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Editoriaal

Dennis Vermeesch

Welkom, lezer, in het vierde nummer van Extiem. Bijzonder elegant en
precieus verpakt ditmaal, in de kenmerkende stijl van Gallimards prestigieuze
en bijzonder rijke  Collection Blanche.  In de herkenbare en vertrouwde sierlijke
letters wordt NRF plots en eventjes GPP. Waarom ook niet? Beschouw het als
een traktatie.

Sta mij toe om dit hoogst literair en kunstzinnig ‘kleedje’ te contrasteren
met een huiselijk tafereeltje, zoals er zovelen zijn. Deze morgen was me immers
ook  een  traktatie  gegund,  namelijk  deze  van  het  even-mogen-uitslapen  en
wakker te worden wanneer het ochtendgevecht tussen moeder en dochter van
opstaan-douchen-aankleden-ontbijt-school  al  geleverd  is.  Het  huis  in
ochtendlijke staat, met restanten van het gespeel van de avond ervoor. In alle
rust en traagheid ruim ik op en vind op mijn pad een plastic kistje, nog van een
ijsje  geweest  vermoed  ik,  met  daarin  twee  kleine  rode  steentjes,  de  stenen
wellicht gevonden op weg naar ergens en gedecideerd in een broekzakje beland.
Wat verder een gesloten kartonnen doosje, met daarin drie knuffelbeesten onder
hetzelfde  te  kleine  dekentje.  Op  het  mini-fornuis  een  kookpot  met  daarin
schelpjes,  in stukjes  geknipte  wol  en papiersnippers.  Stuk voor  stuk kostbare
vondsten, waardevolle schatten – voor mijn dochter een soort collection blanche zo
u  wil  –  meticuleus  en  omzichtig  bijeengeraapt  en  bijeengebricoleerd,  in
betekenisvolle  scènes  herschapen,  een  plek  gegeven.  O wee  als  ik  hun  orde
verander of  ze – erger nog – opruim… Maar belangrijker nog, ik had deze
kostbaarheden wellicht niet ontmoet in de gebruikelijke ochtendhaast.

Voor u ligt ook een  collection,  een verzameling, van diverse vondsten en
schatten. Nu eens kort en snedig, dan weer meer uitgesponnen en getuigend
over een werk van jaren. Maar stuk voor stuk gaan ze over particuliere dingen,
meticuleus en omzichtig gevonden  along the way en met zorg bijeengeschreven.
En net daarom erg waardevol.

De verzamelde teksten zijn terug te voeren op drie thema’s: dat van de
“Toxicomanie,  overdracht  en  instelling”,  bestaande  uit  bijdrages  van  Vic
Everaert  en  Wim  Vens,  beiden  gebracht  op  de  gelijknamige  studiedag  die
doorging op 2 april te Sleidinge.

Een tussen-thema is dat van de “passe”, welgekozen gezien bij de passe
altijd  een  ‘tussen’  iets  en  iets-anders  gemoeid  is.  Hier  zijn  vooral  Dries
Roelandts en Jean-Pierre Van Eeckhout aan het woord. Ze vertolken hier een
thema waar  het  GPP als  vereniging zich het  voorbije  jaar rond gecentreerd
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heeft, dat van "Analysant worden?... Analyticus worden”.
Tenslotte vormt het ruimere “Kliniek” het derde thema van deze editie,

teksten van Manuelle Krings, Seppe Jacobs en Jean-Pierre Van Eeckhout, drie
bijdrages afkomstig van diverse Idesça-studiedagen. 

Aan u om deze vondsten in alle rust tegen te komen op uw weg. Of  het nu
ochtend is, avond of  nacht. Een uitnodiging kent geen tijd…
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Toxicomanie, overdracht en instelling

Gezocht: symptoom!?
Over de conversatie met de verslaafde als zoektocht naar een

andere ‘koppeling’

Vic Everaert

Enkele inleidende opmerkingen 
In het ambulante centrum voor verslavingszorg waar ik werk, hebben we

de goede gewoonte om de casus van iedereen die er begeleid wordt op tijd en
stond te presenteren aan het voltallige team1. Enkele weken terug presenteerde
ik het geval van een jonge cocaïneverslaafde man. Ik leidde de casus in met het
goede  nieuws  dat  we  er  na  zes  jaar  van  terugkerende  aanmeldingen,  korte
begeleidingen en even veel momenten van afhaken, eindelijk in geslaagd waren
om de man in kwestie –ik zal hem K noemen– een jaar onafgebroken te zien.
Meer nog,  K was,  of  beter:  is ondertussen enkele maanden gestopt  met het
gebruik van cocaïne en hij heeft ook op administratief  vlak één en ander in orde
gebracht. Meer bepaald heeft hij terug een domicilie-adres (ook al verblijft hij
hoofdzakelijk bij zijn moeder) en een paspoort; in het kielzog daarvan kan hij
dan weer de schulden die boven zijn hoofd hingen in orde brengen. Opvallend
in de casus is dat hij op een zeer specifek moment orde op zaken heeft gesteld:
sindsdien staat K, zoals hij dit zelf  dikwijls herhaalt, “recht in zijn schoenen”. 

Ik voeg er in mijn inleiding naar de collega’s aan toe dat ik er, ondanks het
ogenschijnlijk impressionante van het voorbije jaar, niet volledig gerust in ben.
De veranderingen die met het blote oog gezien kunnen worden lijken me fragiel
te zijn. Binnen het team riep dit bij een collega die ons team pas vervoegd heeft
de volgende vraag op:  “Zou het  kunnen dat  de  therapeut  minder  gelukkig  is  met  het
resultaat  dan  de  patiënt?  Mocht  je  vragen  aan K of  hij  gelukkig  is,  wat  zou  hij  je  dan
antwoorden, denk je?”. 

Deze  anekdote  weerspiegelt  voor  mij  iets  van  de  lotgevallen  van  de
psychoanalyticus binnen het veld van de hulpverlening. Hoe te antwoorden op
een dergelijke vraag? In mijn optiek zijn we nog steeds bezig, met K, om enkele
preliminaire  condities  te  scheppen.  De  diagnose  van  het  geval  roept  enkele
vragen op waarover ik het straks nog zal hebben. Naast de lotgevallen stipt de
anekdote  ook  onze  verantwoordelijkheid  aan,  verantwoordelijkheid  om  te
antwoorden, om iets open te houden waar er zich iets –in dit geval binnen een
zorgequipe– dreigt te sluiten. De karikatuur om casuïstiek te gaan vervangen
door de evaluatie van  iemands geluk loert op dergelijke momenten als het ware

1 Deze tekst is een bewerking van de lezing op de studiedag Toxicomanie, overdracht en instelling
op 2 april 2014 in Sleidinge, georganiseerd door Idesça in samenwerking met het GPP.
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om de hoek. Om onze werking te vrijwaren van een dergelijke kortsluiting, biedt
de casus trouwens meestal het beste argument: “gelukkig zijn” valt of  staat voor K
niet met het gebruik van cocaïne. Los van hem is het geluks-ideaal trouwens niet
datgene waar het in een analyse om draait. Het spreken binnen een analyse
heeft onder andere de bedoeling creatief  en ondersteunend te zijn. De vraag
“ben je gelukkig?” veronderstelt daarentegen dat iemand transparant zou zijn aan
zichzelf… Begrijp me niet verkeerd: K is fer en opgelucht omtrent het gegeven
dat hij er in slaagt om van de coke weg te blijven. Het zou ons te ver leiden om
uitgelegd te krijgen waarom deze vraag naar zijn geluk me weinig gepast leek,
ook al vergt het een evenwichtsoefening, en veel nuances, zowel ten aanzien van
collega’s als patiënten, om hier op te antwoorden. Zelfs al besteden we in het
centrum waar ik werk aandacht aan casuïstiek en intervisie, op momenten dat
het spanningsveld tussen een analytische aanpak en een aanpak die zeer sterk
bepaald wordt door een ideaal, zich laat voelen, kunnen we niet anders dan een
antwoord te bieden dat de ethiek van de psychoanalyse laat weerklinken. 

Lust
Freud, noch Lacan, hebben doorheen hun oeuvre veel aandacht besteed

aan de kwestie van de verslaving an sich. Geen van hen heeft ooit een integrale
lezing of  een artikel aan dit onderwerp besteed. Wat we wel bij hen kunnen
terugvinden  zijn  enkele  opmerkingen  die  tot  op  de  dag  van  vandaag  zeer
pertinent  blijven  in  de  benadering  van  de  verslaving,  zowel  conceptueel  als
klinisch.  Vooraleer  ik  wat  dieper  inga  op  deze  opmerkingen  van  Freud  en
Lacan,  wil  ik  er  graag  op wijzen dat  het  voor de psychoanalyse  anno 2014
ondenkbaar is om de verslaving slechts vanuit de marge te behandelen. Onze
maatschappij  is  geëvolueerd  naar  een  model  waarbinnen  de  patriarchale
structuren  en  idealen  op  de  wip  staan.  De  wetenschap  en  het  kapitalisme
bepalen de orde van de dag. Het is gekend dat de psychopathologie gekleurd
wordt door het tijdsgewricht. De laatste tien jaar van zijn onderwijs benadrukte
Lacan op  verschillende  momenten2 dat  het  kapitalisme  de  castratie  van het
spreekwezen ondersteboven zou halen, of  beter: dat het kapitalistische discours
de castratie zou verwerpen, omdat het tekort binnen de kapitalistische optiek
niet langer als een conditie van het spreekwezen beschouwd wordt maar eerder
als een tijdelijke frustratie  waarvoor de markt en haar aanbod een oplossing
biedt3.  Het  kapitalistische  systeem voorziet  in  een steeds  groter  aanbod van

2  o.a. Lacan, J., Je parle aux murs [6.01.1972], Seuil, 2011, p. 96; Radiophonie [1970], in Autres Ecrits,
Editions du Seuil, 2001, p. 435. 

3 Bistoen G., 2013, Psychoanalyse en toxicomanie, lezing gehouden op 2013-12-05 te Brussel, VAD: Het
psychodynamische model: een meerwaarde in de verslavingszorg; Page N., 2012, L’addiction: symptôme
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consumptiegoederen dat de frustratie (tijdelijk)  oplost en het subject opzadelt
met een onstilbaar manque-à-jouir, een tekort aan genieten. Binnen een dergelijke
gang van zaken komt er op de plaats van het eertijdse vaderlijke verbod op het
genot eerder een gebod op het genot. Het zijn de objecten, de genotsmiddelen die
het  subject  verleiden  om  opgenomen  te  worden  in  de  mallemolen  waaruit
gebruikers of  consumenten  steeds meer hun identiteit putten. Het model van de
‘drugscenes’ achterna:  de  blowers,  de drinkers,  de  speedfreaks,  ...  Niet  de geïdea-
liseerde trek van de Ander maar een manier van genieten wordt meer en meer
beslissend om tot deze of  gene groep te behoren: je bent wat je gebruikt. Het
hedendaagse kapitalistische discours  favoriseert  als  het  ware een obsessioneel
antwoord op de gekende  malaise  binnen die samenleving4.  Dit  antwoord –en
daar schuilt uiteraard een kans voor de psychoanalyse– kan alleen maar over
haar eigen oplossing struikelen, aangezien ze de toestand die ze pretendeert te
verhelpen niet opheft, maar versterkt. 

Kort door de bocht betekent dit dat de verslaving hét prototype geworden
is  van  het  symptoom  anno  2014.  De  psychoanalyse  dient  dan  ook  te
onderzoeken hoe zich te positioneren ten aanzien van een dergelijke golf  aan
problematieken die (ogenschijnlijk) het menselijke tekort aan de kant schuift. De
castratie  verwerpen,  impliceert  dat  de  waarde  van  de  talige  oplossing,  de
singuliere oplossing die langs de Ander passeert op de helling komt te staan of
zachter  uitgedrukt  ‘uit  de  mode’  is.  Karikaturaal  geschetst,  lijden  zowel  de
gebruikers als de directies van sommige zorginstellingen aan dezelfde kwaal. De
mainstream  oplossingen,  dat  is  althans  wat  de  psychoanalyse  toelaat  te  zien,
verhelpen het oorspronkelijke probleem niet.

Er zijn tal van keerzijden aan een dergelijke manier van functioneren. De
meest voor de hand liggende is de uitputting: de voldoening die het mercantiele
aanbod oplevert, holt de frustratie enkel meer uit. Voor wie dit abstract klinkt,
zou ik aanraden om de voorlaatste flm van Steve McQueen te bekijken: Shame
(2011),  over  een  seksverslaafde  man.  Maar vooraleer  we  het  verder  over  de
toekomst van onze verslavende maatschappij hebben, keren we even terug in de
tijd, naar wat de psychoanalytische grondleggers over de verslaving te vertellen
hadden.

Freud, in zijn artikel over het Onbehagen in de cultuur uit 1930, stelt het
als volgt: 

“Het leven zoals dat ons is opgelegd, is te zwaar voor ons, het bezorgt ons te veel

hypermoderne?, in Accès n° 4, 2012, p. 53 – 63. 

4 Rose,  S.  (2010),  La  logique  obsessionelle  dans  notre  monde  contemporain,  intervention  à  l’Atelier  de
psychanalyse appliquée, Paris, le 19 juin 2010 (http://www.lacan-universite.fr/wp-content /uploads /
2011/01/PRAGMATIQUE-DES-CONCEPTS-9.pdf )
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verdriet, teleurstellingen, onoplosbare problemen. Wij kunnen het alleen verdragen
met behulp van verzachtende middelen. (‘Zonder hulpconstructies gaat het niet’,
[…]) Er zijn misschien drie van zulke middelen: sterke afleidingen waardoor wij onze
ellende geringachten,  surrogaatbevredigingen die de ellende verminderen, en  verdovende
middelen die ons daarvoor ongevoelig maken. Iets van dien aard is onmisbaar”.5 En
iets verder vervolgt hij: “Wat de verdovende middelen in de strijd om het geluk en
het afweren van ongeluk bewerken, wordt als een zo grote weldaad beschouwd dat
individuen en volkeren er in hun libidohuishouding een vaste plaats voor hebben
ingeruimd. Dankzij deze middelen verwerft men niet alleen een directe lustwinst,
maar ook een vurig  begeerde onafhankelijkheid van de buitenwereld.  Men weet
immers dat men zich met behulp van deze ‘zorgenverdrijver’ te allen tijde aan de
druk van de realiteit kan onttrekken en in een eigen wereld met gunstiger condities
voor het gevoelsleven zijn toevlucht kan vinden. Juist deze eigenschap maakt zoals
bekend verdovende middelen ook zo gevaarlijk en schadelijk.”6

Essentieel  in  dit  citaat  is  de  benadering  van  verslaving  als  een
hulpconstructie:  de  verslaving verschaft  ons  lust.  Freud schrijft  het  gebruik  van
middelen een beslissende rol binnen onze  libidohuishouding  toe. Elke casus van
een verslaafde kan dan ook opgebouwd worden vanuit de vraag naar datgene
waaraan  de  drugs  tegemoet  komen:  op  welke  manier  en  waarom  hanteert
iemand  de  drugs?  Of:  hoe  is  de  lust  in  dit  geval  georganiseerd  en  welke
specifeke rol spelen de middelen daarbinnen? Wat is hun functie? 

De verslaving breekt met de Phallus
Lacan, in één van zijn zeldzame uitspraken over drugs7, –we bevinden ons

dan  in  het  midden  van  de  jaren  ’70–  verklaart  het  succes van  dergelijke
praktijken  vanuit  de  mogelijkheid  die  ze  bieden  om  op  een  zeer  specifeke
manier  te  genieten.  Ook  hij  beschouwt  de  verslaving  als  een  kwestie  die
onlosmakelijk verbonden is  met wat Freud de ‘lustwinst’  noemde.  “Rompre  le
mariage  avec  le  petit-pipi  …”,  dat  is  de  uitdrukking die Lacan ervoor  gebruikt.
Drugs stellen ons in staat om los van de Phallus te genieten. Dit vraagt om wat
meer uitleg. 

Net  zoals  Freuds  oeuvre  als  een  soort  van  archeologie  van  de  liefde8

gelezen  kan  worden,  staat  ook  binnen  Lacans  onderwijs  de  vraag  naar  de
determinatie van de menselijke lust op het voorplan. Het neurotische subject
dat beluisterd wordt binnen de analyse, legt doorheen het spreken getuigenis af

5 Freud, S. (2006, [1930]). Het onbehagen in de cultuur. Werken 9. Amsterdam, Boom, 471. 

6 Ibid., 474. 

7 Lacan, J., 1975-04-13, Journées d’étude des cartels de l’école Freudienne. Séance de clotûre. Niet gepubliceerd.

8 Cf.  Adriaensen  M.,  Over  de  doodspulsie:  van  herhalingsdwang  tot  referentie  naar  het  DING,  in
Psychoanalytische Perspectieven, nr. 43/44, p. 15 – 31. 
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van zijn of  haar lotgevallen en het is van hieruit dat de symptomen, diegene
waaraan we lijden,  opborrelen.  Dit  lijden verraadt  steeds  een  dimensie  van
onlust,  ongenoegen, de ‘teleurstellingen en onoplosbare problemen’ uit  het citaat van
Freud.  Als  het  lijden het  negatief  vormt dat  de psychoanalyse doorheen het
begin van een kuur tracht te ontwikkelen, ligt het in de lijn der verwachtingen
dat  ook  het  beeld  van  het  positief  doorheen  het  spreken  zal  opduiken;  we
hebben het dan over onze idealen die een antwoord vormen op vragen als ‘wat
wil ik?’, ‘wat zijn de dingen waarvan ik hou?’, ‘wat verwacht ik van de liefde?’,
enz. 

Wie met verslaafden werkt, weet dat dergelijke existentiële vragen bij de
aanvang van een begeleiding zelden weerklinken. De symptoom-dimensie die
het  lijden  van  de  neuroticus  typeert,  ontbreekt  grotendeels  wanneer  we  de
verslaafde voor het eerst ontmoeten. De stelling van Lacan, dat de verslaafde het
buiten de Phallus om doet, kan dan ook begrepen worden als de grondslag voor de
afwezigheid van de verschillende talige dimensies die door de Phallus bepaald
worden; ik ga niet te diep in op het concept van de Phallus maar het lijkt me
toch belangrijk om een kleine tip van de sluier te lichten. De Phallus werd door
Lacan gedefnieerd als de “de betekenaar van het verlangen”9. Later in zijn onderwijs
sprak  hij  ook  van  “de  betekenaar  van  het  genot”.  Het  betreft  een  organiserend
principe, een verdeelsleutel of  ‘operator’ die een product is van de subjectwording.
Wat Lacan de metafoor van de Naam-van-de-Vader noemt, resulteert voor het
subject  in  een  negativering  van  een  oorspronkelijk  onbegrensd,  moederlijk
genot. Deze negativering fundeert  het tekort,  het gemis voor het subject dat
fundamenteel  getekend  zal  worden  door  een  manque-à-être.  De  Phallus  staat
garant voor de zingeving van de buitenwereld; hij markeert een scharnierpunt
binnen  de  driftregulatie  die  logischerwijs  fallisch  genoemd  wordt  en  een
uitwisseling  met  de  Ander  –binnen een erotische  dialectiek  van ‘hebben’  en
‘zijn’–  mogelijk  maakt.  Welnu,  in  deze  beweging  waaruit  de  Phallus  als
organiserend,  cultureel  principe  geboren  wordt,  ontstaat  niet  alleen  de
mogelijkheid om een gedeelte van wat voordien auto-erotisch genoemd werd,
uit te gaan wisselen; eveneens worden het onbewuste, de taal, het symptoom en
de castratie getekend door deze negativering van het oorspronkelijke genot. Ik
besef  dat ik kort door de bocht ga, maar de afwezigheid van de talige dimensie
binnen  de  verslaving  heeft  uiteraard  te  maken  met  een  weigering  of  een
verwerping van de castratie. De Phallus lijkt daar zijn werk niet te kunnen doen,
waardoor het subject zijn tanden onwrikbaar lijkt vastgebeten te hebben in een
taai stuk genot. De populaire kwestie van de ‘motivatie’, en dan vooral van het
ontbreken  ervan,  idem met  betrekking  tot  wat  vulgariserend  ‘het  ziekte-inzicht’

9 Scilicet, Semblants et sinthome, Collection Rue Huysmans, 2009, p. 265 – 267. 
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genoemd  wordt,  heeft  hier  uiteraard  mee  te  maken.  Als  de  toxicomaan  bij
aanmelding  al  iets  vraagt  omtrent  zijn  verslaving,  is  het  vooral  verzorging
omtrent de negatieve gevolgen van die verslaving. De psychoanalyse onderzoekt
echter  verder:  valt  de  benoeming  als  ‘verslaafde’ –die  voor  de getroffene niet
anders dan enigmatisch kan blijven– in vraag te stellen of  te veranderen? Deze
vraag oriënteert onze begeleidingen.

Deze Lacaniaanse verklaring van het succes van de drugs gaat uiteraard
hand in hand met wat ik zonet aanstipte als het merkteken van de hedendaagse
symptomen: het lichaam dat getekend wordt door de acceleratie van de pulsie,
de matigheid waarmee het object gerecupereerd wordt in woorden of  beelden,
de solitaire uitputting, … Al deze omschrijvingen maken van de verslaving een
soort van perpetuum mobile dat aanhoudend een gat slaat in het psychisme.
Binnen dezelfde, vicieuze beweging hoeft het subject zich niet langer te riskeren
binnen het veld van de Ander. 

Het klassieke analytische symptoom, dat iemand een vraag doet stellen
met betrekking tot zijn lijden heeft dan ook slechts een gedeeltelijke affniteit
met de verslaving. Lacan wees op het permanente karakter van het symptoom. Iets
van het symptoom komt steeds op dezelfde plaats terug. Daarnaast bestaat het
eveneens uit een talige laag die het vatbaar maakt voor interpretatie (waardoor
het getemperd kan worden en verschuiven). Het permanente karakter verwijst
dan weer naar een rest, een rest aan genot die niet geabsorbeerd kan worden
door het fallische principe.  Deze restverschijnselen zijn niet interpreteerbaar;
het is hieromtrent dat het spreken binnen een analyse haar limieten bereikt, en
waar er voorbij ‘le bien dire’, voorbij het spreken en interpreteren,  gelezen  moet
worden10. Wat Lacan als niet-reduceerbaar en ‘hors-sens’11 bestempelt, ontmoe-
ten we dan ook in de verslaving. De verslaving kan dan ook getypeerd worden
als een onblusbare herhaling van steeds dezelfde Eén, als de reële wortel van het
symptoom12. 

De Ander
Deze  brute  kern  van  het  symptoom,  die  hand  in  hand  gaat  met  het

kapitalistische aanbod, wordt beklemmend in beeld gebracht in de voorlaatste
flm van Steve McQueen:  Shame. Shame  toont ons de lotgevallen van Brandon,
een seksverslaafde man. Het decor van de flm is kil, rauw. Brandon laaft zich

10  Miller J.-A., Lire un symptôme, in Mental n° 26, EFP, 2011, p. 49 – 58.

11 Lacan, J.,  1975-04-13,  Journées  d’étude  des  cartels  de  l’école Freudienne.  Séance  de  clotûre.  Niet gepu-
bliceerd.

12  Miller J.-A., Lire un symptôme, in Mental n° 26, EFP, 2011, p. 58.
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aan het lichaam van anderen maar het is niet de liefde of  de verliefdheid die
hem drijven.  Het  einde  van  de  flm toont  mooi  wat  er  hem wel  drijft:  het
pulsionele  circuit  waarin  hij  verstrikt  zit,  draait  om het  object  van  de  blik.
Kijken en bekeken worden spelen een cruciale rol. We zouden –verwijzend naar
Lacans defnitie van de drugs– kunnen stellen dat hij seks bedrijft  buiten het
fallische  om.  De  flm  toont  dat  het  fallische  kader  ontbreekt;  Brandon  kan
slechts seks hebben op voorwaarde dat er een  scherm of  geld mee gemoeid is13.
We zien hem in een clean appartement van datingsite naar pornosite surfen. Hij
bestelt  callgirls,  staart naar seksboekjes.  Wanneer er zich iets  van emotionele
binding aandient –een collega wordt verliefd op hem– verstart hij.  Zelfs  een
lijntje coke kan hem niet oppeppen wanneer hij voor het eerst –en laatst– met de
verliefde collega in bed duikt: Brandon blijkt plots impotent te zijn. Hij wil uit
het moordende circuit ontsnappen, maar des te harder hij dit probeert, des te
dwingender wordt hij er toe gebracht om nog verder te gaan. De passage-à-l’acte,
als  een  door-breken  van  het  object,  als  een  wegvallen  van  alle  talige  of
imaginaire  barrières,  biedt  op  dergelijke  momenten  het  enige  –lethale–
antwoord,  met  alle  gevolgen van dien.  In  de  flm zien  we  Brandon op een
bepaald  moment  zijn  computer  weg keilen:  het  moet  gedaan zijn!  Hij  gaat
joggen. Maar hij stort in; de wanhoop zwelt aan; hij wordt terug gekeild naar
een orgie in een of  andere sexclub waarbij de zelfdestructie ernstiger is dan ooit.
De uitdrukking “ça se consomme jusqu’à ce que ça se consume”14 staat hem op het lijf
geschreven. Er lijkt geen einde aan te komen aan wat de verslaving dicteert,
alleen de uitputting of  de dood stellen een grens. Deze sequens toont eveneens
aan  hoe  de  Ander  ontoegankelijk  is  voor  Brandon.  Hij  heeft  er  nooit  in
geïnvesteerd –of  heeft er nooit in kunnen investeren?– en de pogingen om te
normaliseren, confronteren hem met een grandioze leegte. 

