft getuigen. De waan of het fantasme van het kuchend 
lustwezen staat de Ander toe de schijn hoog te houden dat het tekort op te heffen 
is, dat de jouissance en de rapport sexuel mogelijk zijn. Met zijn kuchen kan het 
lustwezen het dus voor waar blijven houden dat de Ander niet door een 
fundamenteel tekort is getekend. Zijn kuch vormt in die zin het imaginaire 
sluitstuk van de Ander. Op die manier constitueert het lustwezen zich als de 
invulling van het tekort van de Ander – of, technisch, als de imaginaire fallus.  

3. Onmiddellijk associeert hij zijn eigen duiding van het kuchen met een herinneringsbeeld 
aan het feit dat hij ooit, toen hij ongeoorloofd in een kamer vertoefde, het geluid maakte 
van een blaffende hond. Op die manier, zo meende hij toen, zou men denken dat er 
niemand3 in de kamer aanwezig was (want alleen maar een hond). 

                                                 
3 Lacan vergelijkt het met de manier waarop Odysseus, wanneer de door hem bedrogen cyclopen naar 
zijn naam vragen,  zich “niemand” noemt (zie CRSVI: 331; SVI: 168).  
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Zelfde imaginaire logica als in 2. Zijn blaffen doet hem én verdwijnen uit de 
wereld/de Ander én houdt die wereld/de Ander tegelijk samen als een geheel 
zonder tekort. De ontkenning dat hij in de kamer vertoeft, is een ontkenning van 
het feit dat hij het tekort van de Ander is, dat hij zich met andere woorden moet 
constitueren vanuit de Ander en als datgene wat ook de ander tekort schiet. Het 
tekort dat hij hier fingeert, is een tekort dat de Ander juist heel laat zodat hij zich 
kan waarmaken in een volledige, ongespleten (ongecastreerde) Ander.  

4. Dit beeld associeert hij vervolgens met de situatie waarbij een hond zich tegen zijn been 
masturbeerde. Het idee dat iemand op dat moment de kamer kon binnenkomen, 
bezorgde hem een ondraaglijk angstgevoel: hij was weggekwijnd van schaamte als zich 
dit effectief had voorgedaan, zo vreesde hij. 

Zelfde imaginaire logica als in 2 en 3. Zich identificerend met de masturberende 
hond, positioneert de man zich op de plaats waar hij van de Ander uitgesloten is 
(niemand mag binnenkomen), maar tegelijk neemt hij de plaats in waar de Ander 
geniet (masturbeert) en zich verliest in zijn tekort (in zijn nietig genot). Alleen, 
en daarin bestaat het imaginaire, valt dit genot met hemzelf samen en houdt hij 
zichzelf voor de Ander in zijn tekort op te heffen.  

5. Het feit dat de man blaft als een hond, wanneer hij er niet op wil worden betrapt 
ongeoorloofd in een kamer te vertoeven, duidt Lacan uitdrukkelijk als een fantasma. 
Waar het kuchen nog een vraag is naar de “signifiant de l’Autre en lui”, is het blaffen 
een fantasma 4: het subject is hier niet langer op zoek naar iets (naar een signifiant), 
maar ontsnapt – zij het dankzij de signifiant – aan de signifiant-orde en ‘verdwijnt’ als 
subject (van de signifiant): het keert terug tot de dieren. In dit fantasma toont de 
analysant “dat hij niet daar is waar hij is” [SVI: 179]. 

6. Maar dit fantasma verraadt juist daardoor zijn verlangen, met name dat hij verlangt daar 
te zijn waar hij niet is. Hij wil achter die deur zijn, daarbinnen, waar niemand is tenzij 
die masturberende hond (of, wat op het zelfde neerkomt, waar de Ander in zijn volheid 
is, niet getekend door het tekort dat als zijn drager/subject moet fungeren). Hij 
identificeert zich (imaginair) met die hond als met een “model”; die hond is zijn “idéal 
du moi” [CRSVI: 331]5, onder die reserve wel te verstaan dat de (symbolische, door 
tekort getekende) Ander er niet is. 