Het is trouwens op dergelijke momenten dat sommige verslaafden in de
hulpverlening  belanden.  Ontketend  en  ontdaan  als  ze  op  dat  moment  zijn,
dienen we een eerste ankerpunt te vinden dat hen de mogelijkheid biedt om aan
te meren. Niet zelden –zeker in de meest haveloze gevallen– bestaat het eerste
houvast uit een voorschrift, voorgeschreven door een arts, voorschrift dat voorbij
de  molecule  waarop  het  uitzicht  biedt,  als  een  eerste  symbolisch  contract en
contact  beschouwd kan worden: de arts vraagt en spreekt, denkt na en schrijft
voor. Hij vraagt de toestemming en de bereidheid aan de patiënt om het van nu
af  aan op deze manier te proberen. En hij volgt op, geeft een tweede afspraak,
enz. 

13 Cf. Gueguen, P.-G., New York New York! La galaxie des Uns tout seuls, in Accès, n° 3, p. 193 – 196. 

14 Borie, J., Het verlangen, het object en de Ander, lezing gehouden op 29 maart 2014, binnen het kader
van de Zaterdagen van de NLS, georganiseerd door de Kring voor Psychoanalyse te Gent.
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Elke nieuwe aanmelding stelt  ons voor de uitdaging om na te gaan op
welke manier het subject zich verhoudt tot de Ander en op welke manier er al
dan niet vorm gegeven werd aan het tekort. De toxicomanie beschouwen we
conceptueel als  een superstructuur die de onderliggende psychopathologische
structuur maskeert.  In het  ambulante centrum waar ik werk,  hanteren we –
naast extreme toestanden van uitputting of  psychische ontreddering, die een
dringende opname vereisen– geen tegenindicaties.  We gaan ervan uit dat de
functie van de toxicomanie onderzocht moet worden opdat er zich gaandeweg
een valabel alternatief  zou kunnen ontwikkelen. Dit impliceert dat we zeer veel
ruimte en tijd laten om een hulpvraag en een werkbare overdracht tot wasdom
te laten komen; er worden geen eisen gesteld omtrent het symptoom van de
verslaving (abstinentie is geen vraag), wél aan het symbolische contract dat we
proberen  te  smeden:  we  werken  op  afspraak,  en  vragen  dat  deze  zo  veel
mogelijk  gerespecteerd  worden.  Voor  wie  het  op  afspraak  komen niet  lukt,
zullen we bekijken of  er iets uitgevonden kan worden om hem of  haar toch tot
bij ons te krijgen. Het voorschrift van de arts kan dan bijvoorbeeld dienst doen
als een manier om een ‘gezonde dosis dwang’ te installeren ten aanzien van de
afspraken.  Ik  spreek  over  een  ‘gezonde’  dosis  omdat  we  de  valkuil  van  de
autoritaire ingreep op het symptoom, het werken vanuit een ideaal, als nefast
beschouwen. Deze gezonde dosis draait dus rond het symbolische contract, rond
de  bereidheid  om  langs  te  komen  en  te  spreken.  De  nuance  is  belangrijk
aangezien de furor sanandi, de drang en dwang om te helpen, sterk aanwezig is
binnen  de  verslavingszorg.  Men  kan  nochtans  geen  hulpvraag  afdwingen.
Eenmaal iemand er in slaagt om tot bij ons te komen, laten we de ruimte opdat
er subjectief  ingestemd zou kunnen worden om aan de slag te gaan. Op welke
manier iemand gebruik zal maken van de tijd en de ruimte blijft steeds een open
vraag. Een vraag ontwikkelt zich steeds slechts gaandeweg.

K & het afhaken
Voor de cocaïneverslaafde man waar ik naar verwees in mijn inleiding,

liep het contact niet via een arts. K kent ons centrum al jaren, acht om precies
te zijn, van op het moment dat zijn moeder hem rond zijn twintigste naar ons
doorstuurde. De eerste begeleiding houdt slechts een aantal maanden stand en
levert het verhaal op van een jongeman die sinds zijn achttiende verslingerd is
aan het  basen  van cocaïne. K heeft rond zijn zeventien een tijdje met heroïne
geëxperimenteerd maar het is de coke die hem te strikken krijgt. Op het moment
van de eerste aanmelding speelt er een confict met de moeder. K presenteert
zich als een zeer actieve en vlotte prater. Hij vertelt levendig over de problemen
die hij ervaart in zijn vriendenkring. Hij botst steeds op muren en afwijzingen.
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Een  telefoongesprek  of  een  sms  die  niet  beantwoord  worden,  maken  hem
ziedend. Hij vertelt me soms smoezen uit te vinden om toch binnen gelaten te
worden bij vrienden die weinig receptief  zijn voor zijn appel, om dan alsnog
een antwoord te vinden op de vraag ‘waarom antwoord je niet?’. De vraag naar wat
hij waard is in hun ogen staat op de voorgrond. Hij vertelt me “de deur op de neus
te krijgen” wanneer hij zijn vrienden ter verantwoording roept. Het is opvallend
hoe hij naar buiten komt, de ander door wie hij zich verworpen voelt benadert,
om  dan  –telkens  opnieuw–  de  bevestiging  te  krijgen  van  zijn  stoutste
vermoedens. “Als het K is, ben ik niet thuis”, hoort hij een zogenaamde kameraad
tegen diens moeder zeggen wanneer hij voor de deur staat. 

Er keert iets terug, steeds op dezelfde plaats. In de eerste maanden van
begeleiding  spreekt  K  veel  over  zijn  vader  met  wie  hij  zo  ver  als  de
herinneringen reiken steeds op gespannen voet heeft geleefd. Zijn vader, die in
tegenstelling tot K “gestudeerd” heeft, zou nooit veel moeten weten hebben van
K’s levenswandel. K is levendig, actief, loopt graag op straat, houdt als jonge
puber van reptielen, brommers, joints roken, enz., terwijl de vader dit allemaal
maar  niets  gevonden  zou  hebben.  Enkele  herinneringen  duiken  op:  vader
beloofde hem als kind een CD “als de punten op school goed zouden zijn”. K slooft
zich uit maar presteert enkel goed op de meer praktische vakken. Op de dag
van het rapport –K is fer op het resultaat dat hij toch weten te behalen heeft–
zitten K en zijn broertje in de living. Vader haalt de CD boven, toont hem aan
K … en geeft hem aan zijn broer. Tot zijn 12 jaar krijgt hij naast de kritiek ook
af  en toe klappen van de vader. Wanneer hij op zijn zestien een brommer steelt,
grijpt  vader hem voor een laatste  keer bij  de keel.  Sindsdien lijkt  het  koude
oorlog. Een laatste schokgolf  komt er rond zijn zeventiende; zijn vader dreigt er
mee hem buiten te gooien van zodra hij achttien zal worden. De minachting
persisteert in beide richtingen. Zijn vader schreeuwt hem toe “een stuk ongeluk” te
zijn  en voegt  er aan toe dat K “toch een accidentje” was.  Voor K blijven deze
woorden nazinderen… De haat voor de vader zwelt aan maar het komt nooit
meer tot een confrontatie. In de week van zijn achttiende verjaardag kondigt
moeder de scheiding aan. K triomfeert. In de wijk waar hij woont, schreeuwt hij
het uit: “die zien we nooit meer… terug!”. K vertelt dat zijn coke-gebruik in stijgende
lijn gegaan is van zodra zijn liefje hem verlaat voor een vriend van hem. Dit
alles  speelt  zich  eveneens  af  rond zijn  achttiende  verjaardag.  Gedurende  de
jaren die  volgen onderhoudt  hij  een  zakelijk  contact  met  de  vader.  Ze  zien
elkaar op een familiefeestje, schudden elkaar de hand, en daar blijft het bij. Na
een aantal gesprekken –we bevinden ons nog steeds in 2006– fapt hij er het
volgende uit: “Ik vraag me af  hoe mijn leven geweest zou zijn mocht mijn pa wat anders
tegen mij gedaan hebben; mijn moeder is onlangs bij hem op bezoek geweest; weet ge wat die
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haar vroeg: waarom zie ik onze K niet meer!? Wat denkt die wel? Ik verwacht excuses!”.  Ik
probeer tussen te komen: ‘Ge zijt blijkbaar niet de enige die met vragen zit…, waarom
gaan jullie elkaar uit de weg? Wie heeft er wie eigenlijk de deur gewezen?’. Maar er kantelt
weinig tot niets binnen zijn spreken. 

Ondanks de ogenschijnlijke berg aan materiaal,  gebeurt er zeer weinig
doorheen de eerste begeleiding. K weent veel als hij over de afwijzingen spreekt.
Wat opvalt is dat hij zelden over zijn cocaïne-gebruik spreekt. Ik vraag er hier en
daar eens naar, maar het cocaïnegebruik –aanleiding voor de moeder om hem
naar ons door te verwijzen– lijkt hem het bespreken amper waard. “Ik kan er niet
afblijven”, herhaalt hij. Hij rijdt wekelijks om een tiental grammen, verdeelt er
enkele van en gebruikt ongeveer de helft zelf. Hij kan perfect de geschiedenis
van zijn druggebruik schetsen, maar over de actuele betekenissen –wat hij er
aan heeft, of  hij er iets wil aan veranderen, of  er nadelen zijn, …– hoor ik niets.
Laat ons ervan uitgaan dat de voordelen op subjectief  vlak binnen deze eerste
periode op de voorgrond stonden.

Na twee maanden van begeleiding zoekt K zijn vader op. Ze spreken af
op café. Er wordt een en ander gezegd over vroeger, K kan zijn hart luchten.
Vader nodigt de zoon uit om op een later moment nog eens langs te komen, K
koopt een cadeautje, een fes Leffe, maar hij gaat nooit meer op bezoek bij de
vader. In dezelfde periode belandt hij in een vrij onstuimige relatie met een coke-
gebruikster. De afspraken worden steeds minder nagekomen. K haakt af  maar
enkele maanden later duikt hij weer op: alles staat op losse schroeven; er woedt
een hevig confict en het druggebruik blijkt een piek bereikt te hebben. K wil
opgenomen worden en we regelen dit samen. Na een tweetal maanden opname
belt  hij  me op.  Men raadt  hem aan om een langere  opname te  doen.  Het
argument luidt dat hij bepaalde zaken emotioneel door te werken heeft. K is
niet onder indruk en wil vooral zijn oude jeugddroom om camioneur te worden
waar maken. Hij vraagt om verder op gesprek te komen, wat ik aanmoedig,
maar na het eerste gesprek verdwijnt K alweer met de noorderzon. 

In de jaren die volgen duikt hij een aantal keren en binnen gelijkaardige
scenario’s op: er is een vriendin ongewenst zwanger geworden (een accidentje
dus), hij staat op het punt om zijn werk te verliezen (hij dreigt aan de deur gezet
te worden), er is een confict met de moeder, enz.… Het zijn steeds gelijkaardige
vragen die hem tot bij ons brengen, maar nooit staagt K er in om een tweede
afspraak na te komen. Alsof  het evenwicht dat even aan het wankelen gegaan
was zich even snel weet te herstellen. Het cocaïnegebruik persisteert. Positief  is
dat hij begint te werken als vrachtwagenchauffeur en dat hij een nieuwe hobby
ontdekt: boksen.

We  zouden  ons  over  deze  eerste  maanden  van  begeleiding  en  de
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kortstondige  momenten  waarop  hij  weer  opduikt  de  vraag  kunnen  stellen
waarom er geen werk gestart is mét hem. We blijven een adres waar hij steeds
naar terugkeert en waar hij vragen dumpt als “Waarom verkloot ik het toch steeds
opnieuw?”, “Waarom kan ik niets opbouwen en vast houden?”. Maar ook het contact met
mij lijkt onmiddellijk in deze formules ingepast te kunnen worden: hij bouwt
niets op, verkloot het steeds opnieuw.  Zeker in de eerste maanden, wanneer het
verhaal zich begon uit te tekenen via betekenaars en formules als “aan de deur
gezet worden”, “een accidentje”, … , stond ik eerder verbaasd van de hoeveelheid
‘subjectief  materiaal’.  We  veronderstellen  dat  de  symptomen  zich  niet  vol-
doende  verknoopt  hebben  met  een  overdrachtsbetekenaar.  De  symptomen
waren er, K bevraagde zich over zijn lotgevallen, maar het bleef  bij een deponeren
waarbinnen  er  niets  uitgekristalliseerd  werd  dat  zich  als  symptoom  met  de
overdracht verbond. 

Het atypische aan deze start (in de verslavingszorg) is dat K vlot praatte en
onmiddellijk een klacht formuleerde. Eveneens opvallend is dat hij in alle talen
zwijgt over zijn druggebruik, ’t is te zeggen: hij levert keurig de eerder feitelijke
informatie,  maar  het  druggebruik  kent  geen symptoomwaarde/vormt amper
probleem.  Alsof  het  gaat  om  een  vreemd  abces  dat  hij  al  jaren  met  zich
meedraagt en waaromtrent er zeer weinig te vertellen valt. Dit verandert nadat
hij zich voor het laatst aanmeldt, in april 2013. 

2013: overdracht & symptomatiseren
K valt op de gekende, dramatische wijze binnen: “Ik zit met heel wat en ik

heb daar heel wat hulp bij nodig”. Bij het nalezen van mijn nota’s ontdekte ik dat zijn
aanmelding anno 2013 als een bijna letterlijke kopie van die van 2006 gelezen
kan  worden.  Na  zijn  dramatische  opening  vervolgt  hij:  “Ik  heb  van  een  paar
kameraden” –jawel– “de deur op de neus gekregen, voor schut gestaan …”. “Ik rij nog steeds
met de camion, dat doe ik graag, dat is zowat mijn houvast, maar gisteren was het de druppel:
ik zat in Duitsland en heb met de camion tegen een andere wagen gereden…, een schram gezet,
ik  ben onmiddellijk  naar  mijn  baas  gegaan  en  heb  het  rechttoe  rechtaan  gevraagd:  ben ik
ontslagen!?”. De baas antwoordde: “K, alstublieft …, ge doet uw werk goed maar die
accidentjes moet ge zien te vermijden”. 

Van bij het begin stel ik me eerder streng op wat de afspraken betreft. K
werkt lange dagen, zit dikwijls vast in de fles, dus vraag ik van hem om er alles,
werkelijk alles aan te doen om in het centrum te geraken: geen afspraak als hij
me niet kan garanderen er  te  zullen geraken.  Dit  lijkt  effect  te  hebben.  Hij
bespreekt één en ander met zijn werkgever en gedurende de eerste maanden
zijn het alleen enkele fles die maken dat hij er soms niet geraakt. Positief  is dat
hij me dan tijdig belt. Er lijkt een nieuw engagement opgedoken. 
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Een tweede verschil dat gemaakt wordt, is dat ik naast het ondertussen
klassiek geworden verhaal, waarbinnen de vader nog steeds de hoofdrol speelt,
het druggebruik wat meer in de kijker probeer te brengen. Ik zou durven stellen
dat ik zijn niet-fallische oplossing probeer te symptomatiseren. Dit verloopt eerder
moeilijk. Na enkele maanden keert er één formule terug met betrekking tot zijn
gebruik: “Als ik gebruikt heb, moet iedereen me met rust laten”. Tijdens het hoogtepunt
van zijn gebruik, rijdt K wekelijks om zeven grammen cocaïne. Hij rijdt dan
internationaal.  De  werkdag  wordt  steevast  afgesloten  in  zijn  cabine:  hij
prepareert de coke en smoort hem op. Dan valt hij in slaap, hij wordt wakker en
hij  rijdt.  Op zondag rijdt hij  opnieuw om  coke.  Dit  houdt hij  vol  tot  op het
ogenblik dat hij ontslaan wordt. “Misschien wel het beste wat me toen kon overkomen”.
De  coke komt  meer  en  meer  in  het  vizier  als  een  solitaire,  masturbatoire
activiteit: “…  dan moet iedereen me met rust laten …” laat een Ander weerklinken
voor wie hij steeds aan het werk is, die hem op de hielen zit, voor wie hij zich
uitslooft. Een andere jaarlijkse klassieker ontmoeten we in juni: de verjaardag
van vader én vadertjesdag. K gebruikt dan opvallend meer dan anders.

Twee van zijn favoriete uitspraken zijn de volgende: “Trop bon, trop con!”.
Hij heeft het dan voor alle duidelijkheid over zichzelf. Uitspraak nummer twee
luidt “’t Schijt aan hen!”,  waarmee hij verwijst naar zijn afwijzende manier ten
aanzien van de mensen –vader en enkele vrienden– door wie hij zich afgewezen
weet. Hierover zegt hij “Mijn vader is de eerste die ik van mijn lijst geschrapt heb…”. De
mensen  op  de  spreekwoordelijke  lijst  worden  allen  ook  benoemd  als
“tweegezichters”. Een uitdrukking die hij heel af  en toe ook over zichzelf  gebruikt,
niet toevallig wanneer hij het op een eerder zeldzaam moment over zijn eigen
houding naar de vader toe heeft: “Waarom zeg ik nooit eens wat ik hem wil vragen?
Waarom moet  het  altijd  van  één  kant  komen,  ik  ben  ook  zo’n  tweegezichter”.  Het zijn
zeldzame momenten waarop er zich iets lijkt te openen, minimaal, maar toch. 

Wat er zich laat lezen is het volgende:  de man die  nooit  iets goed kan doen,
schermt de Ander die hem constant de deur op de neus duwt, af, via de cocaïne. 

De  coke werkt  uiteraard  slechts  tijdelijk.  In  de  eerste  vijf  maanden,
ongeveer tot de zomer van 2013, herhalen de gekende scenario’s zich: K draait
overuren zonder een vergoeding te vragen, tegelijk kan hij volledig overstuur het
gesprek binnenvallen met de gekende vrees ontslaan te worden. Zeker als er een
accidentje geweest is, als hij kritiek vreest, valt hij mijn bureau binnen met de
vrees om aan het kruis genageld te worden. Soms vraagt hij letterlijk: “Ben ik
daar eigenlijk wel gewenst!? Ik ga een evaluatie aanvragen!”. Ook opvallend is wat hij zijn
“verstrooidheid” noemt, bron van vele schrammen, verloren sleutels en gsm’s. 

In augustus bewijst K een oud buurmeisje een dienst. Ze bedankt hem
met een fes champagne. K glundert. Hij werpt haar iets toe in de zin van “Die
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zullen we dan samen eens moeten opdrinken zeker?”, maar de dame bedankt vriendelijk.
K voegt er bij mij aan toe, “Tja, die zal wel één en ander van mij weten zeker”. Ik
vraag door. “Wel ja, van mijn gebruik en zo …”. Van uw gebruik en zo? “Wel ja, ik
moet  er  toch  geen  tekeningske  bijmaken  zeker?  Die  zal  wel  één  en  ander  weten  over  ons
thuis…”. Ik weet het niet, wat dan? Na veel vijven en zessen komen we tot het
volgende. Hij worstelt, niet zozeer met het gebruiken van cocaïne, dat blijft een
enorme bron van lust, maar wel met de naam, de reputatie die dit met zich
meebrengt,  een  naam waarvan  hij  veronderstelt  dat  het  daardoor  komt  dat
sommige mensen –hoe kan het ook anders– “hem de deur op de neus duwen”.  Er
gebeurt iets binnen dit gesprek. In het aanschijn van een vrouw lijkt hij zich te
willen ontdoen van de naam ‘verslaafd’ te zijn. 

Wegens  verlof  zien  we  elkaar  pas  drie  weken  later  terug.  K,  meer
opgepept dan ooit, komt binnen, stapt op me toe, steekt zijn hand in de lucht en
vraagt me “Geef  me de high-fve!”. Ik sta enigszins perplex. Hij zet zich neer en
zegt “21 dagen!”. “Clean!”. Hij blijkt gestopt te zijn. En hij is op zoek naar een
appartement. En hij is naar het OCMW geweest met de vraag om zijn geld te
beheren.  En hij  is  naar de zonnebank geweest.  En hij  wil  graag terug gaan
boksen. Het geheel komt me over als een wel zeer impulsieve ontkoppeling en
her-koppeling. In september- oktober lijkt hij  opnieuw af  te haken. Hij blijft
echter bellen en verwijst naar massa’s werk en de fles. 

“Recht in mijn schoenen” en “clean” worden de nieuwe ordewoorden. Er duikt
eveneens een nieuw symptoom op. Hij heeft schrik dat er door de coke iets met
zijn keel aan de hand is. Onderzoeken tonen aan dat alles in orde is. De vrees
verdwijnt.  Hij  wordt  overvallen  door  een  soort  van  drang  naar  orde  en
properheid. De camion wordt gekuist, hij verzorgt zijn lichaam. De coke sluipt er
in  beperkte  mate  opnieuw  tussen.  Het  seksuele  eveneens:  er  duiken  enkele
twijfelachtige  verliefdheden  op.  Hij  legt  contacten  in  zijn  favoriete  after-club,
meestal met vrij schimmige fguren. Hij huurt een appartement maar maakt er
enkel  gebruik  van  in  het  weekend;  hij  kan  er  uitslapen  en  ontloopt  er  de
kritische blik van moeder. In de week verblijft hij opnieuw bij moeder: “Ik ben
niet graag alleen”. De angst om ontslaan te worden steekt nu en dan de kop op.
Hij gebruikt nog één keer coke na nieuwjaar. Hij begint opnieuw te trainen: twee
keer  per  week  ftness,  twee  keer  per  week  gaan  boksen.  Na  zeven  jaar
afwezigheid gaat hij terug op bezoek bij een tante die hij links laten liggen had
omdat hij  vernomen had dat  die over  hem geroddeld had.  Hij  gaat  op een
avond gaan bellen en wordt binnen gelaten. Het lijkt er op dat hij –nu hij niets
meer te verbergen heeft– zichzelf  wou laten zien. 

Als  hij  terugkijkt  op  wat  er  veranderd  is  –ik  vraag  hem ernaar  begin
maart– verwijst hij naar het gesprek waarin hij het had over zijn buurmeisje: “Ik
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stond daar ‘gesteld’ voor haar neus, zij kon dat zien…, ik wou daarvan af…, van het feit dat
er achter mijn gat gebabbeld werd”.  

Concluderend  lezen  we  dus  dat  er  een  nieuwe,  vrij  rigide  manier
opgedoken is, die we kunnen samenvatten als ‘recht in de schoenen staan’, ‘niets te
verbergen hebben’ ten aanzien van de Ander die K zal slaan of  ontslaan, de Ander
die hem iets kwalijk neemt, de Ander die roddelt achter zijn rug en de Ander
die hem de deur op de neus duwt. 

Hoe we dit structureel exact dienen te begrijpen, blijft voor mij een open
vraag. Er wordt opnieuw één en ander gemaskeerd. 

In  ieder  geval  is  er  symbolisch  materiaal  gekomen op  de  plaats  waar
voordien de coke dienst deed. K staat recht in zijn schoenen, telt de cleane weken
en sport er op los. Zoals ik in mijn inleiding en naar mijn collega’s toe reeds
aangaf: ik ben er niet volledig gerust in. Het geheel lijkt me vrij fragiel. Waar ik
wel gerust in ben, is dat we voor het eerst verder kunnen werken. 

De psychoanalyse boort een vraag aan door zich partner te maken van de
specifeke manier waarop iemand spreekt. In het geval van de toxicomanie dient
de oplossing die ze biedt –de freudiaanse hulpconstructie–  gesymptomatiseerd te
worden. K heeft een sportievere manier gevonden om “met rust gelaten te worden”.
We zullen zien waar hem dit brengt. En of  de noodzaak om met rust gelaten te
worden verder geanalyseerd kan worden.
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Toxicomanie en overdracht : Till death do us part…?
Over de plaats van passage à l’acte en acting out in de overdracht 

bij de toxicomanie 

Wim Vens

Dames en heren1,
Dan zijn we nu aangekomen bij het dessert van deze namiddag, ook al

laat mijn titel vermoeden dat het wel eens een toetje met een bittere bijsmaak
zou kunnen zijn, maar u zal merken dat ik enkele verschillende invalshoeken zal
belichten  die  betekenis verlenend  kunnen  zijn  aan  mijn  ietwat  morbide
klinkende titel. Toen Wim Galle me enkele maanden geleden de vraag stelde
om hier  vandaag  een  bijdrage  te  brengen met  als  onderwerp  toxicomanie,
overdracht en de instelling, besloot ik een titel te kiezen waarmee ik nog alle
kanten  uit kon.  In  de  daaropvolgende  tijd  is  daar  ook  een  ondertitel  aan
toegevoegd en die luidt: over de plaats van passage à l’acte en acting out binnen de
overdracht in de toxicomanie. 

“Overdracht en toxicomanie,  Till death do us part…?”. Aan de hand van
deze op zijn minst dubbelzinnige titel zal ik vandaag met de bovengenoemde
concepten  één  en  ander  uitwerken  dat  naar  mijn  mening  en  vanuit  mijn
ervaring binnen de ambulante gespecialiseerde drughulpverlening karakteristiek
is voor het functioneren van het toxicomaan subject en daardoor bepalend is
voor  de  manier  waarop  we  ons  in  de  behandeling  tegenover  hem/haar
verhouden  en  dat  met  andere  woorden  een  grote  impact  heeft  op  de
therapeutische overdracht en de wijze waarop we ons therapeutisch aanbod en
onze voorziening daarop dienen te organiseren. 

Ik zal hierbij vooral ingaan op de voor de hand liggende invalshoek van
mijn titel, namelijk de connotatie die er gemaakt wordt met de dood als ultiem
resultaat  van  de  soms  manifeste  doodsdrift  die  karakteristiek  is  voor  het
functioneren van het toxicomaan subject en de mate waarin dit op verschillende
wijzen  tot  uiting  komt  binnen  of  in  sommige  gevallen  ook  net  buiten  de
overdracht om. We hebben immers te maken met een populatie cliënten die we
ontmoeten omwille van een problematiek die we hier vandaag aanduiden met
de term toxicomanie, de manie voor het toxische, het giftige en die we in dat
verband  ontmoeten  in  hun  zoektocht  naar  de  excessieve  genieting  waarbij
onvermijdelijk het terrein van de dood en de doodsdrift betreden wordt. Ik zal
dit belichten vanuit de invalshoek van  de  passage à l’acte en  de  acting out. Twee

1 Lezing  op  de  studiedag  Toxicomanie,  overdracht  en  instelling  op  2  april  2014  in  Sleidinge,
georganiseerd door Idesça in samenwerking met het GPP.
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obscure concepten die al te vaak met elkaar verward worden maar die in de
uitwerking van de doodsdrift bij de toxicomanie van wezenlijk belang zijn. Ik zal
dit onder meer illustreren aan de hand van enkele voorbeelden uit de flm, de
media en natuurlijk ook de kliniek. 

Doorheen mijn tekst zal blijken dat beide concepten specifeke implicaties
bevatten voor de overdracht, en dus van belang zijn voor het antwoord dat we
als  clinicus,  met  respect  voor  de  wijze  waarop  de  overdracht  zich  bij  de
toxicomaan manifesteert, kunnen formuleren in de voorziening die we daarvoor
ontwerpen. 

De doodsdrift bij de toxicomanie
Er uiteraard van uitgaand dat  de doodsdrift  zich niet  alleen uit  in het

aantal overlijdens, heb ik het toch even voor u nagekeken. Sinds januari tot nu,
zijn we in onze voorziening vijf  maal met een overlijden geconfronteerd. Twee
cliënten overleden aan een overdosis. Eén cliënt pleegde suïcide. Twee cliënten
kwamen om bij een verkeersongeval, één ervan werd als voetganger door een
auto aangereden,  een tweede echter overleed nadat hij op een rechte weg om
onverklaarbare redenen uitweek met zijn wagen, tegen hoge snelheid van de
baan afraakte en met een fatale impact tegen een boom terecht kwam… Er
waren geen getuigen. 

Het  waren  stuk  voor  stuk  omstandigheden  die  zich  onverwacht
aandienden en die niet alleen de omgeving van de betreffende cliënten maar
ook ons in onze rol van hulpverlener enigszins verweesd en met een gevoel van
onmacht deden achterblijven.

Een  ander  fenomeen  waarmee  we  binnen  onze  praktijk  regelmatig
geconfronteerd worden, zijn cliënten met een voorgeschiedenis van wat men
schuldig verzuim noemt,  al  dan niet  met  justitiële  problemen tot  gevolg.  Of
omwille van het leveren van een achteraf  letaal blijkende dosis van een bepaald
middel, mede verantwoordelijk geacht worden voor het overlijden van iemand
uit hun nabije of  ruimere omgeving.

Verder kan ik het aantal cliënten niet tellen dat er melding van maakt dat
ze in hun omgeving reeds geconfronteerd werden met het overlijden van een
naaste  ten  gevolge  van een excessief  druggebruik.  Niet  zelden worden deze
onfortuinlijke  partners in crime opgevoerd als helden, gesneuveld op het slagveld
van de verslaving. Bij minderjarigen komt dit minder voor, maar lijkt dit op één
of  andere manier toch enigmatisch tot hun verbeelding te spreken. 

Dit alles wijst er op zijn minst op dat we er ons, in de behandeling van de
toxicomanie, dienen van bewust te zijn dat de dood op één of  andere manier
voortdurend om de hoek schuilt en in de coulissen van onze behandelingscentra
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ronddwaalt.
Dit  klinkt  misschien  wat  tendentieus  maar  nochtans  komt  dit  in  heel

concrete  zaken  tot  uiting  en  dat  is  niet  zonder  betekenis. Ik  kan  daar  een
concreet voorbeeld van geven, letterlijk vanuit de coulissen van de kliniek. 
In onze voorziening beschikken wij over een elektronisch patiëntendossier met
alle  registratiegegevens  van  onze  cliënten.  In  het  openingsscherm van  ieder
individueel dossier staan naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, etc... van
de  betreffende  cliënt  vermeld.  Meteen  daaronder  bevindt  zich  een  vakje
“overleden” dat je, wanneer de betreffende cliënt overleden is, kan aanvinken
(zo met een v-tje).  Onze registratie is er dus op voorzien om meteen na het
openen van een dossier, met één muisklik de cliënt als overleden aan te duiden.
Eén muisklik… Dan verschijnt er een kruisje naast de naam. 

Ondanks het droog administrerende gehalte ervan, heb ik dit zelf  altijd al
beschouwd  als  een  concrete  indicatie  dat  de  dood  en  de  daartoe  mogelijks
leidende doodsdrift iets is waarrond we de nodige waakzaamheid moeten aan
de dag leggen in onze verhouding met de cliënt. Het articuleert op een zeer
zichtbare wijze de dood als een reëel perspectief  dat we als zorgverlener in onze
verhouding  met  onze  cliënt  kunnen  tegenkomen  en  uiteraard  graag  willen
voorkomen. Tegelijk wekt het een gevoel van onbehagen op. Het wordt ervaren
als  iets  unheimlich waar  we  als  mens  om  de  lieve  vrede  liever  niet  mee
geconfronteerd worden.

Zo sprak ik onlangs met de  IT-medewerker die de laatste hand legt aan
een nieuwe software-update van het genoemde elektronisch dossier. 

Deze gaf  aan zich al altijd erg ongemakkelijk gevoeld te hebben met het
net genoemde aanvink-vakje. Zijn onbehagen zette hem er toe aan hiervoor een
oplossing te zoeken en ook te vinden. In de volgende softwareversie zal het vakje
“overleden” verdwenen zijn. De remedie hiervoor, is echter even merkwaardig
als  betekenisvol.  Het vakje  blijkt  immers  niet  zomaar te  verhuizen naar  een
andere  onderdeel  van het  dossier.  Neen,  het  blijkt  ogenschijnlijk  onvindbaar
want is niet ‘verplaatst’ maar ‘verborgen’. Het zal in de toekomst echter volstaan
om eender  waar  in  het  schermvlak  van het  elektronisch  patiëntendossier  te
dubbelklikken  en  er  verschijnt  een  pop-up-venstertje  met  daarin  het  oude
vertrouwde vakje “overleden”. Dat kan je dan weer aanklikken en het kruisje
verschijnt. 

Ik geef  dit voorbeeld uit onze registratie om aan te tonen dat we het met
de doodsdrift en de mogelijke reële gevolgen ervan hier niet over één of  ander
denkbeeldig  begrip  hebben,  maar  dat  dit  zich  wel  degelijk  in  de  concrete
realiteit  van  onze  werking  vertaalt.  Daarnaast  kan  dit  voorbeeld  tellen  als
illustratie voor het onbehagen dat we hebben ten aanzien van de dood waarmee
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we in onze praktijk geconfronteerd worden en het ongemak dat ervoor zorgt dat
we  er  soms  “geen  weg  mee  weten”  en  de  ijdele  pogingen  om  dit  weg  te
moffelen.  De  remedie  (mogelijkheid  van  de  dubbelklik  eender  waar  in  het
dossier) articuleert echter, in zijn poging om de confrontatie te omzeilen, nog
meer de onvermijdelijke dreiging van de dood die tijdens iedere behandeling op
elk moment kan komen op-poppen. Ook al proberen we het in onze registratie
dus  te  verstoppen,  we  worden  uitgedaagd  om  hier  in  onze  overdracht
fundamenteel plaats voor te maken. 

Dit laatste is echter geen evidentie in de kliniek van de toxicomanie. Om
dit te begrijpen, wens ik eerst en vooral even vanuit theoretische hoek stil  te
staan bij enkele specifeke aspecten van de toxicomanie. 

Het woord zegt  het  zelf:  toxicomanie,  de manie voor het  toxische, het
giftige… of  meer bepaald die stoffen die een schadelijke invloed hebben op ons
organisme,  waarbij  het  interessant  is  om op  te  merken dat  het  één  van de
basisprincipes  in  de toxicologie  is  dat  vrijwel  iedere  stof  (zelfs  water)  die  in
overmaat  aanwezig  is,  schadelijk  kan  zijn.  Ik  verwijs  hier  graag  naar  het
beroemde paradigma van Paracelsius (de grondlegger van de toxicologie). Die
stelt:  Dosis  sola  facit  venenum, alleen de hoeveelheid maakt het vergif. Het is de
dosering  die  het  verschil  maakt  tussen  vergif  en  remedie.  Het  is  net  in  dit
spanningsveld tussen vergif  en remedie dat we de verslaafde ontmoeten. Het
middelengebruik balanceert immers op een continuüm waarbij het, in kleine
hoeveelheden vaak voor het subject therapeutische effecten heeft, maar waar
dit, bij grote dosissen een echt gif  wordt. 

Vele  mensen  kunnen  immers  met  mate  gebruik  maken  van  allerlei
psychoactieve middelen terwijl het middelengebruik bij de toxicomaan excessief
en grensoverschrijdend wordt. In dit laatste geval kent men geen maat in zijn
verhouding tot het product en kan het gebruik ervan, eens aangevat, niet meer
gestopt worden. Men is zich nochtans van de schadelijke tot potentieel dodelijke
gevolgen van het gebruik bewust maar het middel is een noodzaak geworden,
waar men vanuit een grote zuchtigheid wordt naartoe gedreven. Men is als het
ware door het genotsmiddel gegrepen en de smaak ervan laat hen niet meer los.
Zo  hoor  ik  cliënten  vaak  wensen  dat  ze  het  middel  nooit  zouden  geproefd
hebben. Konden ze maar terug naar de toestand waarin ze het gevoel en de
smaak niet kenden. Deze wens ten spijt hebben zij echter vaak een passioneel-
destructieve  verhouding  met  het  middel  ontwikkeld  waarbij  ze  wars  van de
gezondheidsrisico’s op zoek gaan naar een excessieve genieting die in sommige
gevallen vernietigende proporties kan aannemen (Kinet, 2006). De roes zet vaak
de  deur  open  naar  vergetelheid  en  evacuatie  van  negatieve  gevoelens,
herinneringen en gedachten. Het middelengebruik lijkt de enige en onmiddellijk
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inwerkende oplossingspoging voor alle  negatieve gevoelens en problemen die
het toxicomane subject ervaart. Het betreft echter een louter actueel werkende
oplossingspoging.  Eens  het  middel  uitgewerkt  is,  vindt  men zichzelf  immers
terug in dezelfde toestand als voorheen. Er is niets veranderd en het gebruik
dient herhaald te worden om hetzelfde effect op even actuele wijze opnieuw te
beleven. Men weet zich veroordeeld tot een eindeloze herhalingsdwang. 

Vanuit psychoanalytisch standpunt kan toxicomanie in dit opzicht gezien
worden  als  een  ontkoppeling  uit  de  sociale  band  met  de  Ander,  een  soort
kortsluiting  die  het  subject  wegtrekt  of  weghoudt  van  de  symptomatische
bewerking via de betekenaarsketting en iedere bewerking van een negatief  affect
herleidt  tot  het  bereiken  van  een  welbepaalde  lichamelijke  of  geestelijke
toestand.  Hierbij  wordt  een  keuze  gemaakt  tot  een  bewerking  buiten  de
betekenaar om. De toxicomane oplossing staat daarbij lijnrecht tegenover de
constructie van symptomen binnen de psychopathologie. Daar waar binnen de
neurose, psychose en perversie het subject een verhaal construeert dat niet stopt
zich  te  schrijven,  stopt  dit  bij  de  toxicomaan  of  vangt  dit  proces  niet  aan
waardoor het terugvalt of  blijft  steken op het punt van de actuaalpathologie
waarbij men oplossingen zoekt buiten het veld van de betekenaar en zich in
rechtstreekse lijn stelt met het genieten. 

Het falen van het lustprincipe zorgt ervoor dat we ons als subject verdeeld
voelen  binnen  de  verhouding  tussen  genot,  object  en  verlangen.  De  drie
subjectposities (neurose, psychose, perversie) vormen drie mogelijke antwoorden
die de verhouding hierin kunnen bepalen, en dit is afhankelijk van de aard van
de ontmoeting tussen het subject en de Ander. Het subject moet zich immers
constitueren in het talige veld van de Ander waarbij het betekenaars op zich
neemt,  waarmee  het  zich  identifceert  en  ten  aanzien  waarvan  het  zich
aliëneert. Tussen subject en Ander blijft echter één weerbarstig onderdeel over
waarop gebotst wordt. Dit niet assimileerbare stuk is het object a, als aanduiding
voor het tekort tussen subject en Ander. Aan dit object a is een genot verbonden
dat  door  de  taal  is  bemiddeld  en  als  het  fallische  genot  wordt  aangeduid
(Verhaeghe, 1993).

De verhouding tussen object en subject is binnen de toxicomanie echter
problematisch, net omwille van de ontkoppeling uit de band met de Ander. De
verslaafde gaat op een radicaal andere wijze om met het reële van de drift en de
Ander,  en dit  over  de  structuren heen.  Anders  dan een symptoom, dat  een
confict  in  de  sociale  band  representeert  en  tegelijk  dat  confict  op  afstand
houdt, biedt een middelenverslaving de mogelijkheid om te functioneren buiten
de sociale band om. De toxicomaan doet niet mee aan de eindeloze constructie
van betekenaars  en symptomen. Hij  weigert deze omslachtigheid.  Hij  breekt
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met het  fallische genot,  neemt afstand van het  falen van het  lustprincipe en
maakt daardoor de keuze voor de rechtstreekse lijn met het genieten. Hierdoor
wordt  de  omweg  via  het  fantasma  vermeden  en  het  object  van  verlangen
overboord gegooid. 

Dit  doet  ertoe  besluiten  dat  de  klinische  praktijk  met  betrekking  tot
verslaving  fundamenteel  dient  te  verschillen  van  deze  in  de  klassieke
psychoanalytische kuur. Immers, de problematiek gaat niet of  nauwelijks terug
op een klassiek neurotisch confict dat een bewerking vindt via de taal en de
Ander. Bij het verslaafde subject moeten wij een manier zien te vinden opdat
het subject iets van genot via de band met de Ander kan verkrijgen in plaats van
instrumenteel  gebruik  te  maken  van  anderen  in  functie  van  een,  soms  in
vernietigende  proporties  aanwezig,  totaalgenot.  Wat  niet  kan gesymboliseerd
worden in woorden en symptomen dreigt immers in het reële onder dodelijke
vormen terug te keren. Het is op dit punt dat ik het concept van de  passage à
l’acte wens te introduceren.

Alvorens aan de hand van enkele klinische fragmenten iets van de passage
à  l’acte bij  de  toxicomanie  te  situeren, ga  ik  eerst  even  vanuit  theoretisch
standpunt  op  dit  concept  in  waarbij  ik  de  passage  à  l’acte vooral  in  zijn
dialectische verhouding met de acting out wil schetsen. 

Deze twee, al te vaak met elkaar verwarde concepten, kunnen in zekere
zin in een hiërarchisch verband met elkaar geplaatst worden. Lacan werkt beide
concepten in zijn tiende seminarie L’angoisse uit, waar ze in contrast met elkaar
gedefnieerd worden. Kort samengevat wordt de acting out beschreven als een “in
scène brengen” en de  passage à l’acte als  “het uit de scène stappen”. In beide
concepten wordt gewezen op de centrale koppeling met de angst. In de acting out
toont de angst zich via wat Lacan de “emoi” noemt, te verstaan als verwijzend
naar het fundamentele tekort, het object a, datgene dat nooit gesymboliseerd
kan  worden  en  zich,  bij  gebrek  aan  woorden,  uit  in  ageren  binnen  de
overdracht. De  passage à l’acte is eveneens te vatten als een uitageren van een
onbewuste problematiek, maar dan volledig buiten de overdracht. Hier komt de
angst tot uiting in wat Lacan de “embarras” noemt, te verstaan als “bezwaard”.
Hier is het niet het tekort, object a, maar net het “teveel” dat het subject uit de
scène doet stappen (Verhaeghe, 1993). Ik illustreer dit met een voorbeeld uit de
flmgeschiedenis.

In  de  nu  volgende  beschrijving  van  een  fragment  uit  de  flm  “Pulp
Fiction” zal ik pogen een manifestatie van de passage à l’acte bij de toxicomanie te
situeren,  met  name  in  de  legendarische  overdosis-scène  van  Mia  Wallace,
vertolkt door Uma Thurman. 

Ik heb hiervoor geopteerd omdat ik ervan uitga dat vele scènes uit deze
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flm voor velen ondertussen tot het collectieve geheugen behoren, hetgeen als
uitgangspunt  heilzaam is  voor  het  algemeen  begrip  van datgene  wat  ik  zal
uiteenzetten.  Bovendien  hebben  flmscènes  vaak  het  voordeel  inzage  te
verschaffen in datgene wat in de realiteit voor de buitenwereld, voor de Ander,
verborgen blijft, hetgeen zeker in de context van de  passage à l’acte niet zonder
belang is. 

We vinden Mia Wallace (vertolkt door Uma Thurman), de emotioneel
verwaarloosde  en  verveelde  ega  van  Marcellus  Wallace en  Vincent  Vega
(vertolkt  door  John Travolta) terug  wanneer  ze  ten  huize  Wallace  arriveren,
nadat ze de “Jack Rabbit  Slim Twist  Contest” hebben gewonnen.  Marcellas
Wallace is de baas van een crimineel drug-imperium en Vincent Vega is één van
diens trouwe handlangers. Vincent heeft de opdracht gekregen om Mia Wallace
die avond gezelschap te houden, een niet risicovrije onderneming als je weet dat
het  met  één van zijn  collega’s,  die  hem in deze opdracht voorgingen,  fataal
afiep  nadat  deze  Mia  Wallace  getrakteerd  had  op  een  onschuldige
“voetmassage”. 

Mia en Vincent komen beiden in beschonken toestand bij de luxueuze
villa aan en komen, eens binnengestrompeld in de witte woonkamer, in een wat
je noemt “uncomfortable silence” terecht. De erotische spanning hangt in de
lucht  en ze  weten  zichzelf  net  op tijd  uit  een  lichamelijke  verstrengeling  te
redden. Mia besluit tot “drinks” en gaat de glazen vullen, Vincent besluit “to
take a pis” en trekt zich terug in de badkamer om zich ten aanzien van zijn
spiegelbeeld  te  beraden  over  wat  hem  te  doen  staat.  Op  de  achtergrond
weerklinkt Neil Diamonds “Girl, you’ll be a woman soon”. Daarmee is de scène
geschetst waarop het onvermijdelijke zich lijkt te zullen afspelen… En het lijkt
op meer te zullen uitdraaien dan enkel een voetmassage. Beiden weten dat dit
niet ongestraft kan gebeuren. 

Mia Wallace geeft zich helemaal over aan de lokroep van het genot en de
muziek, ze danst verleidelijk door de woonkamer en vleit zich wellustig op de
sofa, wachtend op de terugkeer van Vincent. Vincent praat in de badkamer op
zichzelf  in, zichzelf  overtuigend om voor zijn eigen veiligheid en die van Mia,
niet aan zijn verlangens toe te geven, naar huis te gaan en daarmee trouw te
blijven aan zijn baas, de gevreesde Marcellus Wallace. Hij bereidt zich in een
haastig geïmproviseerd rollenspel met zijn spiegelbeeld voor om dit aan Mia te
communiceren. In tussentijd ontdekt de ongeduldige Mia in Vincents jas een
zakje  onbestemde  witte  substantie.  Waar  ze  dit  eerst  met  enige  argwaan
monstert, zien we hoe haar zucht naar genot plots de doorslag geeft. Ze snuift
dan ook gretig een dikke lijn van het witte goedje op. Vrijwel meteen wordt dit
gevolgd  door  een close-up waarin we Mia  Wallace  met  bloedende neus  het
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bewustzijn zien verliezen. Ze doet een  overdosis (OD) en verlaat daarmee de
scène waarop zich het onvermijdelijke en verbodene dreigde af  te spelen. 

In een volgende scène zien we Mia nog steeds in close-up in bewusteloze
toestand. Offscreen horen we de stem van Vincent die een aanvang neemt om zijn
net ingeoefende afscheidsrede ten berde te brengen. Hij stelt echter vast dat zijn
woorden  niet  meer  van  tel  zijn.  Mia  heeft  via  een  OD  reeds  een  uitweg
genomen via het reële en maakt daarmee het symbolische discours van Vincent
overbodig. 

Dit wordt nog eens extra gearticuleerd in de later volgende scène die zich
afspeelt in de sjofele woonkamer van de drugdealer Lance. Wanneer Mia terug
bij bewustzijn gekomen is na een adrenalineshot recht in het hart, appelleert de
nog steeds radeloze en doodsangsten uitstaande Lance om een verklaring door
haar “Say something!” toe te roepen. Haar loutere intonatie-loze terugkaatsing
van het woord “something” als repliek hierop, kan tellen als illustratie van de
woordenloosheid waarmee de passage à l’acte zich manifesteert. 

Daar  waar  Vincent  zich  binnen  het  symbolico-imaginaire  register
probeert  uit  de  onmogelijke  situatie  te  redden,  zien  we  Mia  hier  net  van
wegvluchten in de richting van het Reële en overgaan tot een passage à l’acte. Het
is een teveel aan genot dat haar uit de onverdraaglijke scène doet stappen, daar
waar verlangen en Wet aan elkaar gekoppeld worden, in dit fragment duidelijk
gesitueerd  in  het  verlangen  tot  de  genotsvolle  verstrengeling  en  de  daar
tegenover staande dreiging van de ongenadige Marcellus Wallace.  Het is  die
koppeling binnen de specifeke scène die bij de passage à l’acte teveel wordt voor
het subject. De enige vluchtweg is over de rand heen, naar het Reële toe. 

Het voordeel van dit flmfragment is dat we als toeschouwer mee op de
eerste  rij  zitten  en  op  die  manier  inzage  krijgen  in  de  voorgeschiedenis,  de
actuele  beleving  en  de  mogelijke  consequenties  van  de  specifeke  scène.
Bovendien  krijgen  we  ook  inzage  in  de  verhouding  tussen  alle  betrokken
actoren. In de werkelijkheid weten we ons bij de manifestatie van de  passage à
l’acte echter als publiek buitengesloten. Getuige het volgende voorbeeld dat ik zal
bespreken en waartoe ik enig illustratief  materiaal uit de media putte. 

Opnieuw duik ik met u de flmwereld in voor een ander voorbeeld van de
passage à l’acte bij de toxicomanie, zij het dat volgende situatie zich niet op de
fctieve scène van een flmset afspeelt maar zich in de werkelijkheid voordeed.
Aan de hand van deze illustratie die ik de cryptische titel “the passing of  an
actor” zou willen meegeven, zal ik tevens de link leggen met de implicaties voor
de overdracht.
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The passing of  an actor. 
Op  zondag  2  februari  werd  acteur  en  oscarwinnaar  Philip  Seymour

Hoffman levenloos aangetroffen in zijn appartement te Manhattan. Volgens de
new yorkse politie was hij vermoedelijk gestorven aan een overdosis drugs. Zo
berichtten ook de kranten “Philip Seymour Hoffman found dead after apparent
overdose”. De acteur was gevonden op de vloer van zijn badkamer met een
naald in de arm. Bij het doorzoeken van zijn huis werden tientallen zakjes met
een witte substantie en gebruikte injectienaalden gevonden. Voor de defnitieve
doodsoorzaak was het echter wachten op de lijkschouwing en verder onderzoek.
Op vrijdag werd, op basis van de lijkschouwing, offcieel bekendgemaakt dat
Hoffman  overleden  is  aan  een  “toevallige  overdosis”.  Verschillende  media
berichtten dat er in zijn lichaam sporen werden aangetroffen van verschillende
drugs. De doodsoorzaak was een gevolg van een mengsel bestaande uit heroïne,
cocaïne, benzodiazepines, amfetamines en andere stoffen. Dosis sola facit venenum,
de dosis maakt het verschil tussen vergif  en remedie. 

In de dagen volgend op dit onverwachte nieuwsfeit, tieren in de pers welig
berichten  met  allerhande  veronderstellingen  en  gissingen  aangaande  de
omstandigheden  van  zijn  dood.  De  wildste  veronderstellingen  en  pittige
anekdotes passeren hierbij de revue. Ook was her en der verslag te lezen over de
familiale  omstandigheden  van  het  gezin  Hoffman.  Hoffman  zou,  naar
aanleiding van zijn drugverslaving de gezinswoning hebben moeten verlaten.
(Vanaf  dan trok Philip Seymour Hoffman zich terug uit het openbaar leven.
Tot dan stond hij bekend als iemand die leefde als New Yorker onder de New
Yorkers,  een  man  die  je,  ondanks  zijn  beroemde  status,  evengoed  met  zijn
kinderen naast je in de speeltuin kon aantreffen) Hij had enkele weken voor zijn
dood een aantal  straten  verder  een  appartement  betrokken.  Het  was  op de
badkamervloer  van  dit  appartement  dat  zijn  levenloze  lichaam aangetroffen
werd. 

Eveneens in de pers verschenen al snel kritische bespiegelingen aangaande
de respectloze wijze waarop vele media zich een intieme toegang probeerden te
verschaffen tot ’s mans tragische laatste uren. De kritiek weerklonk dat het leek
alsof  hij  in  een  openbare  ruimte  gestorven  was,  alsof  zijn  dood  een
performance was. 

En laat dat laatste nu nèt niet het geval zijn, de performance, nochtans de
core-business van een gevierd acteur als Philip Seymour Hoffman, veronderstelt
een publiek dat in deze dramatische gebeurtenis afwezig is. Het is in deze echter
niet het publiek dat forfait geeft maar wel de acteur zelf, en dat is het punt dat ik
hier wil maken. De reden waarom ik deze gebeurtenis aanhaal, is net omdat in
deze situatie de discrepantie tussen het hors-scène gehalte van de gebeurtenis en
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de verhouding met de Ander (in dit geval zelfs wij allemaal) wel erg in de verf
komt te staan. Dit is een belangrijke eigenschap van de passage à l’acte. 