7. Zijn symptomatische kuchen bij het binnengaan van een kamer, dat hij zelf duidt als 
waarschuwingsteken voor de “twee vrijers” binnen, betreft weliswaar een “fantasie 
sexuelle à propos de l’analyste”, zoals Sharpe meent, maar moet in de puur imaginaire 
sfeer geïnterpreteerd worden (iets waarvoor Sharpe volgens Lacan blind blijft6). De 
“twee vrijers” binnen vormen een imaginair koppel, waaruit hij afwezig is; maar juist 
door die afwezigheid maakt hij, zo ‘redeneert hij onbewust’, hun samenzijn mogelijk. 
Net voor hij binnenkomt, vormt de analytica een volmaakte Ander die juist door zijn 
kuchen in die volmaaktheid gehandhaafd blijven en kan hij, juist omdat het zijn kuch is 

                                                 
 4 « Ce qui importe ici, c’est que le sujet – comme avec sa toux – se fait autre mais ne se demande pas 
cette fois quel est ce signifiant de l’Autre en lui; il se protège à l’aide du signifiant: il se chasse du 
domaine de la parole, il se fait animal. » [ CRSVI: 331]. Zie de definitie die Lacan van het fantasme 
geeft in SVI: 185: « Vous retrouverez ce que je vous ai donné être la formule du fantasme à savoir que le 
sujet paraît élidé, ce n’est pas lui, pour autant qu’il y a là un autre, un autre imaginaire, a » . [In het 
kuchen “kondigt het subject zich aan als andere, als een door de signifiant gemarkeerd, gebarreerd 
subject”; in het fantasme doet hij dat uitgerekend niet (CRSVI: 332).] 
5 Waar ik geneigd ben hier eerder van moi idéal (ideaal-ik) te spreken. In de SVI komt bij mijn weten de 
verwijzing naar Ik-ideaal of ideaal-ik in die context niet voor.  
6 Vandaar dat zij niet merkt hoe er wel degelijk een overdrachtsrelatie is bij de analysant; alleen is die 
louter imaginair (zie SVI: 206v; 547; zie ook: 224). 



 7 

die die volmaaktheid ondersteunt en bewerkstelligt, ook zichzelf ‘volmaakt’ (dit wil 
zeggen niet door tekort en verlangen getekend) wanen In die zijn bekleden, in de 
fantasie van de analysant, de hond en hijzelf alsook de analytica en hijzelf uitwisselbare 
posities (SVI: 192). Daar gaat het “seksueel fantasma” van de analysant over, een 
fantasma waarin in laatste instantie hijzelf de hoofdfiguur is, meer bepaald het in de 
masturberende hond fantasmatisch verdwijnende subject (SVI: 187).  

8. Het fantasma dat zijn kuchen begeleidt, betekent dan ook: “zolang ik nog niet bij mijn 
analytica ben binnengegaan, kan ik mij haar inbeelden als iemand die zich masturberend 
aan mij vertoont, maar ik kuch om haar te waarschuwen een normale houding aan te 
nemen van zodra ik daar ben” [CRSVI: 331].  

Waar de analysant op de plaats komt van (het tekort van) de Ander, wil hij eerst 
en vooral verdwijnen, hetgeen hij op een  imaginaire wijze realiseert door, 
dankzij de signifiant ‘blaffen’, te verdwijnen in de Ander – een imaginaire 
constructie die wordt gedragen door het fantasma verdwenen te zijn in een mas-
turberende hond. Wanneer hij op het punt  staat om ‘de plaats van de Ander’ in 
te nemen, blaft hij als een hond; hij doet dus alsof hij er niet is. Zo kan hij de 
méconnaissance volhouden alsof ook de (gecastreerde) Ander er niet is en er dus 
geen orde van onherroepelijke alteriteit is waaraan hij meedogenloos is 
overgeleverd zonder daarin een echte plaats (een signifiant) te hebben. In die 
masturberende hond verdwijnt de analysant fantasmatisch in de imaginaire 
ander, maar juist zijn vrees dat iemand de kamer binnenkomt waarin hij van die 
hondse masturbatiescène geniet, wijst erop hoe haaks de symbolische Ander nog 
staat op de imaginaire ander.] 