De  passage  à  l’acte geldt  immers  als  een  uit-ageren  van  een  onbewuste
problematiek,  maar  dan volledig buiten de overdrachtsrelatie.  De boodschap
ervan is dus niet geadresseerd aan de andere. Het ageren toont wel dat er iets
ernstigs aan de hand is maar voor de buitenwereld is het vaak helemaal niet
duidelijk wat. Het blijft, zeker na een overlijden, gissen naar de betekenis ervan.
De  passage  à  l’acte speelt  zich  dus  helemaal  af  buiten  de  overdracht  en
onderscheidt zich op dit vlak specifek van de  acting out, waar net iets in scène
gezet  wordt.  In de  passage  à  l’acte stapt het  subject  uit  de scène, weg van de
andere.  De  scène,  op  te  vatten  als  de  sociale  band  of  anders  de  sociale
verhouding tussen het subject en de Ander is onverdraaglijk geworden. In de
passage à l’acte ontvlucht het subject deze verhouding en neemt het zijn toevlucht
tot het Reële (Lacan, 2004). 

De Ander blijft achter, zoekend naar betekenis en verklaring. Illustratief  in
dit voorbeeld is dan ook de nieuwsgierige verzuchting naar een verklaring door
de  vele  fans  wereldwijd  en  de  wijze  waarop  de  media  hier,  er  zelf  ook  in
geïmpliceerd, gretig op inspeelt. In de hoedanigheid van de Ander blijven we
echter collectief  geconfronteerd met de vraag of  dit was kunnen voorkomen
worden en of  we daar, als uitgeslotenen van de scène, iets in hadden kunnen
betekenen.  Ook  dit  articuleert  zich  in  de  sensationele  recuperaties  van  dit
dramatische voorval door de media. Onder andere kwam ik tot de vaststelling
dat  Philip  Seymour Hoffman’s  tragische dood op een niet  nader te noemen
website  toegevoegd  bleek  te  worden aan een wel  erg  illustere  eregalerij  van
“celebrity overdoses we should have seen coming”.

We should have seen coming, is de refex die we als achterblijvers ‘achteraf ’
hebben en waarin we vooral geconfronteerd worden met de totale onmacht ten
aanzien van een gebeurtenis waarin het subject de andere fnaal passeert. We
zien onszelf  herleid tot machteloze toeschouwers van een woordeloze opvoering
achter gesloten doek,  aangewezen op veronderstellingen.  De verslaafde heeft
zichzelf  herleid  tot  een  passant  die  ieder  discours  verlaten  heeft,  zonder
eindproduct,  behalve  dan  de  ultieme  rust  volgend  op  de  ultieme  genieting.
Niettemin blijft de Andere achter met het gevoel dat we het misschien hadden
moeten zien aankomen. Dit articuleert meteen de vraag naar datgene wat wij
vanuit  de  overdracht,  binnen de sociale  band,  in  dergelijke omstandigheden
kunnen betekenen. 

In de twee nu volgende korte klinische fragmenten maak ik dan ook de
link met de overdracht en introduceer ik meteen ook het concept van de acting
out, waarvan u zal merken dat ik deze een belangrijke rol zal toebedelen binnen
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de overdracht  met  de  toxicomaan.  Het  betreffen twee  op het  eerste  gezicht
vergelijkbare situaties aan het onthaal van onze voorziening op het moment van
de methadonverstrekking. Ze kennen echter een heel andere afoop en zijn in
die zin illustratief  voor het verschil tussen de passage à l’acte en de acting out. 

Fragment 1: Nico op de spoed
Scène: moment van de methadonverstrekking aan het onthaal. 
Nico is reeds enige tijd in ambulante behandeling in ons centrum en volgt

in het  kader daarvan een substitutiebehandeling onder begeleiding van onze
centrumarts. Hij komt dagelijks langs voor zijn portie methadon. Dit wordt aan
de hand van gesprekken bij zijn individueel begeleider en de arts in combinatie
met urinecontroles opgevolgd. In de loop van de voorbije weken ontwikkelde
zich een patroon van repetitief  herval en bijgebruik van heroïne bovenop de
substitutiemedicatie.  Nico  heeft  echter  geen  oren  naar  adviezen  om  de
therapeutische  dosis  te  verhogen  of  te  opteren  voor  een  intensievere
behandelvorm zoals dagbehandeling of  opname. Hij lijkt comfort te vinden in
de ondersteuning zoals hij ze nu heeft en lijkt weinig te willen ondernemen om
zijn persisterend heroïnegebruik aan te pakken. Hij lijkt ons aanbod eerder te
consumeren in functie van een comfortabel verderzetten van zijn opiaatgebruik.
Nochtans houdt hij vol, wel degelijk volledige abstinentie te willen bereiken. Het
gaat echter van kwaad naar erger en er ontwikkelt zich een grillig, onregelmatig
patroon van aan- en afwezigheden op de gemaakte afspraken in het centrum.
Iedere  dag  opnieuw moet  blijken  of  Nico  zal  verschijnen  of  niet  voor  een
gesprek of  voor de methadonverstrekking. Hij is er meer niet dan wel. 

Die dag verschijnt Nico aan het onthaal na een week afwezigheid op zijn
verstrekkingen en een gerateerde afspraak bij de arts en zijn begeleider. Hij wil
methadon. Er is echter door zijn afwezigheden op dat moment geen voorschrift
voorhanden en de methadonverstrekking kan dus niet onmiddellijk doorgaan.
Bovendien is Nico dermate onder invloed dat het naar de inschatting van de
verpleegkundige medisch niet verantwoord is hem een dosis methadon te geven.
Nico wacht geen gesprek of  alternatieve regeling af  maar vertrekt bij het horen
van dit nieuws onmiddellijk met slaande deuren. De verpleegkundige van het
onthaal loopt hem nog na, de parking op, maar Nico is in geen verste verten
meer te bekennen. De dagen daarop is hij niet telefonisch bereikbaar en geeft
hij ook voor onze outreachers niet thuis. 

Enkele dagen later worden we gecontacteerd door de spoedafdeling van
een  naburig  ziekenhuis  met  de  melding  dat  Nico  binnengebracht  is  naar
aanleiding van een OD door gecombineerd gebruik van heroïne en cocaïne.
Nico  deed  een  hartstilstand.  De  hulpdiensten  werden  door  een  toevallig
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aanwezige gecontacteerd. Ze waren net op tijd en konden hem redden.
Pas later kan hij formuleren dat het hem langzaam “teveel” werd en hij

zijn overmatig gebruik situeert binnen de aaneensluiting van situaties waarin hij
als het ware uit het verlangen van de andere viel. Eerst was er de relatiebreuk op
initiatief  van zijn partner, later de afstandname door een goede vriend die zijn
gebruik  afwees.  Het  werd  voor  Nico  allemaal  te  veel  en  hij  kwam  in  een
destructieve spiraal van gebruik terecht. De weigering van de methadon gold
voor hem als de zoveelste afwijzing. Pas op de spoedafdeling, toen hem de vraag
werd  gesteld  of  hij  een  vertrouwenspersoon  kon  aangeven  die  ze  konden
contacteren, gaf  hij de naam van zijn begeleider op. Die ging meteen langs in
het ziekenhuis en trof  Nico in een heel andere modus aan. 

Dit voorval leidde nadien tot een hernieuwde vraag van Nico naar een
intensievere vorm van verslavingszorg met een doorstart in de dagbehandeling.
Dit was duidelijk het gevolg van een moment waarop hij als subject, onder de
vorm van een  passage à l’acte geconfronteerd werd met zijn doodsdrift, en het
levensbedreigende gevaar ervan kon inschatten. Niet zelden zorgt dit er voor dat
de vraag naar therapie opleeft (Raes, 2001).

Fragment 2 : Lander op de overloop
Ik  wil  er  graag  het  volgende  fragment  tegenover  plaatsen  waarin  we

Lander ontmoeten, eveneens op het moment van de methadonverstrekking.
We  vinden  Lander  terug,  niet  aan  het  onthaal,  maar  op  de  tweede

verdieping van ons centrum, op de overloop van onze traphal. Zijn ene been
hangt  over  de  balustrade.  Beneden  ter  hoogte  van  het  onthaal,  in  de
wachtruimte onder de trap, kijken wachtende cliënten en enkele collega’s toe.
Lander schreeuwt dat hij nu onmiddellijk methadon wil, anders springt hij naar
beneden en pleegt hij zelfmoord. 

Wat  vooraf  ging:  Lander  heeft  reeds  een  voorgeschiedenis  van
behandeling in onze voorziening in het kader van zijn heroïneverslaving. Die
dag heeft hij zich terug aangemeld nadat we enkele maanden niets van hem
vernomen hebben. Ondanks zijn kennis van onze werkwijze stelt Lander zich
meteen eisend op en verwacht hij onmiddellijk opgestart te kunnen worden op
substitutiemedicatie. Wanneer hij te horen krijgt dat dit niet onmiddellijk kan
omdat de arts die dag niet in huis is en hij pas twee dagen later een afspraak kan
krijgen  voor  een  eerste  consultatie,  steekt  Lander  van  wal.  Hij  verwijt  de
onthaalmedewerker dat  hij  zijn  werk niet  doet,  en dat  hij  er  voor zorgt  dat
Lander  nu  wel  verplicht  is  om te  gaan  gebruiken.  Hij  wil  nu  onmiddellijk
methadon. Daarvoor zijn we er toch? 

Wanneer hij  merkt dat  dit  niet  meteen aanslaat,  besluit  Lander er een

32



Toxicomanie, overdracht en instelling

schepje bovenop te doen. Hij spurt naar boven en gaat op de balustrade van de
overloop zitten, naar beneden schreeuwend en dreigend te zullen springen als
hij niet onmiddellijk met methadon kan opstarten. De verpleegkundige van het
onthaal probeert hem tot bedaren te brengen, maar tevergeefs. Hij krijgt geen
gehoor bij Lander, in tegendeel, deze schreeuwt dat hij met hem niet verder in
gesprek wil. Hij wil enkel met Tom spreken, zijn individueel begeleider. 

Deze wordt er snel bijgehaald. Tom begeeft zich naar boven en spreekt
Lander aan waarbij hij Lander niet benaderd als iemand die op het punt staat
zelfmoord te plegen maar wel als een cliënt die de huisregels overtreedt. Geweld
is immers niet toegestaan in het centrum, ook niet als dat tegen jezelf  gericht is.
Als Lander niet onmiddellijk  ophoudt ziet  hij  zich genoodzaakt om met het
team in overleg te gaan om consequenties te bespreken. Hij maant Lander aan
onmiddellijk van de overloop te komen. Lander lijkt in te binden, gaat weer met
beide voeten op de grond staan en daalt terug af  naar het onthaal. Hij blijft
foeteren dat we amateurs zijn en ons werk niet doen. “En als het zo zit, dat hij
dan liever meteen vertrekt…”, “En wie we wel denken dat we zijn…” Ook hij
verlaat  daarop  het  centrum  met  slaande  deuren.  Tom  gaat  hem  achterna.
Lander blijkt niet weg. Hij zit in de fetsenstalling tegenover de ingang. Hij laat
Tom toe bij hem te komen zitten. Daar zetten ze hun gesprek verder. Op de
uitnodiging  om  terug  naar  binnen  te  komen,  wil  Lander  aanvankelijk  niet
ingaan. “Bij die amateurs daar binnen heeft hij niets te zoeken”. Tom reageert
laconiek dat hij zelf  ook wel één van die amateurs is die daarbinnen werkzaam
zijn. Daarenboven verduidelijkt hij ten aanzien van Lander dat deze zich niet
geviseerd hoeft te voelen want dat ze aan het onthaal niet meer gedaan hebben
dan de regels en afspraken toegepast die voor iedereen gelden… en hij kent die
toch  al  langer  dan  vandaag…  Lander  vraagt  hoe  het  vandaag  dan  verder
moet… Ze besluiten om samen zijn huisarts te contacteren. 

Ik heb deze twee fragmenten tegenover elkaar geplaatst omdat ze naar
mijn mening het mechanisme van de passage à l’acte en de acting out naast elkaar
schetsen. 

In beide gevallen gaat het om een ageren waarbij datgene dat het subject
niet  gesymboliseerd krijgt,  naar  het  Reële verplaatst  wordt,  doch vanuit  een
fundamenteel andere positie. Bij de  passage à l’acte wordt daarbij geen beroep
gedaan op de Ander. De handeling vindt plaats buiten elke sociale band om. In
tegenstelling daarmee richt de acting out zich net wel tot de Ander. Het bevat een
demonstratief  aspect wat het ten tonele voert op de scène van de Ander. 

Ik wil in dit verband terugkoppelen naar het reeds vernoemde “emoi”, het
fundamentele tekort, met name het object a dat zowel langs de kant van het
subject als van de Ander ontbreekt en waarrond hun dialectiek circuleert. Het
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subject moet zich immers constitueren in het talige veld van de Ander waarbij
het betekenaars op zich neemt, waarmee het zich identifceert en ten aanzien
waarvan  het  zich  aliëneert  en  waarbij  het  stoot  op  een  niet-assimileerbaar
gedeelte,  waar  de  Ander  onvoldoende  blijkt,  en  het  subject  met  een  tekort
overblijft, object a. Het is net dit object a dat in de acting out ten tonele gevoerd
wordt, in scène gebracht wordt en waarbij het subject zijn tekort aan de Ander
etaleert.  Dit  komt  duidelijk  tot  uiting  in  Landers  beschuldiging  dat  wij  er
verantwoordelijk  voor  zijn  dat  hij  nu  moet  gaan  gebruiken.  Hier  wordt  het
wezen van de acting out in zijn kern gevat. Het subject brengt iets in scène (aan
het onthaal, appel ten aanzien van  begeleider Tom, het ageren op de overloop)
dat te maken heeft met een tekort (methadon ter substitutie, opvullen van het
tekort) en dat aan de Ander toegeschreven wordt (wij zijn de veroorzakers van
het tekort waardoor hij geen andere keuze heeft dan te gaan gebruiken). 

Ook al laat de heftigheid van de geschetste situatie (het grote kabaal, een
been  over  de  balustrade,  de  dreiging  met  zelfmoord)  op  het  eerste  gezicht
vermoeden dat de situatie van Lander alarmerender is dan die van Nico, blijkt
in de afoop en afwikkeling eerder het omgekeerde. Lander blijft, ondanks het
groot vertoon, immers binnen de overdracht aanwezig. Iedere handeling kan
gelden  als  een  duidelijk  appel  aan  de  Ander,  zelfs  zijn  vertrek  met  slaande
deuren, blijkt een uitnodiging tot ontmoeting in de fetsenstalling. Op dat vlak
blijkt  niet  alleen  heel  ons  gebouw maar  ook  onze  parking,  onze  tuin,  onze
fetsenstalling en bij uitbreiding de hele stad een gesprekruimte als een ander en
stevige deurscharnieren zijn ook een must…

Psychotherapie  en  andere  vormen  van  hulpverlening  worden  echter
sterker bemoeilijkt door de passage à l’acte waarin geen impliciete vraag aanwezig
is  en  de  overschrijding  van de grens  van het  discours  bewerkstelligd  wordt.
Daarom  is  het  net  aangewezen  om  een  mogelijkheid  te  bieden  voor  het
cultiveren van een vorm van acting out als bescherming tegen de passage à l’acte.
Dit is  van belang omdat de toxicomaan op die manier terug het symbolico-
imaginaire register kan worden binnen gevoerd. 

Het is dan ook van groot belang om in de overdracht iedere vorm van
passage à l’acte te onderkennen, ook in zijn kleine proporties, het betreft immers
een ageren dat een overschrijding van een drempel, van een rand bewerkstelligt.
Daarbij wil ik duidelijk stellen dat deze rand zeker niet alleen die van de dood is
maar  verwijst  naar  iedere  drempel,  iedere  voordeur,  de  deur  van
therapieruimte,  …  allemaal  plaatsen  die  kunnen  beschouwd  worden  als
grensgebied van de sociale band en die, in functie van het voorkomen van de
passage à l’acte, als dusdanig dienen geïnterpreteerd te worden (Gevaert, 2004).
Ze kunnen in dit verband symbool staan voor alle inspanningen die vanuit de
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voorziening dienen te gebeuren om het ageren binnen de sociale band, binnen
de overdracht te houden.

De aanpak dient er dan ook op voorzien te zijn om binnen de overdracht
zowel  acting  out als  passage  à  l’acte wel  degelijk  als  een  vorm  van  appel  te
beschouwen, als een vraag van het subject die op een onbewuste wijze iets zegt
dat  niet  kan  verwoord  of  gesymboliseerd  worden,  en  dat  binnen  de
overdrachtsrelatie  met  de  therapeut  dient  geïnterpreteerd  te  worden  om  te
voorkomen dat het ageren uitmondt in een destructieve passage à l’acte buiten de
overdracht om. Het ageren moet, indien dit al niet het geval is, als het ware de
overdrachtsrelatie binnengetrokken worden. Op die manier  dient in geval van
de passage à l’acte de overgang gemaakt te worden naar de acting out. De acting out
onthult  immers  dezelfde  elementen  als  waarmee  de  onbewuste  fantasmen
georganiseerd zijn die de poort naar het verlangen kunnen openen. Het is dan
ook belangrijk om binnen een voorziening de nodige platformen uit te bouwen
die deze elementen in zich dragen waardoor de transformatie van passage à l’acte
naar acting out kan gebeuren (Gevaert, 2004). 

Hier wil ik expliciet het punt maken dat de  acting out waarmee we in de
verslavingszorg vaak geconfronteerd worden, niet dient gezien te worden als een
weerstand tegen de overdracht, maar paradoxaal genoeg net als de investering
die het toxicomaan subject, bij gebrek aan woorden, doet in die overdracht. Het
nodigt ons als clinici uit om de acting out niet buiten te sluiten of  te sanctioneren,
maar net te omarmen en er het therapeutische potentieel van te zien. 

Vanuit  deze  invalshoek  hebben  we  er  vanuit  onze  voorziening  voor
gekozen  om  een  andere  invalshoek  te  kiezen  dan  die  van  de  louter
pedagogische. Waar in het verleden de problematiek van de toxicomanie eerder
vanuit  een  louter  leertheoretisch  model  benaderd  werd  (onder  het  motto:
verslavingsgedrag is aangeleerd en dient dus ook weer afgeleerd te worden en
plaats te maken voor nieuw aangeleerd adequaat gedrag),  hebben we ervoor
gekozen om onze cliënten vanuit een mentaliserend, symboliserend standpunt te
ontvangen en te beluisteren en dit van bij onze eerste interventies. Het eerste en
belangrijkste  doel is  dan ook niet het  bereiken van abstinentie,  maar wel  de
uitbouw van een werkzame therapeutische verhouding. Dit doel zal gedurende
de gehele behandeling centraal blijven staan. Op die manier creëren we, reeds
van in het preliminaire stadium, een overdrachtelijke ruimte waarin het gedrag
als het ware wordt “beluisterd” en dus onderhevig kan worden aan interpretatie.
Het is via deze interpretatie dat het appel dat verscholen ligt in de acting out en
de passage à l’acte binnen de overdrachtsrelatie geplaatst wordt, respectievelijk via
de  interpretatie  en  het  aanreiken  van  betekenaars  waardoor  het  verder
betekenis kan krijgen. Het bereiken van abstinentie heeft hierin zeker een plaats,
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hoewel ik haar in dit verband eerder als een middel zou beschouwen dan als een
doel op zich. Dit vormt op zich de aanzet tot een klinische praktijk die, naast de
specifeke verslavingszorg, ook gericht zal zijn op symptoomconstructie binnen
het talige register. 
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Werken met het mémoire en het vergeten.
De getuigenis van Sylvie Sesé-Léger

Dries Roelandts

Bij  het  herlezen  van een  tekst  kan je  soms  de  indruk  hebben dat  het
helemaal  geen  herlezen,  maar  een  eerste  lectuur  is.  Die  tweede,  derde,  of
zoveelste  lezing  doe  je  dan  ook  vaak  met  een  andere  invalshoek  dan  je
voorgaande lectuur, waardoor je anders leest. 

Ook haar eigen boek1 had Sylvie Sesé-Léger herlezen vooraleer ze er ons
kwam over  spreken op 7  december 2013.  In dat  boek  getuigt  ze  over  haar
particulier parcours dat – zoals zij schrijft – gebrandmerkt is door de passe (32).
Vijfendertig  jaar  lang  maakte  zij  de  passe  van dichtbij  mee;  als  passeur,  als
jurylid van de passe, en als passante, en dit zowel in de schoot van de EFP, als in
andere verenigingen en tijdsvakken. 

Die getuigenis is net als een zoveelste lezing uiteraard een après-coup blik.
En net als een herlezen is een achteruitblikken anders dan wat men tijdens de
belevenissen meent te ervaren. Het is precies die kwestie die speelt in één van de
vele vragen die de passe rijk is: wat valt er achteraf  over een analyse te zeggen? 

Ça passe?
De passe,  vormgegeven in de  Proposition de  9 octobre  1967,  brak met de

voordien bestaande modellen van een commissie die zich uitsprak over het al
dan niet toetreden tot een vereniging en wie wel of  niet aan een analytische
vorming kon beginnen. Men schatte dus op voorhand in wie kon toegelaten
worden. Dat oordeelmoment verschoof  Lacan naar achter; naar een après-coup
getuigenis van de passage van sofa naar fauteuil. De nadruk lag daarbij ook op
een  (blijven)  getuigen  van  die  passage,  eerder  dan  dat  het  rond  een
erkenningskwestie zou draaien. 

Dit  nieuwe  model  betekende  in  die  periode  van  maatschappelijke
revoluties een ware omwenteling in de Franse analytische wereld. Sesé-Léger
(64) citeert Lacan die de link tussen beide revoluties aanduidt:  

“Vous savez, quand j'ai cogité ça, c'était en 1967, pendant les vacances, j'étais en
Italie; je suis rentré et tout en faisant cette chose qui s'appelle la Proposition, je me
disais: “Mais quelle mouche te pique; ça va provoquer Dieu sait quoi!” Et je me
demandais pourquoi je la faisais en octobre 1967. J'aurais pu plus la mijoiter, cette

1 Sylvie  Sesé-Léger  (2013).  Mémoire  d'une  passion.  Un  parcours  psychanalytique.  Paris:
CampagnePremière. De getallen tussen haakjes in deze tekst verwijzen naar paginanummers van
dit boek, tenzij anders vermeld. 
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proposition, la mûrir, attendre. Pourquoi est-ce qui je l'ai faite toute de suite? Je
savais d'avance que ça allait provoquer des catastrophes, des catastrophes comme
toutes les catastrophes, des catastrophes dont on se relève. Moi, vous savez, les
catastrophes, ça ne m'impressione pas … Mais quand même, à quoi bon faire tout
d'un coup cette accumulation d'électricité?” (64).

En  dan  volgt  het  onbescheiden  antwoord  op  zijn  vragen:  mocht  hij
gewacht hebben, bijvoorbeeld tot mei '68, dan zou men gezegd hebben dat hij
daar de mosterd gehaald had, en dat was niet zo. “On aurait dit 'il est induit'. Je
ne suis pas induit. Je ne suis jamais induit. Je suis produit.” (64). 

Lacan verwachtte veel van die revolutionaire passe. Zij moest antwoorden
bieden op moeilijke vragen als welke transformatie een analyse teweegbrengt bij
iemand die opschuift van de divan naar de zetel en wat daarvan door te geven
valt naar anderen : “Cet éclair de la passe auquel je tiens tant pour éclairer
précisement ce qu'il en est d'un certain moment [...]” (26). De geschiedenis leert
dat die verwachtingen op zijn zachtst gezegd later bijgesteld werden. Maar laten
we de invalshoek van het  subjectieve  nemen en nagaan hoe het  particuliere
verhaal van Sylvie Sesé-Léger inbedt in de ruimere geschiedenis. 

Na acht jaar analyse wordt Sesé-Léger door haar analyticus aangeduid als
passeur. Dit gebeurt op een moment dat zij nog geen analytica is, maar dat wel
aan  het  worden  is.  Deze  overgang  van  analysant  naar  analyticus  kan  niets
anders zijn dan een transformatiefase voor het subject en die verloopt op zijn
beurt  niet  zonder  slag  of  stoot;  niet  zonder  instabiele,  oncontroleerbare,
oncomfortabele  psychische  evenementen.  Sesé-Léger  vergelijkt  het  met  de
turbulenties van de adolescentie: “[...]  dans ce temps de passage qui ravivait
mon adolescence où toutes mes faiblesses et mes ressources avaient été mises à
vif.” (31). 

Het aangeduid worden als passeur geeft, zeker in zo'n precaire fase, niet te
voorziene effecten. Het aanduiden brengt immers iets van het institutionele in
de kuur. In een analyse die zich niet zomaar aan regels laat onderwerpen, wordt
plots  een  element  binnengebracht  dat  per  defnitie  wel  geregeld  is  door
procedures. 

Dat intrusieve element, dat Sylvie Sesé-Léger benoemt als een irruption van
het institutionele, komt op verschillende plaatsen in haar boek terug  (11, 23, 31,
46, 61-64). Het gaat dan ook niet enkel over de contradictie tussen het geregelde
(institutionele) en ontregelende (van de analyse). Door het aanduiden als passeur
draait  de  analyticus  de  ganse  analytische  situatie  eigenlijk  om.  Waar  een
analysant zich aanvankelijk met een vraag tot de analyticus richt, daar vraagt de
analyticus nu iets aan de analysant. En in die vraag klinkt onvermijdelijk iets
door  van  hoe  de  analyticus  zelf  tegenover  de  (mensen  en  meesters  in  de)

40



Passe

vereniging  staat.  Het  vormt  met  andere  woorden  een  echo  van  zijn  eigen
verlangen2. “Par cette désignation, la demande passe du côté de l'analyste qui
manifeste son rapport à l'institution, au désir de Lacan.” (61).
 Lacan mag dan het aanduiden van een passeur gesitueerd hebben als een
door de analyticus weloverwogen moment waarbij  een analysant  al  met één
been in de analytische positie staat, voor Sylvie Sesé-Léger heeft het ontstellende
gevolgen:  “L'irruption  d'une  demande  de  l'analyste,  aussi  réféchie  soit-elle,
jaillit comme de nulle part, telle l'Einfall, l'idée incidente – et quelle qu'en soit la
modalité, elle a des effets imprévisibles, incalculables.” (23) 

Het verlangen van de analyticus manifesteert zich in de aanduiding plots
wel heel expliciet. De irruptie creëert in de eigen psychische ruimte een soort
enclave, een soort buitenlands territorium van het verlangen van de analyticus
(63). Of  omgekeerd gesteld, krijgt men een plek toebedeeld in dat verlangen van
de analyticus. 

Dat  binnendringen  van  het  institutionele  en  het  verlangen  van  de
analyticus kan niet anders dan de overdracht binnen en buiten de kuur in een
totaal ander perspectief  plaatsen. De ervaring leert, zo stelt Sesé-Léger, dat de
act  van  het  aangeduid  worden  door  de  analyticus  een  onoverkoombare
weerstand creëert. Een analyse kan daardoor oneindig worden of  juist bruusk
en prematuur stoppen. De scene van de overdracht, eigen aan de kuur, wordt
getransponeerd  naar  die  van  het  institutionele  (62).  Maar  men  kan  zich
afvragen of  een engagement van een subject om zich in te schrijven in een
vereniging zich laat dicteren en of  men na aangeduid te zijn het eigen dan wel
het verlangen van de analyticus volgt. 

Het is precies op basis van bovenstaande bemerkingen over de procedure
van de passe dat enkele analytici; Perrier, Valabrega, Aulagnier, en Moreigne in
1969  beslissen  om  zich  af  te  scheuren  van  de  EFP  en  de  Organisation
psychanalytique de langue française, beter bekend als de IV ième groupe, op te
richten (61-62).  In hun brief  aan de EFP achten ze het  aanduiden van een
passeur niet compatibel met “de noodzakelijke garanties voor een rigoureuze
psychoanalytische activiteit”: “Il y là quelque chose de grave qui est de nature à
fausser l'analyse dès l'origine, parce qu'il ne sera pas évitable que le 'gradus' de
'passeur' ait le sens d'une promotion dépendant de l'analyste.” (62).

Het  mag duidelijk  zijn  dat  ook  Sylvie  Sesé-Léger  haar  aanduiding  als
passeur niet als een positieve, eerder zelfs als een traumatiserende gebeurtenis
ervoer.  Ook  het  uitvoeren  van  haar  functie  van  passeur  bracht  eerder
onaangename  ervaringen  met  zich  mee.  “Dans  l'expérience  de  passeur,  je

2  Als  een  analyticus  een  analysant  stuurt  in  de  richting  van  een  vereniging,  zou  dat  dan
bijvoorbeeld niet steeds deze zijn waarvan de analyticus zelf  lid is? 
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découvris les coulisses de la scène institutionnelle, de l'Ecole.” (27). Zij verwijst
hierbij naar François Roustang. In zijn “Un destin si funeste” vraagt hij zich af
waarom Freud ondanks zijn scherpe analyse van de groep zijn eigen analytische
vereniging toch volgens de meest traditionele lijnen vormgaf. Of  waarom ook
de EFP geen meer analytische vorm kon hebben en meer weg had van een
kerk3. 

De vraag hoe analytici zich verenigen staat niet los van de vraag hoe men
analyticus wordt. Deze kwestie komt verder opnieuw aan bod. 

In  elk  geval  geeft  Sylvie  Sesé-Léger  heel  duidelijk  te  kennen  dat  het
interveniëren van de analyticus door een analysant als passeur aan te duiden
redoutable is. Het is zelfs maximaal te vermijden, en zeker al op het moment dat
een analysant  analyticus  aan het  worden is.  Zijzelf  heeft  als  analytica  nooit
iemand  als  passeur  aangeduid  en  hanteert  een  absolute  neutraliteit  als
analysanten of  collega's in controle iets over hun inschrijving in een analytische
vereniging zeggen (63-64). Mogelijks is dat een wat heftige tegenreactie en zij
geeft inderdaad aan dat haar neutraliteit waarschijnlijk wat excessief  is (64). Het
is niet de bedoeling het ene dictaat door een ander te vervangen. 

Toch is het niet zo rechtlijnig. De lezing en het boek van Sylvie Sesé-Léger
getuigen integendeel van een grote genuanceerdheid. Zo had haar aanduiding
als passeur niet enkel traumatiserende effecten, maar leidde het haar zelfs verder
in de procedure van de passe. Zij stelt dat het onder andere was om een zin te
geven aan die irruption  institutionelle  dat zij  zich zelf  kandidaat  stelde voor de
passe (63). Deze beslissing heeft iets paradoxaals, temeer omdat Lacan op dat
moment de passe als een mislukking beschouwt.  

Ça ne passe pas
Dat de passe een mislukking werd, mag misschien niet zo verwonderen

omdat ze conceptueel enigszins contradictorisch is. Het fitsende, revolutionair
nieuwe van de passe, waarvan Lacan hoopte dat elke kandidaat een revolutie in
gang  zou  zetten,  strookt  niet  met  de  doctrinaire  aard  van  de  tekst  van  de
Proposition en met de strengheid van de procedure. 

Niet dat er zich geen bliksemeffecten kunnen voordoen in de procedure –
Sylvie Sesé-Léger voelt op een bepaald moment een éclat de vérité van de passant
naar haar als passeur schieten – maar zij stelt zich toch fundamentele vragen.
De passe is zoals een bliksem, maar hoe vangt men zoiets als een bliksem? Hoe
kan  men  iets  institutionaliseren  of  theoretiseren  dat  zo  vluchtig  is?  In  de
discussie na de lezing komt de bliksemmetafoor nog terug. Is het niet eerder een
kwestie  van  de  juiste  condities  te  scheppen  zodat  een  bliksem  zich  kan

3 François Roustang (1999 [1976]). Un destin si funeste. Paris: Les éditions de Minuit. 
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voordoen? Want wie kan zelf  een bliksem produceren? Misschien kan dat wel in
de kuur, onder overdracht, maar niet daarbuiten? 

Dus misschien kon de passe niet anders dan mislukken en was het niet
zo'n grote verrassing dat Lacan zei dat ze geen antwoord bood op de vragen
waarvoor ze ontworpen was. Anderzijds vraagt Sylvie Sesé-Léger zich af  hoe
het kan dat Lacan, die zelf  analyticus en controleur was van de meerderheid
van  de  leden  van  zijn  school,  toch  in  het  ongewisse  bleef  over  hoe  men
analyticus wordt (128-129).  

Ook bij deze kwestie is nuance geboden: is de passe een échec “[...] ou bien
réussite, comme un acte manqué?” (38). Mislukking of  geslaagde faalhandeling,
in elk geval behelzen de problemen van de passe minstens drie thema's die hier
verder besproken worden. Wat gebeurt er met de overdracht (transfert)  op het
einde van de kuur? Hoe kunnen analytici zich verenigen (association)? Hoe kan
iets doorgegeven worden (transmission) van wat er in de analyse gebeurt, of  zoals
Lacan het stelt: “Ce que la psychanalyse nous enseigne, comment l'enseigner?” 

Transmission 
Deze  vragen  hangen  aan  elkaar.  Als  we  bijvoorbeeld  beginnen  bij  de

vraag naar de overdraagbaarheid van de psychoanalyse, stuiten we meteen ook
op de verenigingskwestie. Het is niet toevallig dat het laatste congres van de EFP
de  transmission  van de psychoanalyse als thema had (49). Voor Lacan gaat de
ontgoocheling over de gevoeligheden en broederoorlogen in de EFP samen met
het mislukken van de passe (waarin bij uitstek iets van de psychoanalyse zou
doorgegeven worden).  Het  dispostief  van de  passe  gaf  in  die  zin  misschien
eerder antwoorden op vragen die zich in de coulissen ophielden, dan op vragen
die voor Lacan op de scène stonden. De doodsteek die hij de passe toediende
kwam er onder andere na de conclusie dat er helemaal niet zoveel transmissie in
de  passe  school:  “La  passe  était  bien  un  échec  et  la  psychanalyse  ne  se
transmettait pas. A chacun, osant s'affrmer analyste, de la réinventer.” (49). 

Helemaal  niets  overleveren,  is  te  radicaal  voor  Sylvie  Sesé-Léger.  Zij
schuift voor het doorgeven van de psychoanalyse een ander model naar voor,
namelijk dat van Die Traumdeutung: “Dans son oevre inaugurale, Freud expose sa
façon de jouer de son instrument de travail qui est son inconscient, son désir
d'analyste.” (74). 

Association
Via welke weg dan ook, transmission van de psychoanalyse blijft belangrijk.

Misschien is het zelfs de bestaansreden bij uitstek voor analytische verenigingen.
In verband met de verenigingskwestie haalt Sesé-Léger zoals vermeld François
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Roustang  aan,  die  de  bewoording  analytische  vereniging  een  contradictio in
terminis noemt. Een analyse heeft iets asociaals, iets dat ontbindt. Ze gebruikt de
overdracht enkel als kunstmatig (want nooit in realiteit uitgevoerd) middel om
fantasma's  te  reveleren.  Verenigingen  daarentegen  zijn  sociale  instanties  die
samenbrengen.  Ze  werken  met  de  overdracht  in  de  realiteit  (met  echte
(machts)verhoudingen). Verenigingen moeten de overdracht in stand houden die
een analyse wil oplossen4. Het is dus vreemd om psychoanalyse en de vereniging
te … verenigen. 

Geschiedenissen  van analytische  verenigingen laten  zich  misschien ook
wel lezen als deze contradictorische bewegingen. Het is interessant om te volgen
wat  de  dissolution van  de  EFP teweegbracht,  zowel  aan  destructieve  als  aan
daarop volgende constructieve elementen en hoe de historie van de passe er
doorheen loopt. 

De EFP stierf,  aldus Sylvie Sesé-Léger,  niet enkel aan de voorafgaande
woelige  machtsstrijden – zoals  gekend onder  vakkundig politieke leiding van
Jacques-Alain Miller  –  maar  ook,  als  een vereniging met meer  dan duizend
leden,  aan  zwaarlijvigheid.  Op  het  moment  van  de  ontbinding  bevond  het
grootste deel  van die leden zich op een of  andere manier  in de passe.  Alle
lopende  procedures  maar  ook  alle  voordien  toegekende  titels  werden  door
Lacan bevroren.  Analytici  werden als  het  ware  gediskwalifceerd,  nominaties
geannuleerd.  Ontgoocheling,  kwaadheid  en  morosité  waren  de  overheersende
gevoelens (119), omdat niet enkel geïnstitutionaliseerde maar ook persoonlijke
relaties verbroken werden: “Cette violence de la dissolution, qui dénouait les
liens [...]” (60).

Lange  tijd  nog  na  de  dissolution  bleven  de  vorming  en  erkenning  van
analytici taboe onderwerpen (58). Veel analytici konden nooit meer vertrouwen
in  een  vereniging.  Sylvie  Sesé-Léger  echter  niet:  “Il  m'est  toujours  apparu
nécessaire, en tant que psychanalyste, d'inscrire mes options de psychanalyste
dans un collectif  qui soit engagé dans la transmission de la psychanalyse.” (70).
Dit leunt aan bij Roustangs conclusie. Ondanks de quasi onmogelijkheid van de
combinatie psychoanalyse en vereniging, moeten analytici zich verenigen omdat
ze  anders  zot  worden,  én  omdat  ze  instaan  voor  het  doorgeven  van  de
psychoanalyse5. 

Het constructieve van de dissolution is dan ook dat ze de vraag hoe analytici
zich kunnen verenigen op scherp stelde.  De ontbinding van de EFP kleurde
weliswaar  wat  nadien  kwam,  maar  belette  niet  dat  er  nieuwe  verenigingen
kwamen.  “Tous  unis  dans  le  dénuement”  (78)  stichtte  Sylvie  Sesé-Léger  de

4 François Roustang, Ibid, pp. 27; 52-53.
5 Ibid. 
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Cartels  constituants (CCAF),  samen  met  anderen  die  niet  a  priori  gehinderd
werden door een titel van analyticus (78).

De CCAF werd niet de laatste vereniging waarin Sylvie Sesé-Léger actief
was. In haar ervaringen in die verschillende verenigingen, maar ook in de passe,
speelt volgens haar telkens dezelfde uitdaging: de vraag of  en hoe men iets kan
beluisteren dat vreemd en Anders is. 

Een vereniging werkt per defnitie met (imaginaire) gelijkenissen, met wat
mensen met elkaar verbindt. Hoe kan men daarin dan iets van een particulier
subject, van iets dat verschilt,  ontvangen? Hoe deze discordantie ontvangen?
Hoe gaat een vereniging bijvoorbeeld om met iemand wiens analytisch parcours
gênant was? Hoe beluisteren we iemand wiens praktijk de platgetreden paden
verlaat? Hoe wordt iemand die innoveert en risico's neemt ervaren? (85-86). Dat
vreemde schrikt  af  terwijl  het  juist  interessant  is.  Waar de zwakke plek van
analytische verenigingen zit, daar zou ook net de sterkte kunnen schuilen. “[…]
L'enjeu est toujours renouvelé, peut-être comme une mission impossible pour
l'institution, de tolérer la disharmonie, en tant que source d'interprétation.” (91).
Dit leunt misschien aan bij wat Lacan bedoelde met het revolutionaire van de
passe. Elke passant kan een revolutie veroorzaken in de vereniging. “En tout cas,
par  sa  trajectoire  singulière,  par  son  histoire  transférentielle  et  par  sa
contribution  à  la  transmission  de  la  psychanalyse,  chaque  nouveau  venu
redessine le paysage de cette maison, de ce lieu d'acceuil et d'inscription.” (126).

Transfert
Het collectieve in de kwesties van de vereniging en de  transmission  raakt

aan de particuliere vraag die in de getuigenis van de passe speelt : wat gebeurt
er op het einde van de analyse – met de overdracht? 

Gebeurt er daar bijvoorbeeld iets – een symbolische schuld tegenover de
analyticus en de psychoanalyse (?)  – waardoor de analysant vanzelf  de nood
voelt om te getuigen: “[...] au délicat moment de la fn de l'analyse, où surgirait
pour celui qui s'oriente vers la pratique analytique une sorte de nécessité d'en
parler en un autre lieu que la cure”? (19). 

Het gegeven dat er een nood is aan iets of  iemand anders, wat betekent
dat eigenlijk? Als iets erbuiten nodig is, wil dat zeggen dat de overdracht geen
oplossing kent binnen de analyse?

Als ze het over de controle heeft, lijkt Sylvie Sesé-Léger te suggereren dat
dat inderdaad zo is.  Veel mensen, stelt  zij  vast,  hebben dezelfde persoon als
analyticus en supervisor. Ook Lacan zelf  combineerde deze twee rollen. Maar
misschien compliceert dat de overdrachtszaken: “L'analyste est-il mieux placé
pour  entendre  les  îlots  transferentiels  que  son  analysant  devenu  analyste
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emporte  dans  sa  pratique  avec  ses  analysants?”  (117).  Het  is  dus  meer
aangewezen om een derde oor te hebben. Maar men kan zich afvragen of  daar
de overdrachtskwestie dan wel opgelost wordt. Of  heeft men dan ook nog een
vierde, vijfde, en zoveelste andere plaats nodig om telkens weer de voorgaande
overdrachtsproblemen op te lossen? 

Maar misschien is  deze vraagstelling niet juist.  Misschien is  de kwestie
eerder dat de overdracht überhaupt niet op te lossen valt. Het is in elk geval
daar  dat  Sylvie  Sesé-Léger  het  brandmerk  van  haar  ervaring  als  passeur
situeert:  “[...]  je  n'étais  pas  aguerrie  au  transfert  –  d'ailleurs  pourrions-nous
jamais  l'être  et  serait-ce  souhaitable?”  (32).  Het  is  ook daar dat  ze opnieuw
verwijst  naar  Roustang:  “Il  souligne  avec  vigueur  que  l'analyse  du  transfert
demeure le hic d'une cure analytique.” (37). Het analyseren van de overdracht
blijft  een  struikelblok  voor  de  analyse.  Ook  de  passe  toont  dat  de
overdrachtsneurose niet zomaar te genezen valt. 

Maar  Sesé-Léger  benadrukt  wel  dat  het  pas  na  een  nieuwe  tranche
analyse is dat ze zicht krijgt op overdrachtskwesties – uit vorige kuren of  uit het
verenigingsleven. Na zo'n tranche realiseert ze zich bijvoorbeeld “[...] combien
je m'étais sentie prise dans le drame de mes analystes formateurs – en quoi je
reconnais  l'aliénation  nécessaire  du  transfert  qui  est  mémoire  vive  –  tout
comme, dans mon enfance, j'avais été mêlée aux épreuves de mes parents.” (82).
Ze  geeft  ook  aan  dat  ze  haar  analytische  ouders  (analyticus  en  controleur)
gevolgd is toen die verhuisden naar een andere vereniging. 

De  overdracht  eindigt  niet,  net  zoals  het  onbewuste  niet  ophoudt  te
bestaan aan het einde van de analyse. Het is niet omdat het abonnement op het
onbewuste is opgezegd, dat de Es-krant niet meer elke dag – of  nacht – gedrukt
wordt, laat staan dat ze niet meer regelmatig moet gelezen worden. Het eigen
onbewuste is immers ook het werkinstrument van de analyticus. 

Dit draagt ook een zekere kwetsbaarheid in zich, die Sylvie Sesé-Léger
ook aanstipt. Niet alleen het onbewuste van de analysant, maar ook dat van de
analyticus vormen de inzet van een kuur. En er kan altijd een analysant zijn die
de analyticus destabiliseert, wiens onbewuste inhouden iets wakker roept in het
onbewuste van de analyticus dat hem doet wankelen. 

Een andere manier om dat te denken is het idee dat het verlangen van de
analyticus een soort zuiver iets zou zijn, wat natuurlijk niet het geval is. Zijn
verlangen is  even “vervuild” met infantiele  en seksuele impulsen als  dat  van
iedereen. “[...] Freud n'oublie pas que l'infantile et les pulsions sexuelles sont
toujours au rendez-vous du désir de l'analyste.” (98). Met die uitspraak verwijst
Sesé-Léger naar het nawoord bij  Freuds tekst  over de lekenanalyse,  waar hij
erkent  dat  hij  eerder  gebeten  was  door  de  furor  sciendi dan  de  furor  sanandi.
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Doktertje spelen interesseerde hem niet, zelfs niet als kind. Het was de wil om te
weten en begrijpen die hem dreef. 

Freud gaat  inderdaad niet  voorbij  aan het  gegeven dat  het  weten niet
alleen opereert.  Het is  maar de teller  van een breuk. Onder de breukstreep
schuilt de subjectieve waarheid, waarin het infantiele en seksuele huizen. Die
waarheid beïnvloedt het weten. Men kan proberen doen alsof  dat niet gebeurt,
maar daarmee zal de waarheid des te scherper het weten binnendringen. De
psychoanalyse probeert daarentegen een opening te creëren waarin de waarheid
present mag zijn. 

Het is in het erkennen van wat we liever als vreemd beschouwen; van de
zwakten en tekorten dat de getuigenis van Sylvie Sesé-Léger sterk was. Haar
uitspraak over de praktische vraag of  men notities neemt of  niet, ergens op het
einde van de namiddag,  vormt daarvan een echo van: “Je travaille  avec ma
mémoire, et donc avec mes oublies.” 

Een eerste idee zou kunnen zijn dat het geheugen dan wel feilloos zou
moeten werken als men geen notities neemt. Is men de patiënt niet verschuldigd
te onthouden wat hij vertelt? Mag een analyticus iets vergeten?6 

Deze eerste oprisping doet de waarheid geweld aan. Natuurlijk kan men
niet  alles  onthouden.  Natuurlijk  is  er  vergeten.  Dat  niet  erkennen,  duwt  de
waarheid weg, waardoor ze insisterend elders zal  opduiken. Werken met het
geheugen impliceert het vergeten. Het moet dus erkend worden als de andere
zijde van de medaille. 

De tweede gedachte laat dus iets toe. Het erkennen is noodzakelijk. Maar
het is nog niet voldoende. Naast het erkennen moet men ook nog werken. Dat
werken ligt  in het  zoeken van antwoorden op de vraag waarom iets  van de
woorden van de  analysant  vergeten  werd.  Daar  wordt  pas  gewerkt  met  het
geheugen. 

Herinnering  en  vergeten  zijn  nauw  verbonden  met  de  nachträgliche
tijdsordening die eigen is aan de psychoanalyse. Lacan probeerde iets van dat
element te introduceren in de procedures van toetreding tot een vereniging en
van analyticus worden. Dit ontbrak niet in de vragen die voorliggen in de passe,
maar wat misschien wel ontbrak was een plaats voor het ontbreken zelf. Wat
herinnert  een  analysant  zich  achteraf  van de analyse?  Wat  vergat  hij  in  de
analyse? En wat met wat hij zich niet meer herinnert na de analyse? (84).

6 Zulke vragen liggen niet veraf van een andere vraag waarin het vreemde ontkend wordt: is dat wel analytisch? 
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La passe en réseau

Jean-Pierre Van Eeckhout 

Verslag  naar  aanleiding  van  een  vergadering  van  verschillende  psycho-
analytische verenigingen op uitnodiging van Joseph-Lê Ta Van om te spreken
over la passe en réseau, waarvan hij meende te moeten stellen dat deze mislukt is
en dacht terug vanaf  de basis te bekijken wat opgebouwd kan worden.

voorSpel
Bijna iedereen is aanwezig om tien uur. Maar geen Joseph-Lê Ta Van. Er

is even verwarring over het beginuur. Er zijn uitnodigingen met als startuur tien,
er circuleren papieren met beginuur tien uur dertig. Men besluit te wachten. 10
uur 25! Nog steeds geen  Joseph-Lê! Men belt hem op. “Het begon toch om 10
uur 30?  Ik kom er aan!” 10 uur 35. Nog steeds geen  Joseph-Lê. Hij belt zelf
terug  “Het  was  toch  op  Boulevard  Raspail?”  “Neen,  Boulevard  Arago”
“J'arrive” Hij stormt binnen: “Quel acte manqué grossière!”

Acte Manqué, Passage à l'Acte, Acte.
De acte manqué hebben we reeds uitgelegd door ons voorbeeld. Joseph-Lê is

initiatiefnemer  van  deze  samenkomst,  maar  hij  verspreidt  zich  over  twee
tijdstippen en blijkbaar op het laatste moment (want de dag voordien had hij me
perfect het juiste adres uitgelegd) ook over twee plaatsen. Het was alsof  hij de
passe  en  réseau in  zijn  daden  aan  het  uitleggen  was:  men  kan  overal  en
voortdurend “passeren”. Het geeft aan dat voor hem de erkenning nergens te
vinden is  behalve  door  ergens  te  arriveren en te  getuigen.  Deze  acte  manqué
moest  hij  op  zich  nemen,  maar  de  reden  waarom  hij  tot  de  vergadering
opgeroepen had, wou hij niet kwalifceren als een acte manqué en ook niet als een
passage à l'acte zoals sommigen hem dat verweten.

Als secretaris van de passe en réseau had hij op een bepaald moment immers
toegestaan  dat  een  aantal  dissidente  leden  van  een  vereniging  (Intention
Psychanalytique)  zich aansloten bij  de beweging van de  passe  en  réseau.  Deze
vereniging echter, had zich op een vroeger tijdstip beledigend uitgelaten over
één van de verenigingen die reeds deel uitmaakten van de  passe en réseau (Acte
Psychanalytique). Het werd hem dus kwalijk genomen dat hij leden toeliet die
blijkbaar afgaven op wat andere leden dachten over de psychoanalytische zaak.
Volgens de leden van die vereniging was hij ondoordacht te werk gegaan en had
men moeten in unanimiteit beslissen of  deze leden opgenomen konden worden.
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Hij had niet het gevoel dat hij daar iets had uitgeageerd (alle verenigingen
waren immers op de hoogte gebracht), en assumeerde zijn beslissing de nieuwe
leden toe te laten. Voor hem was dit een acte en geen passage à l'acte.

Twijfel
Het  maakt  duidelijk  dat  zich  verenigen  en  zich  autoriseren  als

psychoanalyticus niet vanzelfsprekend is. Alhoewel steeds het verlangen leeft om
anderen op te zoeken en de drang bestaat om zich tegenover hen te affrmeren
als psychoanalyticus, is de modus om daar toe te komen een moeilijke weg.

In de discussie die volgde, werd dit dubbele proces als belangrijk ervaren
in  het  kader  van  het  voortbestaan  van  de  psychoanalyse,  maar  men
onderstreepte de  onzekerheid  over  de  degelijkheid  van de procedure er  toe.
Men haalde in eerste instantie Lacan aan die het IPA had gehekeld, maar ook
ontevreden was over de manier waarop zijn Ecole Freudienne zich uitsprak over de
nominatie  van  psychoanalytici.  In  zijn  Proposition had  hij  dan  de  'passe'
voorgesteld, niet zonder later tot de conclusie te komen dat ook deze de zaken
niet transparanter maakte. Met de ontbinding van het EFP als gevolg. Maar ook
de oprichting van zijn nieuwe school leek niet gespeend van het probleem dat
vooral  de  erkenning  van  de  psychoanalyticus  benadrukt  werd  met  de
benoeming  tot  AE (de  titel  Analyste  d'Ecole en  daarmee de  mogelijkheid  om
analysanten met een vraag tot een leeranalyse te ontvangen). Daarmee kwam
alweer de nadruk te liggen op een imaginaire constructie van een graad die een
jury  je  kon  verlenen,  terwijl  de  klemtoon  natuurlijk  moet  liggen  op  de
transformatie  van  het  verlangen  tot  analyseren,  naar  een  verlangen  van  de
psychoanalyticus: het  destitueren van een object van verlangen tot het verlangen
zelf.