9. Ella Sharpe had het volgens Lacan bij het rechte eind in het fantasma van de analysant 
een verlangen te herkennen naar masturbatie. Maar zij weet volgens hem niet de link te 
leggen met dat andere element uit het droommateriaal, met name dat hij “haar moet 
masturberen”7, met andere woorden dat hij verlangt haar, de analytica, te masturberen. 
Exacter nog, aldus Lacans analyse: hij wil zowel haar als zich masturberen en worstelt 
precies met het onderscheid daartussen, omdat hij nog imaginair gevangen zin ‘in’ de 
Ander [SVI: 207, 219 8]: vandaar zijn reflectie over het al dan niet intransitieve karakter 
van het werkwoord ‘to masturbate’. 

10. Dit element rijmt voor Lacan bijzonder goed met een ander element uit de droom, een 
fantasie omtrent het vrouwelijk genitaal waardoor zijn vinger (en niet zijn penis) wordt 
omklemd en dat een associatie oproept met een kap (“a hood”; “un chaperon”) met een 
grote, vreemde plooi [CRSVI: 330]. Het moet geïnterpreteerd worden in het licht van 
het beeld van de fallische vrouw, maar niet zoals die gewoonlijk voorkomt [zie SVI: 
198, waar hij evoceert hoe de dokter van Christina van Zweden bij haar een fallus 
fantaseert], maar het is er wel een variant van. De vrouwelijke vagina wordt hier, door 
de handeling van de vinger en de fantasieën daarom, in een fallische betekenaar 
gekeerd, zij het dat die fallus op die manier tegelijk ook “weg gegoocheld” wordt.9 Die 
imaginaire fallus staat hier voor datgene wat het verlangen van het subject in de Ander 
gevangen houdt: de fallus (als plaats van het subject waar het met zijn constitutieve 
gespletenheid, zijn castratie, wordt geconfronteerd) is tegelijk erkend én ontkend – 
ontkend aangezien hij niet echt van de Ander is losgemaakt maar letterlijk ‘in’ de Ander 

                                                 
7 Met name in de “tremendous” droom zelf, waar hij denkt dat hij de vrouw waarmee hij vrijt dan maar 
moet masturberen als hij haar belet dat zij zijn penis bij haar naar binnen brengt [CRSVI: 330]. 
 8 « [...] la masturbation de l’autre et la masturbation du sujet c’est tout un [...]. » 
 9 « Le fantasma fait de la gaine féminine retournée le signifiant phallique. En fait le sujet ne met pas le 
pénis dans le fourreau, mais le doigt; il réinvagine ce qui est là dévaginé, tout se passe comme si se 
produisait là presque un geste d’escamoteur. » (CRSVI.: 333) 
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verborgen zit. Daar op die ‘nietige’ plaats positioneert de analysant zich, zonder dat hij 
evenwel ophoudt die nietigheid te ontkennen; hij ‘goochelt’ ze enkel weg. Hij goochelt 
zo ook het tekort in de Ander, de fallus – en daarmee zichzelf als subject – weg. Wat 
hier alleen maar een manier is om zich imaginair in de Ander te kunnen blijven 
koesteren. 

11. Wat wordt weg gegoocheld is de fallus als betekenaar van de (symbolische) castratie, dit 
wil zeggen als datgene wat het subject verplicht om zich als subject van het verlangen 
van de Ander te constitueren. In plaats daarvan hanteert het subject de fallus-betekenaar 
om zich imaginair te constitueren als diegene die de fallus van de ander ‘is’ – en dus in 
die hoedanigheid als subject van verlangen in de Demande van de Ander kan 
‘verdwijnen’. Op die manier ontloopt/ontkent het subject zijn symbolische castratie. 

12. In die zin is de fallus die de analysant absoluut niet wil verliezen, niet bij hemzelf te 
zoeken, zoals Ella Sharpe meent, maar bij zijn vrouw (dit is bij de imaginair benaderde 
Ander waartegenover hij zich in een verhouding van Demande heeft gepositioneerd; 
SVI: 226). De analysant droomde dat de vrouw waarmee hij vrijde (nota bene in het 
bijzijn van een derde, in casu zijn vrouw), zijn penis wilde grijpen (“to get my penis”; 
SVI: 220; 234). Ella Sharpe gaat er daarom vanuit dat de fallus daar – dit is bij de man – 
aanwezig is, en dat dus haar mannelijke analysant op die manier uiting geeft aan zijn 
potentie- en almachtswens. Lacan daarentegen duidt in diezelfde scène de fallus juist als 
datgene wat bij de man afwezig  is10, maar bij de Ander is, in casu bij zijn vrouw. 
Exacter: die vrouw is zijn fallus11 (SVI: 227). Vandaar dat, in de droomscène,  de 
aanwezigheid van zijn vrouw geen belemmering vormt om met een andere vrouw te 
vrijen; het beantwoordt veeleer aan een brute (imaginaire) noodzaak. 