Voor dit laatste stond bijvoorbeeld de groep Encore in, die bij monde van
Colette Olcyck het volgende liet optekenen. Haar vereniging koos voor de passe
en réseau omdat dit maakte dat ze niet opgesloten raakten in de eigen vereniging
(je kunt namelijk ook passeurs voorstellen uit andere verenigingen).  Het maakte
ook  dat  een  zeer  individueel  parcours  afgelegd  werd  in  de  erkenning  tot
psychoanalyticus en dat op deze manier ook de jury, of  jury's, vermeden werden
die leiden tot een opdeling van een vereniging in een groep oordelenden en een
groep die dat (nog) niet mogen. Wat impliciet leidt tot een selecte club van hen
die weten wat de 'goede' psychoanalyticus zou zijn en in extenso wat de 'juiste'
psychoanalyse is. Er werd door Encore dan ook geen lijst opgemaakt van de
psychoanalytici die 'gepasseerd' zijn. Het doorlopen door een bepaald persoon
van  de  procedure  van  de  passe  en  réseau werd  ook  niet  onmiddellijk  bekend
gemaakt. Daar werd even mee gewacht.
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Dit  alles  trachtte  allemaal  een  antwoord  te  geven  op  de  malaise  die
Joseph-Lê Ta Van schetste. Malaise die was ontstaan doordat de  passe en réseau
ook in panne lag omdat het over een discussie ging tussen verenigingen (het
eerder  geuite  verwijt  over  zijn  zogeheten  passage  à  l'acte).  Ta  Van  vond  dit
getuigen  van  het  imaginaire  tussen  botsende  ego's  (binnen  Intention
Psychanalytique en tussen hem als vertegenwoordiger van de passe en réseau en de
vereniging Acte Psychanalytique.

Opmerkelijk was ook de interventie van één van de initiators van la passe
en réseau, Réné Lew (de andere is Jacques Nassif). Deze tekenaar – hoe kun je
anders iemand noemen die een halfuur lang allerlei  fguren op bord zet  die
nauwelijks  leesbaar  zijn,  die  becommentarieert  met  elkaar  snel  opvolgende
citaten uit de Proposition de 1966,  Télévision, en andere geschriften van Lacan en
deze schema's snel weer afveegt om een andere te tekenen of  deze te hernemen
onder getransformeerde vorm – trachtte te theoretiseren waarover een passe
dan wel moest gaan. Ik begreep er niet veel van. Maar ik begon te luisteren naar
de voorbijfitsende mengelmoes van betekenaars en liet ze versmelten tot een
gedicht. Was het misschien geen tekenaar maar een poëet, de ultieme zijnswijze
van het spreekwezen via de passe, zoals iemand anders uit de groep betoogde?
In ieder geval begreep ik dat er een uitweg gezocht werd voor het verlangen
psychoanalyticus  te  ZIJN  (l'être),  in  het  SOLLEN  (Wo  Es  war  SOLL  Ich
werden), wat men het dés-être noemde.

Voeg  ik  hier  aan  toe  –  om  af  te  ronden  –  dat  zich  tussen  enkele
toehoorders en Réné Lew een heftige discussie ontstond over de transparantie
van  de  procedure  die  hij  voorstelde.  We  herhalen  even.  Passeurs  worden
aangeduid op voorstelling van hun analyticus – zelf  stellen ze nog geen vraag
om  psychoanalyticus  te  worden  (deze  passeurs  vormen  dus  een  poule  van
analysanten die een psychoanalyse doen bij verschillende verenigingen, diegene
die de passe wil maken, spreekt er twee van die met twee anderen een kartel
vormen  (tirage  au  sort)  waar  men  over  de  aanvrager  discuteert.  Er  sluit  een
'rapporteur' bij aan die niet mee discuteert en aan de verenigingen rapporteert
wat de indrukken zijn over diegene die de passe vraagt en dit dan uiteindelijk
aan de demandeur de passe meedeelt. (Het lijkt nogal van vereniging tot vereniging
te  verschillen  aan  wie  dat  dan  is,  en  ook  niet  altijd  helder  te  zijn,  cfr.  het
probleem dat Joseph-Lê Ta Van naar voor bracht.). Het was de toehoorders niet
duidelijk  op  welke  wijze  er  zicht  was  op  de  wijze  dat  de  passeurs  konden
deelnemen aan de eerder vermeldde 'poule' van passeurs.

Ik had twee bedenkingen bij deze samenkomst.  De eerste leunt aan bij
het discussiepunt omtrent de procedure:
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Men probeert met de  passe en réseau het probleem van het imaginaire te
ontlopen,  maar in de plaats  komt een omslachtige  procedure,  die de nodige
discussie teweeg brengt – en ik meen daarbij te moeten veronderstellen ook de
nodige  imaginariteit.  Is  het  dan  de  moeite  waard  zoveel  energie  in  een
procedure te stoppen? Bovendien, moet men niet betwijfelen of  het imaginaire
wel uit te sluiten is? Denkt men werkelijk een procedure te kunnen ontwikkelen
waarbij alle imaginaire productie kan afgehouden worden? Mij althans lijkt het
dat hoe doorgedreven een analyse ook kan zijn, het fantasmatische steeds een
venster blijft op de wereld, dat men ook daarvan bewust kan zijn, of  men kan
betrachten het in een ethisch SOLLEN te overstijgen. Tenslotte kan men zelfs
de vraag stellen of  het aangewezen is dit na te streven? Wat is het statuut van
een  subject  waar  niet  meer  de  verknoping  van  Imaginaire,  Symbolische  en
Reële  gemaakt  wordt?  Men  zou  kunnen  antwoorden:  dat  juist  is  de  ware
psychoanalyicus!  Maar  kan  men  niet  evenzeer  vrezen  dat  een  zekere
wereldvreemdheid binnensluipt?

De andere bedenking leunt aan bij het sterke punt dat bij de passe en réseau
aangehaald wordt: het belang van de vereniging in de passe verminderen en op
die wijze een hiërarchie vermijden. Als men deze denklijn doortrekt komt men
er dan toe het  verenigingsleven voor  een psychoanalyticus  te  stellen als  'één
psychoanalyticus = één vereniging'? Vraag is of  dit vol te houden is? Slaat de
eenzaamheid niet toe?  Of  de vervreemding van groepsprocessen? Waarbij we
met  het  laatste  uiteraard  niet  het  samenklitten  bedoelen  (alhoewel  ik  onder
psychoanalytci steeds diezelfde klitting en splitting geobserveerd heb, zowel in
het Postgraduaat Counseling, GPP oude formule, GPP nieuwe formule, I-AEP,
Aleph  Lille,  maar  de  dynamiek  die  van een  groep  kan  uitgaan,  omdat  het
verlangen van de mens het verlangen van de Andere is. Kortom: het moet toch
ook de psychoanalytici niet vreemd zijn dat men zich kan overtreffen door de
stimulans  die  van  anderen  uitgaat?  Ten  slotte  denk  ik  dat  een  transparant
organiseren van de individuele toetreding tot psychoanalyticus en minder de
klemtoon leggen op de vereniging zelf  ten nadele is van hen die belangstelling
hebben  voor  de  psychoanalyse  en  daarvoor  aankloppen  bij  een  organisatie.
Ook daar is het doorsturen naar een eenvoudige procedure een poging om het
imaginaire van het individuele contact te counteren, zonder dat de kracht van
de overdracht onmiddellijk verdwijnt.

Ik hoop met deze echo over een samenkomst in ieder geval een bijdrage te
leveren  over  de  manier  waarop  het  GPP  het  doorgeven  van  het  psycho-
analytisch  vertoog  kan  organiseren,  want  dat  lijkt  aan  een  voortdurende
overdenking in een wijzigend landschap toe te zijn.
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Tussen analysant en analyticus

Dries Roelandts

Het  voorzetsel  ‘tussen’ uit  de  titel  kan  enerzijds  verwijzen  naar  een
(therapeutisch)  proces  dat tussen een analysant en analyticus plaatsvindt en dus
de vraag behandelen wat er precies gebeurt tussen de twee actoren1. Anderzijds
kan het ook de vraag naar de overgang van analysant naar analyticus behelzen;
welk  moment  of  kantelpunt, welke positie ligt  tussen die twee? Beide aspecten
komen aan bod in deze tekst. 

Een eerste evident antwoord op beide vragen is dat er vooral overdracht
speelt  tussen  analysant  en  analyticus.  Het  zijn  hun  beider  verlangens  die
werkzaam zijn in de kuur, waarbij het verlangen van de één dat van de ander is.
Al  vanaf  de  eerste  stapjes  van  de  psychoanalyse  zijn  daarvan  sprekende
voorbeelden te vinden. Lacan  (1973 [1964]: 144) grijpt in het elfde seminarie
bijvoorbeeld terug naar de klassieke situatie van Breuer en Anna O. Het is Anna
O. die schijnzwanger wordt omdat Breuer naar een kind verlangt. Dat gebeurt
immers nadat Breuer, paniekerig over de wending die de relatie tussen hem en
zijn patiënte neemt, de therapie stopzet en nadien in Italië bij zijn vrouw een
kind verwekt. Het is dus niet Breuer (of  Freud), zo zegt Lacan, maar Anna O.
die zo de overdracht ‘uitvindt’ of  ‘ontdekt’. Even klassiek is Lacans analyse van
Freuds interventie  nadien,  die wel  Breuers  angst  wegneemt,  maar niet  diens
schuld of  verantwoordelijkheid. Zo blijft de vraag open: “Welke kiem van zijn
eigen verlangen plant Breuer in Anna O.?” “Welk verlangen laat hij in de Ander
ontwikkelen?” En daaruit voortvloeiend: “Wat zegt dit allemaal over hoe Freud
zijn theorie over de overdracht verder ontwikkelt?” Misschien, aldus Lacan, zegt
elke theorie over de overdracht iets over het verlangen van de analyticus. 

Misschien is het zoiets dat ook kinderen al weten, als ze een scheldwoord
counteren met:  “Al  wat  ge  zegt,  zijt  ge  zelf.”  We kunnen er inderdaad niet
onderuit dat ons onbewuste altijd meespreekt. Zelfs, en misschien vooral, in het
spreken over het onbewuste spreekt het onbewuste.

In deze tekst zal ik dus ook over mijzelf  moeten spreken; als analysant, als
analyticus, als iets daartussen in. 

Een beginpunt daarvoor kan de vaststelling zijn dat ik soms een patroon
meen te ontwaren in de aanmeldingen in mijn praktijk. Zo  waren er van het
twintigtal patiënten dat ik in totaal ontving, vijf  wiens vader door zelfmoord
overleden was en waarbij dat gegeven min of  meer rechtstreeks de aanleiding
was om te consulteren. Of  zo waren er van de drie patiënten die ik  in een

1 Deze tekst is een herwerking van een lezing op de Algemene Vergadering van oktober 2013.
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bepaalde periode zag, ineens, vrijwel tegelijkertijd, twee zwanger2. 
Ook in het spreken van één patiënt herken ik soms dingen, haast alsof  ze

van mezelf  zouden zijn. In een therapeutische relatie is er dus niet enkel de
overdrachtsbeweging van analysant naar analyticus, maar ook de omgekeerde
richting. Als het materiaal zo dicht bijeen ligt,  dan stel ik me vaak de vraag:
“Herken ik wat van die patiënt komt alleen maar omdat ik het zelf  ken?”

Zo is er de bijvoorbeeld Debbie die me consulteert kort nadat ze naast een
job grijpt en op haar werk een affaire begint. Die relatie stelt ook haar huwelijk
in vraag. Waar zij vooral niet tegen kan, is dat haar man geen eigen verlangen
lijkt te hebben. Hij wil alleen maar haar. Hij doet de dingen niet omdat hij dat
wil, maar omdat Debbie ze doet en wilt. Zijn verlangen is het hare, dus.

Die knoop in haar denken is analoog aan de mijne. Als het verlangen van
de  mens  het  verlangen  van  de  Ander  is,  wat  doet  het  verlangen  van  de
analyticus dan in de ander (analysant)  ontstaan? En is het  verlangen van de
analyticus op zijn beurt zelf  ook dat van een Ander? Om die knoop te proberen
ontwarren, had ik de neiging naar een soort handleiding voor de analyticus te
zoeken. “Comment faire rire un paranoiaque”, een boek van François Roustang
(2000), is er zo een dat me sterk geïnspireerd heeft voor deze tekst. 

Nog zo'n instruerende tekst is Freuds (2006 [1912e]) “Adviezen voor de
arts bij de psychoanalytische behandeling”. Freud herleidt zelf  alle  ‘regels’ die
hij daarin formuleert tot één enkele: de vrije associatie … en natuurlijk diens
tegenhanger: de gelijkzwevende aandacht. Freud adviseert om in de analyse niet
angstvallig te proberen onthouden wat de patiënt zegt, geen notities te nemen
tijdens het gesprek, geen huiswerk mee te geven, niet op te voeden, enzovoort.
Wat  wel  aan  te  raden  valt,  is  vooral  de  patiënt  te  leren  dat  intellectuele
werkzaamheid,  nadenken,  wilsinspanning,  concentratie,  en  al  dergelijke
intentionele mentale activiteiten … niet één raadsel van de neurose oplossen. 

Voor de analyticus komen de voorschriften inderdaad op hetzelfde neer:
hou alle bewuste invloeden weg. Houd u als  analyticus in de plaats daarvan
bezig met luisteren, en wel met uw onbewuste als instrument. 

Vooraleer verder in te gaan op dat aspect, wil ik aanstippen dat Freud –
ondanks  het  expliciet  onbewuste  karakter  van  het  luisteren  –  toch  de  term
‘aandacht’ (Aufmerksamkeit) gebruikt; een begrip dat toch eerder te associëren is
met  doelgerichtheid en gefocust  zijn.  Het doet  me denken aan van die 3D-
prenten waarop je eerst  niet  méér ziet  dan een soort patroon,  en waarin je

2 Redenen genoeg om mijn eigen verlangen te ondervragen, dus! Dat gebeurde bijvoorbeeld door
deelnemers aan het seminarie dat ik gaf  en waarin ik de casus van één van die twee vrouwen bracht.
Die deelnemers stelden terecht de vraag hoe die vrouw zo plots zwanger kon worden, terwijl ik
aanvankelijk gezegd had dat haar seksuele contacten bijna onbestaande waren. 
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vervolgens een fguur moet zien door wazig te kijken (dus net niet te focussen).
Ik heb daarbij altijd de neiging, net als ik dat fguur begin te ‘zien’ toch mijn blik
te focussen. Dan moet ik me dus focussen om niet gefocust te zijn. Zo ook merk
ik dat het concentratie vraagt om ongeconcentreerd te kunnen luisteren naar
patiënten, om de neiging te onderdrukken om rationeel dingen bijeen te zetten,
lijnen te willen zien, enzovoort. 

In de analyse doen zich aandachtsfenomenen voor die nauw aanleunen
bij hypnose, aldus Roustang (2000: 138). Hij doelt dan op fenomenen van een
intens gefocust zijn dat afeidt van de aandacht op de rest van de omgeving, of
omgekeerd van een soort verstrooidheid die toelaat om dingen waar te nemen
(te  horen)  die  anders  aan  de  geconcentreerde  aandacht  ontsnappen.  De
analyticus  leidt  bijvoorbeeld  ook  de  patiënt  af  van  datgene  waarvoor  hij
gekomen is (zijn klacht) en probeert zijn aandacht te richten op wat hij impliciet
vraagt  en  waarvoor  hij  alles  doet  om  de  focus  ervan  weg  te  houden.  De
analysant richt zijn volle aandacht op de analyticus, maar die wacht af.  Dat
brengt de analysant in de war. Waar hij ankerpunten zoals in een ander gesprek
verwacht,  treft  hij  nu  niets.  Zijn  spreken  wordt  nu  geleid  door  iets  anders,
misschien angst,  waarmee hij  koortsachtig een aanknopingspunt zoekt,  maar
dat nergens vindt (Ibid: 139).

Dat wachten van de analyticus is diffuus. Hij verwacht niet iets specifeks,
maar eender wat;  niets en alles tegelijk.  Hij  moet met andere woorden, niet
gehinderd  door  angst  of  zekerheden  ‘alle  mogelijkheden’ kunnen  laten
circuleren. Want, zo zegt Freud (2006 [1912e]: 498): “[...] alles wat hem wordt
meegedeeld [moet hij kunnen] gebruiken voor het duiden, het doorgronden van
het verborgen onbewuste, zonder dat hij de door de patiënt opgegeven selectie
door een eigen censuur vervangt.”

Dit  punt is  in de praktijk  niet  zo evident.  Zo hoor ik  op een bepaald
moment in een verspreking van een patiënt een eigennaam doorklinken. Het
doet  me wat  vreemd deze naam, die mij  helemaal  niet  vreemd is,  te  horen
opduiken tussen het spreken van de analysant. Omdat ik denk dat de naam
eerder aan mijn dan aan zijn onbewuste ontspruit, aarzel ik om de patiënt te
interpelleren. Maar omdat het een verspreking betreft, laat ik de aarzeling varen
en herhaal wat hij zei. Aanvankelijk wuift de analysant het weg door nog een
keer  te  herhalen  wat  hij  bewust  wilde  meedelen.  Ondanks  mijn  eerdere
bedenking, dring ik toch verder aan, maar zonder veel succes. Uiteindelijk waag
ik toch mijn onbewuste te laten spreken. Ik expliciteer nogmaals de eigennaam
en vraag of  hij iemand met die naam kent. De patiënt is verrast. Ja, hij kent
iemand met die naam. Hij vertelt er een verhaal over dat verknoopt met zijn
klachten en de centrale vraag die hem naar de analyse bracht. 
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Het  idee  dat  de  eigennaam  mij  tegelijk  intiem  en  vreemd  aandoet,
bevestigt mij dat mijn onbewuste hier aan het werk is. Dat is de reden dat ik
twijfel. Maar misschien is dat net hoe het er in de analyse aan toe gaat. Freuds
(2006 [1912e]: 498, mijn cursivering) formule daarvoor luidt: “[... de analyticus]
moet het gevende onbewuste van de patiënt  zijn eigen onbewuste als ontvangend
orgaan  toekeren,  hij  moet  op  de  analysand  zijn  afgesteld  zoals  een
telefoonhoorn  op  de  microfoon.”  De  analysant  spreekt  als  het  ware  in  de
microfoon van de telefoon. Dit wordt in de telefoonlijn omgezet in elektrische
impulsen,  en  aan  andere  kant  (die  van  de  analyticus)  weer  omgezet  in
geluidsgolven in de hoorn. De analyticus is dus als de hoorn die decodeert.

Maar dat  kan natuurlijk  enkel  als  die  gelijkzwevende aandacht  van de
analyticus “alle mogelijkheden” open laat, of  als hij niet zo gevangen zit als de
analysant  in  zijn  ‘vrije’ associatie,  die  door  hyperdeterminatie  immers  heel
onvrij is. En dat is uiteraard de reden voor de eigen analyse. 

Vooraleer terug te keren naar dat thema, wil ik eerst nog ingaan op wat er
zich dan precies tussen analysant en analyticus bevindt. In Freuds vergelijking
worden  de  dingen  immers  voorgesteld  alsof  er  twee  aparte  entiteiten
(telefoontoestellen) zijn. Maar wat is de lijn ertussen? Freud (en bijvoorbeeld ook
Ferenczi)  was  in  dezelfde  vraag  geïnteresseerd:  “Hoe  dialogeren  de
onbewustes?”  Zij  gingen in  hun  interesse  ervoor  ook  in  de  richting  van de
transmissie van gedachten en dus richting een soort occult  gegeven (Frankel,
2004:  39).  Ik  heb  mij  zelf  bijvoorbeeld  ook  al  verwonderd  over  een  soort
klikgeluidje in mijn keel dat opduikt als een bepaalde patiënt een lange stilte
houdt.  Spreekt  het  spreken  (of  niet  spreken)  van  de  patiënt  mijn
lichaamsfuncties aan?

Helene  Deutsch  (2000  [1926]:  87)  stelt  dat  er  in  de  analyse,  tussen
analysant en analyticus, zulk nauw contact en zulke diversiteit aan psychische
processen  plaatsvindt,  dat  het  haar  geschikt  maakt  voor  het  opduiken  van
occulte processen, zoals telepathie bijvoorbeeld. Ik voel zelf  altijd weerzin om
over dat occulte na te denken. Het heeft  me precies  nooit  geïnteresseerd als
thema in de psychoanalyse. Toch heb ik nu de indruk dat ik er niet zomaar
omheen  kan,  dat  het  misschien  zelfs  de  kern  is  van  wat  er  in  een  analyse
gebeurt: de communicatie tussen twee onbewusten. 

Wat gebeurt er daar precies volgens Deutsch (Ibid: 88-90)? Affectiebeladen
herinneringen (van de analysant) evolueren van primair naar secundair proces –
zijn  met  andere  woorden  bewust  aan  het  worden  –  en  kunnen  zo  in  het
onbewuste van de analyticus analoge inhouden mobiliseren. Die gaan dan naar
het bewustzijn van de analyticus en hij neemt ze dus waar – als komende van
zichzelf, in zichzelf. Pas in tweede instantie is het mogelijk dat de analyticus die
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inhouden waarneemt als niet van hemzelf, maar van buitenaf, van de patiënt
komend. 

Deutsch  gebruikt  in  haar  tekst  vaak  de  term  ‘waarneming’.  En  het
waarnemen is inderdaad ook de onderscheidende factor tussen het occulte of
niet occulte. Freuds defnitie van telepathie (een occult gegeven) is bijvoorbeeld
dat iemand een psychisch proces ontvangt langs een andere weg dan de zintuiglijke
waarneming  (Freud,  2006  [1925i]:  168).  Maar  Deutsch  (2000  [1926]:  87)
argumenteert dat bepaalde processen slechts occult lijken van buitenaf; slechts
als men ze geïsoleerd buiten de context van de analyse zou bekijken. Om ze echt
te begrijpen, moet men ze binnen de hele reeks plaatsen, zo schrijft ze. Dat doet
mij denken aan betekenaars. 

En ik denk ook dat de dingen in een analyse juist wel via de waarneming
verlopen.  De  analyticus  luistert  naar  wat  gezegd  wordt  –  of  naar  wat  niet
gezegd wordt. Want “wat wordt er niet allemaal gezegd voorbij het zeggen, welk
kruid groeit er niet allemaal in de voegen van ons spreken […]” (Quackelbeen,
2004: 287). Verloopt onbewuste communicatie dan vooral via datgene dat niet
gezegd wordt?  Dat  maakt  het  wel  moeilijk.  Zijn  er  immers  geen duizenden
mogelijke  invullingen  van  het  niet  gezegde?  Dat  is  zeker  niet  altijd  zo.
Betekenaars of  zelfs lettertjes troepen samen rond zo'n niet gezegde en kapselen
het schijnbaar in. 

“Zo lagen haar bruingevlekte handen in haar schoot en keek ze doelloos voor zich uit.
Ze had ook iets aan haar maag. 'Ik heb weer zo'n pijn aan de maagd,' zei ze dan. …
Ze haatte trouwens muziek.  Ze leefde binnen in zichzelf  en beluisterde haar eigen
droeve inwendige muziek. Ik heb die eentonige melodie eens gehoord toen ze, met
verzet in het hart, over mijn kleine zusje had te waken … ze zat bij het wiegje en zong.
Het was een zeer vreemde, zeer klagende zang, die nergens bestond dan binnen in
haar.  … De enige waarvoor  ze  rechtstond en beleefd  was,  en zelfs  een soort  van
glimlach over  het grijze gerimpelde gelaat  trachtte te  brengen, was de dokter.  Die
kwam haar soms wat troosten en iets voorschrijven.” (Boon, 1999: 28)

 
         Louis  Paul  Boons  grootmoeder  bezingt  veel  van  het  niet  gezegde.  De
klaagzang bij het wiegje en de pijn aan de ‘maagd’; in zulke betekenaarsklonters
duikt het subject van het onbewuste op. Ineens hangt het in de lucht, draadloos,
tussen de spreker en de luisteraar. En het echoot voor mij bovendien met mijn
eigen grootmoeder die van haar dokter jarenlang ‘pillen voor haar buik’ moest
nemen. De medicijnen bleken antidepressiva die ze nam sinds haar jongste zoon
zich van het leven beroofde. Die subjectieve betekenaars zoeken hun weg naar
de ruimte tussen mij als analysant en mijn analyticus3.

3 En dus ook naar de ruimte tussen mij als analyticus (met mijn verhaal over de zelfdoding van mijn 
vaders broer) en mijn analysanten die zich met hun verhalen over de overleden vader presenteren. 
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Waar het subject anders zo vaak comfortabel verscholen ligt onder dekens
loze betekenaars, of  zich soms juist verhult in een dikke mist van stilte, daar
komt  het  op  andere  momenten  haarscherp  tevoorschijn.  Dat  soort  spreken
houdt  al  een  beslissing  in.  Het  is  de  beslissing  om de  eerste  refex  om het
subjectieve weg te wuiven,  of  toe te schrijven aan iets  of  iemand anders,  te
overschrijden en te aanvaarden dat het toch van binnenin komt. Daar situeert
het subject zich al anders dan voordien (Roustang, 2000: 193-195). 

Toch blijft het paradoxaal dat men in een analyse moet zeggen wat niet
gezegd kan worden. Roustang gebruikt – misschien daarom – de term déparole
(ont-spreken). Dat soort spreken doet de wanorde van het zeggen verschijnen.
Daarin duiken onverwachte, primitieve dingen op; dingen die de maatschappij
eigenlijk wil aan banden leggen en controleren: geld, seks, en dood. Het gaat
dus  over  een ontregelend spreken,  een  spreken dat  de  sociale  verhoudingen
omverwerpt  en  het  doet  regresseren  naar  archaïsche  elementen.  Het  is  een
spreken zonder ankerpunten, en dus ook beangstigend. De analysant maakt dan
ook de refex om de analyticus daarvoor verantwoordelijk te houden en probeert
hem bijgevolg weg te halen van de destabiliserende positie die hij inneemt (Ibid:
58). Een bepaalde analysant antwoordt me vaak als ik hem iets zeg of  vraag: “Ik
weet  het  niet.  Daar  moet  ik  eerst  eens  over  nadenken”.  Hij  wil  dan  zijn
gedachten op een rij zetten en ordenen. “Om ze dan weer te laten kapotschieten
door u,” lacht hij daarna. “Ja,” zeg ik: “Maar het zou ook anders kunnen: dat jij
losse fodders schiet en ik, of  wij samen, als product van de therapie, daar een
lijn in proberen zien.” Maar dat is niet zijn stijl, hij wikt en weegt meer zijn
woorden, overweegt eerst  en spreekt slechts  dan. Hij  vraagt zich dan ook af
waarom het anders zou moeten. “Omdat het handboek dat zegt?,” zo werpt hij
mij  toe,  misschien  nagaand  of  hij  daarmee  iets  van  mijn  verlangen  raakt.
“Nee,” antwoord ik hem: “Omdat de controle op uw gedachten te groot is.” 

Het ont-spreken of  déparole is  maar  mogelijk  met  haar  tegenhanger de
gelijkzwevende aandacht als voorwaarde. Of  ze kan ook het gevolg zijn van de
onbepaaldheid van de verwachting van de analyticus. Zonder die analyticus kan
het vrij associëren waanzin worden. Maar dat gebeurt niet omdat er iemand is
die luistert en niet  ‘aangetast’ wordt door het spreken; iemand die er blijft in
geloven.  Freud  gebruikte  de  term  glaübige  Erwartung om  de  houding  van  de
patiënt  tegenover  de  analyticus  te  beschrijven.  De  patiënt  hoopt  dat  de
analyticus  de  oplossing  zal  bieden  en  dus  kan  hij  ‘zich  laten  gaan’.  Maar
Roustang gebruikt dezelfde term om de positie van de analyticus aan te duiden:
ook de analyticus moet geloven in zijn patiënt (Ibid: 50-51). 

Zoals  aangegeven  is  déparole een  spreken  dat  regresseert  naar  het
archaïsche. Dit spreken, en bij uitbreiding de psychoanalyse, is gebaseerd op het
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model  van  een  opdeling  tussen  affect  of  drift  enerzijds  en  voorstelling
anderzijds. Freud ging uit van het idee dat het affect zich zoekt te representeren,
zich  te  uiten  via  de  voorstelling.  Het  niet  intentionele  spreken  van  de  vrije
associatie laat toe om het affect te laten opduiken, waardoor dit meer of  beter in
voorstelling gegoten kan worden (Ibid: 105). Maar als dat de richting is die een
analyse uitgaat, dan zou men het “alles gezegd krijgen” als einddoel kunnen
stellen. Dit is echter niet zo. Affect en voorstelling sluiten elkaar uit. De drift is
niet voorstelbaar of  zegbaar. Hij is per defnitie van een andere orde (Ibid).

Bovendien is  alles  zeggen niet  alleen onmogelijk,  het  geloven dat  men
alles,  dus  ook  de  drift,  kan  gezegd  krijgen,  is  eigenlijk  de  neurose  op  zich.
Mensen  lijden  niet  aan  het  vergeten  van dingen,  maar  juist  aan het  willen
herinneren. Affecten worden pathologisch in de mate waarin ze zich zoeken te
representeren, in de mate waarin ze zich aliëneren (zichzelf  niet meer zijn) en
representatie  (willen)  worden.  Het einddoel  van een analyse  is  dan ook juist
eerder te denken als het effect van het scheiden van affect en voorstelling (Ibid:
107).

Debbie die klaagde dat haar man zijn verlangen aan het hare afeidde,
stelt na een tijd vast dat ook haar verlangen zich niet zo gemakkelijk laat vatten.
Nog  een  eind  verder  in  de  therapie  benoemt  ze  het  verlangen  om  iets  te
realiseren. Vroeger wou ze bijvoorbeeld kunstenares worden en ook nu wil ze
dingen  creëren.  Maar  het  werkt  evenzeer  volledig  omgekeerd.  Debbie
interioriseert als het ware structuren om haar eigen denken vast te zetten – zoals
ook de man die liever eerst nadenkt dan losse fodders te schieten. Deze beide
analysanten gebruiken vaak beeldspraak (“mijn gedachten op een rij zetten” of
“de schuiven van de kast ordenen”) als metaforen voor de orde die ze in de
chaos van hun leven zouden willen aanbrengen. Ze houden ook stevig vast aan
die metaforen. 

Zijn deze twee bewegingen ook de paradoxale houding van de analyticus?
Streeft de laatste ernaar om zoveel mogelijk van het affect in het spreken te
gieten, terwijl dat net een defnitie van de neurose is? Is de analyticus dan in
hetzelfde bedje ziek? Deze vragen vallen te vertalen naar twee kwesties: de eigen
analyse  als  voorwaarde  voor  de  gelijkzwevende  aandacht  enerzijds,  en  een
andere  vraag  die  ik  me  al  vaak  stelde  anderzijds:  moet  je  ziek  zijn  aan  je
symptomen om analyticus  te  kunnen worden?  Als  we  immers  geen  verschil
maken tussen een therapeutische en didactische analyse, dan moet er bij elke
kandidaat analysant altijd een combinatie zijn van een ‘epistemologische’ vraag
en lijdensdruk door een klacht. Ik volg hier Zenoni (2003: 183), wiens tekst ik
impliciet of  expliciet als kompas hanteer. Anders geformuleerd: zonder ‘ziek’ te
zijn aan je symptomen kan je geen analyse beginnen.
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Freud (2006 [1912e]: 498) zegt echter dat men, aangezien men het eigen
onbewuste als instrument hanteert, geen weerstanden in zichzelf  mag vinden,
en dus een min of  meer normaal mens moet zijn – of  dat misschien worden
door analyse. Dezelfde kwestie komt terug in “De eindige en oneindige analyse”
(Freud, 1937c: 300) waarin hij tot de conclusie komt dat de analyticus best om
de  vijf  jaar  terug  in  analyse  gaat.  Moet  een  analyticus  gezond  zijn?  Freud
antwoordt  daar  met  een  tegenvraag:  moet  een  internist  gezonde  inwendige
organen hebben? Neen, als hij ziek is, hoeft hij niet per se belemmerd te zijn in
zijn werk. Maar voor de ongezonde analyticus is dat wel het geval. Voor hem
correspondeert  elke  onopgeloste  verdringing  met  een  blinde  vlek.  Men  zou
kunnen proberen de kwestie op te delen in een voor en na de analyse, maar dat
is een valse oplossing. Want eigenlijk zegt Freud (2006 [1912e]: 500) hetzelfde
als Zenoni (2003: 181-182): een analyse doen ‘zonder de dwang van een ziekte’
is  niet  alleen een groot  offer,  maar  blijft  noodzakelijkerwijze  onvoltooid.  De
analyticus wordt dan verder geacht zijn onvoltooide analyse zelf  voort te zetten.
Maar bestaat dat wel zelfanalyse? Nee, zegt Freud in een brief  aan Fliess. Want
mocht zoiets bestaan, dan bestond er wellicht geen neurose (2006 [1912e]: 499,
voetnoot  7).  In  Roustangs  bewoordingen  zou  het  klinken:  mocht  het  affect
volledig  in  de  voorstelling  opgaan,  dan  was  er  geen probleem.  Maar het  is
duidelijk dat dit niet het geval is.

Het  blijft  een  paradoxale  situatie  die  ook  uitlopers  heeft  naar  de
aanverwante  paradox  van  de  overdracht.  Dit  artifciële  systeem  van  de
overdrachtsneurose zetten analytici op touw, maar krijgen het vervolgens nooit
meer goed weg. 

De  overdrachtsneurose  is  het  herhalen  van  onze  manier  van  zijn
tegenover  anderen  in  de  experimenteerruimte  van de analyse.  De herhaling
gebeurt in een soort pure toestand, want ze blijft verstoken van de reacties van
anderen. Deze reacties verplichten ons anders het eigen handelen te verbergen
of  veranderen. Dus eigenlijk ontdoen we ons in het labo van de analyse van de
verantwoordelijkheid  van ons  handelen  en  spreken  (Roustang,  200:  102).  Ik
schuil als analysant onder de Ander. Lacan illustreert dat in het elfde seminarie
(1973 [1964]:  242) met wat hij een fabeltje noemt. Een man gaat voor het eerst
bij de Chinees eten en wil iets kiezen van de kaart. Maar hij verstaat niets van
wat er  op staat,  dus vraagt  hij  de ober wat  bepaalde dingen van het  menu
betekenen.  De  ober  antwoordt  bijvoorbeeld:  “Wel,  dat  is  chap  kam,  dat  is
chieuw jim ha, dit is babi pangang, fu jong hai, enzovoort. Maar aangezien de
man voor het eerst Chinees eet, weet hij daar nog altijd niets mee en vraagt
daarom maar wat de ober hem aanraadt. Die laatste vraag betekent eigenlijk:
“De ober zal wel weten wat ik verlang.” Dat is natuurlijk onmogelijk, maar toch
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gelooft de man dat het kan. Hij overschat, zoals in de overdracht, ruimschoots
het belang van de Ander4. En dat gebeurt zodanig dat de band met de realiteit
lijkt te verdwijnen. Zo vertelde de ene patiënt me dat het soort blauw van de
muren van mijn praktijk hem deed denken aan de eerste kamer waarvan hijzelf
de kleur mocht kiezen. En zo zei een andere patiënt dat ze het bruine behang
mooi en rustgevend vond ... En dat terwijl de kleur op het verfblik toch duidelijk
‘muisgrijs’ heette. 

Maar ik stap als analyticus mee in de illusie. De analyticus volgt in het
opblazen van de Ander (Nasio, 2002: 58-59) omdat overdracht de motor is van
de kuur. Maar, zo keert Lacan (1973 [1964]: 119) terug naar Freud, overdracht
is ook weerstand. Overdracht is ook het middel langs waar de communicatie
vanuit  het  onbewuste  onderbroken  wordt.  Het  is  ook  het  sluiten  van  het
onbewuste. Aan de andere kant weet men ook dat een interpretatie maar effect
heeft als ze onder overdracht gedaan wordt. Het is dan ook omwille van die
paradox  dat  Lacan  (Ibid:  119-120,  136)  waarschuwt  om  niet,  zoals  de
postfreudianen, de overdracht te zien als een niet realistische verhouding die
moet rechtgezet worden door haar via de interpretatie van die overdracht als
fake  te  ontmaskeren  –  interpretaties  zoals  “Het  is  niet  op  mij  maar  op  uw
moeder dat ge kwaad zijt”. De interpretatie moet volgens Lacan de overdracht
niet interpreteren, maar juist tegen de overdracht ingaan. De reden daarvoor ligt
vooral in het gegeven dat Freuds ‘regel’ of  defnitie zijn beperking heeft – zoals
Freud trouwens ook zelf  aangeeft. Die regel stelt dat de analyticus er voor moet
zorgen dat  wat zich herhaalt  in de overdracht herinnering wordt,  of  anders
gezegd: het niet herinnerde herhaalt zich. Maar, zo benadrukt Lacan (Ibid: 127),
overdracht is ook datgene wat altijd blijft ontsnappen aan de herhaling. 

Het is met name het genot, het gehecht zijn aan de symptomen, de drift,
het affect,  dat ontsnapt.  Het is daarom dat patiënten zich tot een analyticus
kunnen richten met de vraag naar genezing terwijl het symptoom net gemaakt
is om een bepaalde bevrediging op te leveren. Komen analysanten zoals Debbie
vragen hen te helpen een punt achter een huwelijk te zetten of  juist niet? Net als
andere patien̈ten is ook zij fundamenteel ambigu daarover. Genees me van mijn
klachten, maar genees mij er ook niet van (Ibid). 

Dus  kan men de paradoxale  vraag  op volgende manieren formuleren.

4 Ik laat hier nog onvermeld dat de ober in Lacans fabel een vrouw is wiens borsten de restaurant-
bezoeker  ook niet  onberoerd laten.  De man bezoekt niet  enkel de Chinees voor het eten maar
apprecieert  ook  andere  exotische  aspecten.  Dit  gaat  de  bekende  uitspraak  vooraf  dat  het  niet
volstaat dat een analyticus een blinde ziener is, dat hij ook borsten moet hebben. Daarmee bedoelt
hij dat de analyticus de overdracht zo moet hanteren dat de juiste afstand bewaard blijft tussen het
punt waarop het subject zich geliefd voelt enerzijds en een ander punt waarin het zich veroorzaakt
weet door het tekort a. 
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Hoe  kan  men  genezen  van  niet  te  willen  genezen?  Kan  men  de
overdrachtsneurose genezen via de overdrachtsneurose? Weigeren te genezen is
immers wat een overdrachtsneurose is (Roustang, 2000: 101).

Dit kan enkel gebeuren doordat de analyticus zijn plaats verliest, doordat
hij  niet  meer de steun is  voor  de herhaling  van de analysant.  Dus eigenlijk
verandert de analyse niet de weigering om te genezen maar wel de verhouding
van het  lijden tegenover  het  representeren (Ibid:  105,  107).  Het  was  immers
alleen maar lijden omdat het zich probeerde te representeren. Het einde van de
analyse is  dus te beschouwen als een einde maken aan de pogingen om het
affect  in  woorden  te  gieten  (Ibid:  109).  Enerzijds  is  dat  redelijk  letterlijk  te
nemen, anderzijds is het ook niet meer de neiging hebben zich te beroepen op
de  Ander  (van  de  taal).  Dus  het  einde  van de  overdrachtsneurose  is  ook  te
vertalen als geen nood meer hebben aan de Ander – en aan erkenning door
hem).

Maar het zonder de Ander kunnen, is ten eerste moeilijk, en ten tweede
onmogelijk.  Ten  eerste  is  het  zo  moeilijk  omdat  het  menselijk  verlangen
fundamenteel  en vòòr alles,  een verlangen naar  erkenning is.  Het  verlangen
vindt haar zin in het verlangen van de Ander, precies omdat het dàt is dat het
viseert: erkend worden door die Ander (Vanier, 1998: 25). De moeilijkheden met
een erkenningsvraag zoals “Kan ik analyticus worden?” zijn onder andere daar
te situeren. “Moet ik dat vragen aan iemand?” “Impliceert het stellen van de
vraag al niet dat ik nog ergens tussen analysant en analyticus in zit?” Ongeveer
zoals  Haddad (2002: 181) van Lacan, zo kreeg ik ook ooit een antwoord van
mijn  analyticus:  “Ge  kunt  u  natuurlijk  nog  geen  analyticus  noemen,  maar
beginnen, ja.”

Zonder de Ander is niet alleen moeilijk, maar ten tweede ook onmogelijk.
Is  het  enige  duurzame  en  volledige  uitschakelen  van  de  overdrachtsneurose
immers niet … de psychose? (Roustang, 1999 [1976]: 104) Helemaal geen nood
hebben aan de Ander – ook te verstaan als zich niet meer ophouden in het
domein van de representatie maar in dat van de drift op zich, in het domein van
het leven tout court – is dat niet de psychose (Ibid, 2000: 107)? Of  bestaat er een
soort tussenpositie tussen leven en dood (de dood van het ding bijvoorbeeld),
tussen analysant en analyticus? 

Een tussenpositie  tussen leven en dood bestaat zeker en vast:  dat is  de
neurotische.  Dat  is  de  positie  van  Debbie  bijvoorbeeld,  die  onlangs  een
belangrijke mail zond die haar werksituatie zou veranderen, maar een lettertje
van het adres verkeerd intikte, waardoor de mail niet aankwam. Ze vraagt zich
zelf  af  of  ze dan misschien – ondanks de malaise van het naast de job grijpen
en de affaire op het werk – toch geen verandering wil in haar job. Maar vele
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sessies later vertelt ze dat het eigenlijk haar man is die aandrong op het sturen
van  die  mail.  De  faalhandeling  is  dus  eerder  het  niet  uitvoeren  van  zijn
verlangen. Het is dus eerder zij die het verlangen van haar man blokkeert. Hij
heeft dus toch een eigen verlangen. En als hij daar eens iets van tot uiting brengt
– hij wil bijvoorbeeld graag kookles volgen – dan gaat zij op de rem staan en
voert tegenargumenten aan. Hij zal dat nooit volhouden. Het is een bevlieging,
en dus geen verlangen. En daarbij, het kost teveel. 

Waarom blokkeert zij eigenlijk het verlangen van haar man? Ten eerste
omdat  niet  alleen  haar  man  maar  ook  zijzelf  moeite  heeft  om haar  eigen
verlangen  te  kennen;  dat  ook  zij  dus  noodzakelijkerwijze  haar  verlangen
aliëneert aan de Ander. Ten tweede vooral omdat het te moeilijk zou zijn, teveel
leven zou creëren, mocht het echt zo zijn dat het verlangen van haar man alleen
maar naar haar zou uitgaan.

Niet alleen mijn analysanten bezetten deze neurotische positie. Ik ben in
hetzelfde  bedje  ziek.  Ik  koester  de  woorden  zegt  mijn  analyticus  –  of  toch
bepaalde woorden. Ik ben niet bereid om (zonder verlies) het een en ander op te
geven. Zo was er een periode dat ik zowel slapend als wakend allerlei dingen
verloor. Ik liet tot vier keer toe mijn gsm op de trein en mijn portefeuille op café
liggen. Ik droomde dat me dingen afgepakt werden en dat ik ze verloor. Maar
alles kwam altijd terug. In mijn dromen kreeg ik ze zelfs dubbel terug. Ik blijk
dus niet bereid om het verlies te lijden dat het oorspronkelijke verlies (van de
dingen en het leven) compenseert. Ik ben niet bereid om de moord op het ding
zomaar te aanvaarden en een beetje te herleven. 

En zo ben ik dood en levend tegelijk. Af  en toe klinkt in mijn hoofd een
zin uit  een liedje,  geïnspireerd  op “L'étranger” van Albert  Camus,  van The
Cure: “I'm alive and dead.” Die woorden verwijzen voor mij ook naar degene
die Elfriede Jelinek in een interview uitspreekt. Ze zegt daarin dat ze het gevoel
heeft dat ze niet leeft, maar dan toch nog bang is om dood te gaan. Ze staat stil
in het leven, maar is bang om nog méér stil te staan. “Als ik me niet beweeg, dan
ziet de dood me misschien niet.” Het is natuurlijk juist in dat evenwicht dat men
probeert te installeren, in het dood zijn in het leven, in het stil staan, dat het
verlies zit. Niet in het afscheid nemen van de Ander, maar in het idee dat dat
afscheid zonder verlies zou kunnen geschieden. Niet in het verkeerd kiezen, maar
in het niet kiezen, in de twijfel, in het passeren van de tijd. 

Dit uiterste van de doodse, neurotische positie is zeker niet de positie voor
de  analyticus,  maar  het  andere,  te  levendige  psychotische  uiterste  ook  niet.
Welke tussenpositie is het dan wel? Mogelijks zit het in momenten van kanteling.
Zoiets als in de roman “Waiting Period” van Hubert Selby Jr. (2002). Een man
beslist daarin om de ultieme beslissing te nemen die alleen hijzelf  voor zichzelf

63



Tussen analysant en analyticus

kan nemen: zich van kant maken. Maar zelfs daar ziet hij zich gefnuikt door de
Ander.  Vooraleer  hij  zijn  pistool  kan  kopen,  moet  hij  een  soort
goedkeuringsdocument van de overheid krijgen (symbolische representatie bij
uitstek). Hij moet dus eerst door een waiting period. En in die periode realiseert hij
zich plots dat hij, in plaats van zichzelf, ook de anderen die hem alles afpakten –
zelfs zijn beslissing uit het leven te stappen –  zou kunnen doden. 

Uiteraard  is  dit  een  extreem  voorbeeld  maar  misschien  is  het  wel
paradigmatisch voor een kantelende tussenpositie tussen leven en dood, tussen
ik en Ander, tussen analysant en analyticus.
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Face au passage à l’acte au sein du dispositif  thérapeutique,
comment répond le clinicien?

Existe-t-il un art de punir en milieu thérapeutique? 

Manuelle Krings

Introduction
Au  cours  de  leur  vie,  certains  sujets  psychotiques  nécessitent  un

hébergement thérapeutique pendant une ou plusieurs années. Ces lieux de vie
ne sont évidemment pas épargnés par les diffcultés liées à la vie collective :
manquements, débordements ou transgressions questionnent les cliniciens qui
tentent  d’y  répondre  tout  en  maintenant  la  visée  thérapeutique  du  lieu
d’accueil.

Si un processus thérapeutique qui vise à soutenir le sujet dans son rapport
au monde ne peut faire abstraction de la responsabilité de ce sujet au sein du
lien  social  dans  l’institution  thérapeutique,  comment  articuler  soigner  et
sanctionner ? 

Existe-t-il un “art de punir” au sein d’un dispositif  thérapeutique ?

Contexte clinique
C’est à partir d’une clinique en habitations protégées que je vais tenter

d’amener des éléments de réponses. 
Une habitation protégée, c’est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins où

vivent  ensemble  des  personnes  souffrant  de  pathologie  psychiatrique  et  ne
pouvant être traitées en ambulatoire pour des raisons liées à la sévérité de la
décompensation et/ou à la précarité relative du lien socio-familial dans lequel ils
sont inscrits. La durée du séjour est limitée et défnie dans une convention de
séjour. Le séjour est conditionné par un projet thérapeutique auquel adhère le
résident malade mental soit par choix soit par dépit quand il ne parvient pas ou
plus  à  vivre  de façon autonome dans un logement sans encadrement  théra-
peutique ou lorsqu’il quitte un établissement hospitalier ou pénitentiaire. 

Les intervenants sont présents de façon intermittente pendant la journée
et selon un horaire établi.

Parmi  les  résidents,  une  large  majorité  souffre  de  décompensation
psychotique rendant diffcile et parfois impossible l’inscription dans le lien social
en dehors d’un milieu protégé. Pour beaucoup, l’inscription dans un rapport de
parole adressée reste défaillant. Confrontés à l’angoisse, ils  court-circuitent la
mise en mots et l’élaboration psychique qui pourrait en découler et favorisent
l’agir.  Ce  sont  des  patients  pour  lesquels  un  traitement  individuel  de  type
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psychothérapie ne sufft pas et chez qui la  psychose a des effets délétères au
niveau de l’inscription dans le lien social. Ils sont soit en marge, soit exclus du
système sociétal. Ils ont, même jeunes, des parcours diffciles émaillés de mises à
l’écart ou d’exclusion qui bien souvent ne font pas sens pour eux et dont ils
sortent fragilisés enclenchant parfois la spirale de la colère. Ils sont accueillis
dans des lieux d’accueil et de soins résidentiels qui sont pour la plupart des lieux
de vie collective. Vivre ensemble ne va jamais de soi et donc pas non plus quand
sont rassemblés des personnes psychotiques fragilisées.

A  l’évidence,  ces  lieux  sont  plus  souvent  qu’à  leur  tour  le  théâtre  de
transgressions  et  de  débordements  qui  ont  pour  conséquence  de  rendre
l’atmosphère impropre à un travail thérapeutique, liée entr’autres choses à un
sentiment d’insécurité. L’ambiance en question devrait y être plus sécurisante
que sécurisée pour que chaque résident puisse prendre le risque de sa singularité
et donc de ses choix dans sa trajectoire thérapeutique.

Ces transgressions et débordements peuvent pourtant être l’expression de
la pathologie des résidents. Ils impliquent bien sûr le résident à l’initiative de
l’acte et les autres directement concernés mais aussi le dispositif  thérapeutique
en  tant  que  tel.  C’est  en  cela  que  ces  passages  à  l’acte  convoquent  non
seulement les garants de la règle mais aussi le clinicien. 

A titre d’exemples, on peut citer : les esquives répétées face aux tâches de
la vie collective; les dépenses des économies prévues pour s’installer; l’absence là
où on est attendu pour une démarche administrative; les vols, les violences, les
insultes; les tentatives de suicide.

L’agir comme expression symptomatique 
Suivant  l’aptitude  du  psychotique  à  recourir  au  symbolique,  on  peut

distinguer plusieurs cas de fgure.
Soit le sujet psychotique construit sa métaphore délirante, on peut dire

qu’il  use  d’un  symbolique  de  suppléance1,  ses  comportements  sont  pour  la
plupart  interprétables  à  partir  de  son  inscription  dans  le  rapport  à  l’Autre,
lequel peut être abordé par le biais de la production délirante. La réponse du
soignant passe par la parole et l’inscription dans la chaîne signifante est déjà en
soi une manière de border, de limiter la jouissance du symptôme qui se prend
dans les rets du langage. Il est habituel que le thérapeute devienne l’objet de
méfance jusqu’au soupçon voire la haine et du même coup, une adresse à la
transgression quand il incarne les règles du dispositif. Il se repère alors dans le
transfert à partir de la place à laquelle l’assigne le patient et veille à se décaler de
la place de l’Autre persécuteur pour éviter ainsi l’exaltation érotomane ou le

1 C. Soler, L’inconscient à ciel ouvert de la psychose, PUM, 2002, p 189.
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déchaînement persécutif.  Dans ce contexte,  la  pratique à plusieurs  offre une
opportunité précieuse permettant un transfert diffracté bien utile pour traiter les
dérives transférentielles de l’hainamoration et de la dissociation.

Mais la construction de la métaphore délirante n’est pas la seule solution
du sujet psychotique. Il  dispose d’autres type de solutions qui n’usent pas du
symbolique mais qui procèdent à une opération réelle sur le réel de la jouissance
qui n’est pas prise dans les rets du langage, tel l’œuvre ou l’acte comme le dit
Colette  Soler.2 On  peut  à  cette  occasion  évoquer  le  roman  de  Camus
“L’étranger”  où  l’auteur  rend si  bien  compte  de  l’acte  qui  reste  étranger  à
Meursault.

Les  traitements  du  réel  par  l’acte  ne  laissent  que  peu  de  place  au
psychanalyste du fait du peu d’usage de la parole. Si positionnement subjectif
du sujet psychotique exclu quasiment le psychanalyste dans une pratique de la
cure, il convoque néanmoins le psychiatre et les dispositifs de soins.

L’acte  est  un  traitement  du réel  par  le  sujet  psychotique  où ce  qui  le
spécife  est  bien  souvent  que  le  sujet  ne  peut  rien  en  dire,  ne  peut  le
problématiser  et  le  tient  bien  souvent  comme  étranger à  lui-même3.  L’acte
s’échoue contre les limites de la légalité et s’offre comme une modalité pour
traiter subjectivement l’insupportable de l’Autre social. Il confronte le sujet aux
limites de la légitimité et de la légalité, ce qui convoque les travailleurs sociaux
mais aussi le psychiatre et le monde juridique.