13. Wat de man niet verdraagt, is de castratie van de Ander, in casu de castratie van de 
vrouw12. Onbewust kan en mag het voor hem niet dat zij ‘is zonder hem te hebben’, 
want in dit geval zou hij zijn imaginaire identificatie met (en als) fallus van de Ander 
niet langer kunnen handhaven. (SVI: 250). Dat, in de droomscène, zijn eigen vrouw 
weliswaar aanwezig is, maar voor de rest geen enkele rol speelt (er wordt zelfs niet 
gezegd dat ze toekijkt), duidt Lacan als een manier om de fallus in veiligheid te brengen 
(ibid.). 

14. In die zin zit de fallus waarmee de analysant tijdens de analytische kuur blijkt te 
worstelen, niet bij de dode vader, zoals Ella Sharpe meent, maar bij haarzelf. Vandaar 
dat het geen onverschillig detail is dat de analyticus in dit geval een vrouw is. De 
analysant, die als advocaat onoverkomelijke angsten moet doorstaan telkens als hij moet 
pleiten, durft ook hier (in de psychoanalytische kuur) tegenover haar niet te pleiten: 
pleiten is het tekort in de Ander raken en dus zijn imaginaire beeld van de volle Ander 
laten varen. (SVI: 250) 

                                                 
10 In die zin kan Lacan stellen « [que] cette pseudo-masturbation du sujet n’était pas autre chose qu’une 
sorte de vérification de l’absence du phallus » (SVI: 234). 
11 Daarop doelde Lacan reeds wanneer hij het begin van zijn Ella Sharpe-lessen er de nadruk op legde 
dat de analysant in kwestie zegde “een reis met zijn vrouw rond de wereld” te maken, en niet ‘een reis 
rond de wereld met zijn vrouw’. Alleen al die subtiele syntactische verandering in de zin wijst erop dat 
de vrouw de positie van de fallus heeft ingenomen: zij moet als imaginaire bewaarplaats voor zijn fallus 
(zijn tekort) dienen, opdat hij op die manier zijn castratie kan blijven ontkennen. Of, in schaaktermen 
uitgedrukt (metafoor om het signifiant-spel aan te duiden waarin het subject zich moet constitueren): “le 
sujet ne veut pas perdre sa dame” (CRSVI: 333; cfr. SVI: 226v). Cfr. ook SVI: 248: « c’est du côté de la 
dame qu’est la toute-puissance ». 
12 Voor alle duidelijkheid: hij verdraagt de symbolische castratie van de Ander niet (of, wat op 
hetzelfde neerkomt, hij slaagt er niet meer in zich te constitueren als de drager – het subject – van een 
door verlangen en tekort getekende ander) en pas daarom heeft hij moeite met de sekse van de vrouw.  
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15. De fallus is bij Ella Sharpes analysant bij uitstek een (imaginaire) middel om zijn 
verlangen te evacueren naar de Ander en het op die manier te beleven als wat de Ander 
(imaginar) volledig en intact laat. Alles draait bij hem rond de fallus als aphanisis, een 
woord dat hij leest als het substantief van aphanidzoo (en niet aphanisos, zoals SVI: 252 
aangeeft als overname van de mijns inziens foute stenotypie13): doen verdwijnen, 
verduisteren (versta: verscholen houden om het voor castratie te behoeden). 

 

                                                 
13 Voor de stenotypie (“Sténotypie – version Jacques Lacan”, dit wil zeggen: de door de dactylografes 
gemaakte versie van Lacans seminarie die aan Lacan ter correctie zijn voorgelegd), zie: 
http://www.ecole-lacanienne.net/stenos/seminaireVI/1959.02.11.pdf , p 400. 