Les  psychotiques qui court-circuitent la parole,  au fur et  à mesure des
transgressions,  augmentent  le  risque  de  l’exclusion  des  circuits  de  soins  qui
deviennent  alors  une  antichambre  de  la  prison  ou  de  la  rue.  L’enjeu  du
psychiatre est d’offrir une continuité de soins à ces patients qui sont d’abord
vulnérables même si ils peuvent aussi être dangereux.

Dans  la  mesure  où ces  actes  témoignent  de  la  singularité  du sujet,  ils
devraient être accueillis et traités mais dans la mesure où ils mettent à mal la
communauté  thérapeutique et  le  dispositif  thérapeutique en tant  que tel,  ils
devraient être limités voir bannis. 

Et voilà les cliniciens en plein paradoxe: accueillir le symptôme et mettre à
mal le dispositif  thérapeutique ou préserver le dispositif  mais ne pas accueillir le
symptôme,  ce  qui  serait  contraire  au  fondement  de  l’éthique  analytique.
Paradoxe  interrogeant  les  relations  dangereuses  entre  la  psychanalyse  et  la
psychothérapie institutionnelle.

2 Ibid., p. 189-190. C. Soler développe aussi une solution où la chose est couverte par une fction
appendue à un signifant idéal, ce qui permet au sujet de se glisser sous un signifant qui fait tenir
son monde. Mais ce n’est pas vraiment l’objet de ce travail.

3 Ibid., p 193.
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 Qu’est-ce  qui  spécife  un  dispositif  institutionnel  psychothérapeutique  qui  s’oriente  de  la
psychanalyse?

Les  structures  d’accueil  ont  leur  règlement  d’ordre  intérieur  et  leurs
critères d’inclusion et d’exclusion. Qui dit règles, dit transgressions possibles et
donc pose la question de la sanction. Ce ne sont pas des zones de non-droit mais
ce  n’est  pas  non  plus  des  lieux  de  rééducation.  Ce  sont  d’abord  des  lieux
thérapeutiques et il faut qu’ils le restent et c’est sur cette visée que se joue la
différence. 

Pour parer un tant soit peu à la pure répétition à l’identique de l’acte resté
étranger au sujet, nous pouvons utiliser les effets de la confrontation avec l’ordre
social comme une réarticulation possible avec le signifant au sein d’un discours.

Un  dispositif  de  soins  psychiatriques  qui  s’oriente  de  la  psychanalyse
prend en compte le symptôme comme expression de la subjectivité du patient et
traite le dit-symptôme dans le transfert à partir d’un rapport de parole. Cette
démarche implique de soutenir un discours où le symptôme se fait énigme et
non déviance par rapport à une norme. 

Il s’agit cliniquement de 1) retrouver la voie d’une adresse à la parole et
rendre au symptôme sa fonction de lien social, et 2) chercher la part de vérité
subjective que l’acte recèle quant au choix inconscient du sujet dans son rapport
à l’Autre et quant à sa position de jouissance.
 Si dans une cure type, il s’agit de faire appliquer la règle analytique par le
sujet, celle de la libre association, dans un cadre institutionnel, il s’agit de faire
respecter les règles nécessaires à une pratique thérapeutique qui s’oriente de la
psychanalyse. C’est donc ce qui va orienter nos actes dans la conduite de la
cure,  cure  prise  non pas  dans  sa  forme de  “cure  type”  mais  bien de “cure
institutionnelle” si j’ose le dire ainsi. Il s’agit en effet de “diriger” la cure et pas le
patient4.

On peut distinguer trois niveaux au moins où les règles fondamentales
s’appliquent à la relation thérapeutique :

1) La parole : privilégier le dire au faire du côté du patient mais aussi du côté
du  soignant,  la  relation  se  fonde  sur  le  discours  et  non les  comportements.
L’interprétation se pratique à partir du signifant et non du comportement.

2) Le symptôme : accueillir et respecter le symptôme en tant que vérité du sujet
qui à la fois le singularise et fonde son rapport à l’autre et par là son inscription
dans le lien social mais si le symptôme fait lien, il ne fait pas pour autant loi. 

3) Le transfert : prendre en compte la spécifcité du transfert psychotique dans ses
dimensions érotomane et persécutrice.  C’est  en considérant ces particularités
comme consécutives au mode de rapport à l’Autre inhérent à la structure du

4 J. Lacan, Écrits, Seuil, Paris, 1966, p 586.
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sujet psychotique que nous pouvons nous orienter dans la conduite de la cure.
En l’occurrence en manœuvrant dans le transfert pour décompléter l’Autre afn
de se décaler de l’hainamoration et en supportant sa dimension de dissociation.

S’engager dans un tel dispositif  est un travail exigeant qui implique une
discipline  rigoureuse  pour  se  prêter  au  lien  transférentiel.  Une  présence  en
constant  retrait  sans devancer le  patient  mais  avec la présence et  la  lucidité
nécessaire pour diriger la cure et pas les patients. La position du scribe5 disait
Lacan.  Mais  rester  en  retrait  n’est  pas  synonyme  de  rester  passif  dans
l’ignorance en se contentant d’une écoute silencieuse soit disant bienveillante.
Défnir et conduire un projet thérapeutique c’est “faire offre” de soins avec la
part de savoir et celle de non- savoir et de pouvoir y faire avec les deux. Il s’agit
d’un  savoir  sur  la  maladie,  sur  les  symptômes,  sur  les  traitements
médicamenteux et psychothérapeutiques au sens large mais pas un savoir ni sur
l’autre  ni  pour  l’autre.  Ce  savoir  donne,  qu’on l’assume  ou  non un  certain
pouvoir mais qui porte sur l’offre de soins et non sur les personnes et qui est
limité et conditionné par la relation thérapeutique.

Les conditions du pouvoir thérapeutique.
L’exercice de ce pouvoir ne doit pas se tromper d’objet sans quoi on passe

de l’exercice de l’art de guérir à la furor sanandi et la frontière entre les deux est
plus ténue qu’on ne voudrait le croire. On ne peut être à la fois celui qui fait
offre de soins et celui qui contraint aux soins. 

La loi belge de 1990 sur la protection de la personne malade mentale a
clairement séparé les pouvoirs et sauf  à contourner l’esprit de la loi, contribue
largement à aider les soignants à s’abstenir de vouloir pour l’autre malade. 

L’exercice du pouvoir thérapeutique implique donc de respecter et faire
respecter le cadre du dispositif  thérapeutique afn qu’il puisse le rester.

Sanctionner  fait  donc  partie  intégrante  du  pouvoir  et  du  devoir  des
cliniciens à condition de ne pas se tromper d’objet d’un côté du transfert comme
de l’autre. 1) Le dit-patient garde le choix d’accepter ou de refuser le dispositif :
s’il l’accepte, il s’engage à respecter au mieux les conditions et il a à en répondre
et à en payer le prix. Le prix étant celui de tenter de dire au mieux, au plus
juste.  2)  Le  thérapeute  de  son  côté  s’engage  à  faire  offre  de  moyens  pour
permettre les soins et à payer non seulement de ses mots mais de sa personne à
partir de sa présence dans le transfert6. Il se fait semblant d’objet7 et n’incarne

5 J. Lacan, Le Seminaire, livre III, Les Psychoses, Seuil, 1981.

6 J. Lacan, La direction de la cure, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 587.

7 J.Lacan, Séminaire le Synthome, leçon du 16 mars 1976, Seuil, 2005, p124.
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donc ni l’objet ni l’Autre dans le transfert.
L’effcacité thérapeutique des différents dispositifs  de soins est  limité, le

“bon traitement” n’existe pas. Les “court-circuitages” par l’agir ne se résolvent
pas d’un coup, bien au contraire le traitement demande à conjuguer chimio-
thérapies  et  psychothérapies  pour permettre  un vivre ensemble au quotidien
dans le lieu résidentiel mais aussi au sein de l’équipe soignante. Une èniène tour
de Babel.

Les limites de l’effcacité thérapeutique qui confronte le sujet à l’absence
de réponse absolue et à l’angoisse qui accompagne cette absence est un “pousse-
à-l’agir”.  Cette angoisse n’est  pas  le propre du malade mental,  chacun y est
confronté, soignant, soigné, proche et citoyens. 

Quand surgit l’agir qui court-circuite la parole, la priorité est de donner
une réponse prise dans un discours.  Cette réponse peut être une sanction si
l’acte est transgressif  à condition qu’elle ne soit pas hors-discours.

Deux  écueils  guettent  les  équipes  soignantes.  D’un  côté  les  sanctions
appliquées en dehors d’un discours spécifquement adressé et recevable par le
patient,  ce  qui  mène  à  l’escalade  symétrique  des  passages  à  l’acte  auxquels
répondent des sanctions restant hors-discours, le traitement se rapprochent d’un
traitement  moral  à  visée  rééducative  annulant  la  visée  thérapeutique  du
dispositif :  “TOUS  A  LA  MEME  ENSEIGNE”.  Cette  rigidité  débouche
souvent sur la violence et l’exclusion de personnes malades mentales. De l’autre
côté,  au  nom de  “La”  psychanalyse,  le  déni  des  règles  et  des  effets  de  leur
transgression  au  nom du  principe  de  la  singularité  et  du  cas  par  cas  et  la
discorde s’installe au sein de l’équipe soignante entre les  “thérapeutes”  et  les
“éducateurs” au détriment bien sûr des patients et du dispositif.

D’un côté comme de l’autre, la transgression reste hors-discours et tend à
se répéter à l’identique ou pire dans l’escalade jusqu’à l’exclusion du patient.

Si la marge de manœuvre est étroite, l’enjeu est d’importance. En effet, le
patient “poly-exclu”  des dispositifs de soins en vient à se confronter à l’errance
du SDF puis à la détention sans raison convaincante sur le plan juridique et
émarge  du  coup  d’un  système  moins  bien  loti  en  ressources  psycho-
thérapeutiques.

C’est bien confrontée à ces ratages que je me suis posée la question de la
sanction  au  sein  du  système  thérapeutique  en  amont,  si  je  puis  dire,  de  la
confrontation au système judiciaire.

Tout  comme le  patient  suicidaire  entame son  processus  bien  avant  le
passage  à  l’acte  fatal,  le  patient  qui  court-circuite  la  parole  par  l’agir  hors-
discours peut être pris en compte dans son agir dès que possible bien avant qu’il
ne commette un délit punissable par la loi.
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La sanction, dans la clinique concrète et quotidienne.
Les psychotiques qui usent peu du symbolique ont du mal à se représenter

à partir de mots les règles et les sanctions, souvent, ils mettent à l’épreuve le lien
établi  à  travers  les  passages  à  l’acte.  Les  manquements,  débordements  et
transgressions  sont  inévitables  et  font  partie  du processus,  appelons  les  “des
méfaits”.

Quand le méfait a lieu au sein du dispositif, le clinicien répondra à partir
de sa fonction. Il est essentiel de différencier l’individu et la fonction. 1789 a
aboli  les  supplices  ordonnés  par  le  roi  pour  crime  de  lèse-majesté.  Michel
Foucault explique combien punir alors devient un art. Ce qui est visé dans le
punir, n’est pas l’offense passée mais le désordre futur8, faire en sorte de limiter
répétition et imitation. 

Sanctionner n’est pas une fn en soi, il importe que cela fasse “évènement”
pour  soutenir  le  dispositif  et  cerner  le  dit-méfait  pour  le  réinscrire  dans  le
discours.

Quand il  y  a  “méfait”,  la  première  chose  est  de  le  nommer mais  pas
n’importe comment. Si par exemple quelqu’un vole un objet commun ou insulte
un co-résident, ce n’est pas du tout pareil  de dire “tel objet qu’il  est interdit
d’emporter a été retrouvé dans la chambre de un tel” ou “tu as volé cet objet” et
dans le cas de l’insulte dire “l’insulte est une violence verbale interdite au sein de
la maison” ou “tu es grossier”.

D’une part, on est dans le constat et de l’autre dans l’accusation directe.
S’il  s’agit d’une personne à tendance paranoïaque, une accusation directe va
avoir  un  effet  contre-productif,  car  le  sujet,  pour  se  défendre  va
automatiquement reporter la responsabilité sur l’autre et s’il n’y parvient pas, va
enclencher la spirale du vécu persécutif.

Pour  éviter  le  plus  possible  cette  dérive,  il  est  indispensable  que
l’intervenant reste dans une position de  témoin. Il peut aussi rappeler la règle,
mais ne pas accuser. Il faut donc qu’il puisse garder le silence pour suspendre
son hypothèse de responsabilité pendant le temps nécessaire. 

C’est le temps de suspension, le temps de l’attribution subjective du délit,
temps aussi de la mise en mots dans un discours qu’on pourrait rapprocher du
temps de l’instruction dans le domaine juridique. 

Je rapprocherais ce temps de celui  de la  palabre,  temps nécessaire pour
nommer et expliciter les risques et les enjeux pour chacun.

C’est au prix de cette scansion que l’auteur du “méfait” pourra peut-être, et
c’est ce que l’on vise, enclencher le cheminement pour reconnaître sa part de
responsabilité. Si la responsabilité n’est pas clairement établie, on ne peut guère

8 M. Foucault, Surveiller, punir, Gallimard, 1975, p 95.
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aller plus loin si ce n’est de rappeler ce qu’implique un tel méfait et de nommer
quelle est la sanction possible. Cela en reste là jusqu’à la fois suivante en perte et
proft!

Devant un comportement problématique, il est donc essentiel de prendre
le temps de questionner, de rentrer dans la phase de l’instruction du dossier non
par l’inquisition mais par la palabre : en effet, en psychothérapie institutionnelle,
la question est  déjà une esquisse de solution9 alors  que la réponse dans une
sanction  inappropriée  ne  fera  pas  évènement  et  peut  nous  éloigner  d’une
solution. C’est aussi le temps nécessaire pour comprendre et ne pas conclure
prématurément. 

C’est donc dans un deuxième temps que vient la sanction. Sanctionner
c’est poser un acte de parole, à partir d’une énonciation, un acte qui fait partie
du processus thérapeutique et qui n’est pas synonyme d’échec. Loin de viser à
punir, c’est bien souvent un élément essentiel pour favoriser le traitement même
si on en arrive parfois à devoir suspendre l’hébergement pour un temps.

Donc, règle et sanction sont des outils à la disposition des soignants. 
Pas  de  sanction sans  avoir  ouvert  un  espace  pour  articuler  méfait  et

discours. On n’est pas dans le domaine de l’action-réaction.
C’est à chaque niveau de décision qu’il importe de veiller à l’inscription

dans le dispositif: être vigilant n’est pas équivalent à être harcelant mais c’est
bien un travail de tous les jours et à tous les niveaux de fonctions.

Ne pas intervenir quand il y a une mise à mal du dispositif  soi-disant pour
maintenir la relation est une erreur de jugement. C’est justement de réagir tôt
avec un savoir-faire qui va alimenter la relation qui permettra d’évoluer vers une
subjectivation  du  symptôme.  Pris  dans  cette  optique,  sanctionner  n’est  pas
seulement le rôle du thérapeute en titre, il n’y a pas de petite procédure, il y une
responsabilité  à  prendre  par  chacun dans  l’équipe soignante  avec son degré
d’appréciation  à  chaque  niveau  d’intervention.  Si  la  responsabilité  est
clairement établie et qu’elle nécessite une sanction, l’enjeu sera de sanctionner
tout en évitant la rupture totale. Pour cela il faut plusieurs temps, plusieurs personnes
et des échéances.

D’où l’importance de ne travailler ni seul ni dans l’urgence.
Pourquoi  plusieurs  temps?  Parce  qu’il  faut  donner  le  temps  à  la

métabolisation émotionnelle que pour que le sujet puisse se dégager d’un affect
envahissant  et  qu’il  puisse  entendre  les  mots  qui  viennent  de  l’autre.  Une
procédure par  étape est  en soi  un dispositif  aidant à  accepter la  règle et  la
sanction.

Pourquoi plusieurs personnes? Parce qu’il  est préférable de partager les

9 M.J. Sauret. L’effet révolutionnaire du symptôme, Erès, 2008, p. 98
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rôles. La personne qui témoigne ne devrait pas être en même temps celle qui
sanctionne afn qu’un intervenant n’endosse pas seul le rôle de persécuteur tout
puissant  ce  qui  risquerait  d’annuler  le  potentiel  soignant  de  la  relation.  La
référence à un tiers permet de se décaler de la relation persécutrice, ce tiers
pouvant être la réunion d’équipe.

Pourquoi  des  échéances?  Pour  éviter  la  rupture  totale  du  lien
thérapeutique qui dépasse les limites du dispositif  institutionnel. Il peut y avoir
fn de séjour sans pour autant qu’il y ait fn de suivi avec certains intervenants
ou que le suivi puisse reprendre au sein du dispositif  après une interruption qui
permettra au sujet de se repositionner par rapport au cadre. Il est alors possible
de faire un parcours en plusieurs étapes distinctes, un parcours en pointillé.

Conclusion
Puisque des patients psychotiques qui vivent en institution thérapeutique

et que certains doivent en passer par l’agir, il importe de prendre en compte cet
agir et d’user, non pas d’un art de punir mais d’inclure dans “l’art de guérir” 
une éthique de la sanction.

Pas de sanction sans scansion!

Last but not least
Quand la sanction ne peut être appliquée et que les exceptions à la règle

se multiplient, c’est le signal qu’il est temps de réinterroger le dispositif.
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Transgenerationele overdracht in het dagelijkse leven

Seppe Jacobs 

Inleiding
Toen me gevraagd werd te spreken, stootte ik bij mezelf  op de nodige

ambivalentie1. Enerzijds enthousiasmeerde het me, had ik wel goesting om de
kans  te  grijpen om iets  te  vertellen  vanuit  mijn  werk  en  verhouding  tot  de
psychoanalyse met betrekking tot dit onderwerp. Anderzijds werd ik verdeeld
door een vrees niets te vertellen te hebben en dus bijgevolg te falen. Dergelijke
besognes zijn mij echter niet vreemd en – hoe kan het ook anders? – verwant
aan mijn oedipale geschiedenis. De confrontatie met de eigen neurose en het
besluit me hierdoor niet te laten leiden, resulteerde in de titel van mijn lezing
Transgenerationele overdracht in het dagelijks leven, onvermijdelijk alluderend op Freuds
Psychopathologie van het dagelijkse leven. 

We vinden in de literatuur verschillende termen voor het beschrijven van
de  overdracht  van  generatie  op  generatie,  gaande  van  transgenerationele
overdracht tot trans- of  intergenerationele transmissie.  In elk geval  is  het de
bedoeling  van  te  spreken  over  de  transmissie  van  de  ouder  op  het  kind,
eenvoudig  te  defniëren  als  hetgeen  zich  transfereert  van  de  ene  psychische
ruimte van het ene subject of  meer dan één subject naar de psychische ruimte
van een ander subject. 

Het is een kwestie die mij interesseert omdat het een vraag is die ik mij
regelmatig stel bij het beluisteren van patiënten: of  er iets van de ene op de
andere  generatie,  hetzij  door  of  over  verschillende  generaties  heen,  een
determinerende  werkzaamheid  heeft.  Het  lijkt  mij  een  retorische  vraag.
Bovendien  is  het  debat  betreffende  de  psychische  transmissie  zo  oud  als  de
psychoanalyse  zelf.  Het  is  evident  dat  het  menselijke  lijden  een  sociale  en
culturele inbedding hebben. 

Volgens de formule van Piera Aulagnier (1975) valt het subject enkel te
defniëren in  een intersubjectieve  ruimte en noodzakelijkerwijs  in  de  tijd  en
ruimte van de generationele stroom. 

Het  generationele  concept  loopt,  klassiek  volgens  Freud,  over  in  het
verschil  tussen generaties.  Dit  verschil  krijgt  vorm onder het  belang van het
incestverbod met in het verlengde daarvan de verdringing van oedipale wensen
en de schuld. Daarnaast werd Freud in de kliniek ook geconfronteerd met de
herhalingsdwang, bijvoorbeeld bij patiënten die het onlustvolle karakter van een

1 Deze tekst  vormt de neerslag van een lezing in het kader  van de studiedag  Psychische  antwoorden op de
psychopathologie van een ouder op 16 januari 2013 in Sleidinge, georganiseerd door Idesça in samenwerking met
het GPP.
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trauma steeds opnieuw herhaalden. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog,
publiceert Freud 'Das Unheimliche' (1919) waarin hij stilstaat bij geheimen en
de  overdracht  ervan,  als  voorloper  op  latere  werken  met  betrekking  tot
overdracht van geheimen tussen generaties. 

Het  Unheimliche verschijnt  daar  waar  het  symbolico-imaginaire  vangnet
niet  marcheert  en  het  Reële  het  fantasma  doorbreekt.  Het  Unheimliche is
gekoppeld aan een ander genieten buiten de betekenaar, voorbij het lustprincipe
en de taal. 

Na  WO  II  en  de  impact  van  de  Holocaust  nam  de  notie  van  de
transgenerationele overdracht een hoge vlucht. Er was een explosieve toename
van  transgenerationele  studies.  De  Holocaust  was  zo  traumatisch  en
tegelijkertijd zo verzwegen, dat veel onuitgesproken leed doorgegeven werd aan
volgende generaties. 

Algemeen  beschouwd  zijn  er  in  de  verhouding  tussen  generaties
psychische  processen  aan  het  werk  die  deze  verhoudingen  organiseren  en
desorganiseren. De inter- of  transgenerationele band is een valabel concept om
de principes en modaliteiten te beschrijven inzake de transmissie van leven en
dood tussen en over generaties heen. De voorgeschiedenis, het psychische leven
van de ouders, organiseert mee het psychisme van het subject. 

Dit is uiteraard geen lineaire zaak; daarmee zouden we de keuze van het
subject  onrecht  aandoen.  Wel  ben  ik  van  oordeel  dat  een  eventuele
psychopathologie bij de ouder de psychische ruimte van een kind en bijgevolg
de subjectkeuze in ernstige mate kan vernauwen.

Het lijkt mij interessant te illustreren hoe formaties van het onbewuste,
confguraties  van psychische objecten transgenerationeel kunnen doorklinken.
René Kaës maakt in zijn artikel  Le problème psychanalytique du générationnel: objets,
processus et  dispositifs  d'analyse een positief-negatief  opdeling. Langs de positieve
pool  heb  je  de  narcistische  en  objectale  samenhang,  het  behoud  van
intersubjectieve  banden,  doorgegeven  idealen,  neurotische  defensie-
mechanismen, identifcaties of  beveiligende fantasma's. 

Een psychopathologie bij  de ouder wordt veeleer gemarkeerd door het
negatief  hiervan. We bevinden ons hier in het veld van het ongezegde, 'le non-
dit'. Het ongezegde maakt het evenwel allesbehalve afwezig. In zijn theorie van
het  onbewuste  gaat  Freud  ervan  uit  dat  hetgeen  niet  uitgesproken  wordt,
sluimerend  aanwezig  is  in  het  onbewuste  en  zich  te  pas  en  te  onpas  zal
opdringen. 

Hetgeen doorgegeven wordt, is hetgeen niet kon verdragen worden, niet
vastgehouden kon worden, zich niet laat herinneren, geen inschrijving vindt in
het psychisme van de ouders maar wel gedeponeerd wordt, zich inkapselt in het
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psychisme van het kind. Het gaat over dingen die gebeuren, veelal destructief;
een  fout,  een  ziekte,  een  misdaad,  verloren  objecten  zonder  spoor  of
herinnering, zonder dat rouwarbeid is kunnen doorgevoerd worden. 

Het  gaat  hier  over  bevroren,  enigmatische,  brute  betekenaars  die
onvoldoende geëlaboreerd zijn kunnen worden, op dewelke onvoldoende een
werk van symbolisering is uitgevoerd. Het gaat over scheuren, breuken, hiaten
die niet gedacht zijn geworden of  niet denkbaar zijn. 

We  zouden  deze  enigmatische  betekenaars  de  sporendragers  van  de
doodsdrift kunnen noemen.

Casus: Sena
Dit  laatste  komt  in  het  bijzonder  tot  uiting  wanneer  een  familiale

pathologie getekend wordt door een incestgeschiedenis. 
Het betreft  een casus van een vrouw van middelbare leeftijd,  ik zal  ze

Sena heten omwille van de semantische overeenstemming met haar eigenlijke
naam. Zij is een vrouw die doorheen een familiaal kluwen de verschrikking van
haar jeugd heeft willen 'achterlaten' om na al die jaren door een andere maar
gelijkaardige verschrikking achterhaald te worden. 

Sena meldt zich ongeveer een jaar geleden aan in ons centrum, Tsedek vzw.
Ze werd doorverwezen door een naburig gelegen therapeutisch centrum, met de
'beste  bedoelingen'.  Ze kreeg er  de boodschap op dat  moment  onvoldoende
draagkracht te bezitten om het therapeutisch programma aan te kunnen. Deze
conclusie werd na  twee weken opname reeds gemaakt én nadat ze in eerste
instantie toegelaten werd als patiënt. Hetgeen overheerst is de krenking niet te
voldoen aan de narcistische eisen van een klinische setting. Bovendien vormt het
een pijnlijke herhaling opnieuw afgewezen te worden in de vraag naar zorg. 

Zorg is in haar geval een sleutelbetekenaar, Sena zegt 'altijd gezorgd' te
hebben. Ze drukt hiermee iets uit van haar fantasma en subjectpositie in relatie
tot de Ander. Tevens spreekt hier haar genese; toont ze zich als erfgenaam aan
gene zijde, de zorg die dodelijk afwezig was in het gezin van herkomst.

Laten we ons niet leiden door wat moet gehoord worden maar wel door
hetgeen  zich  laat  beluisteren,  dan  staan  bij  aanmelding  de  vermoeidheids-
klachten  voorop.  Daarnaast  spreekt  Sena  ook  over  spanningspijnen  en
veelvuldig huilen. Deze klachten zijn manifest sinds het voorjaar van 2011. Een
falen in relatie tot de zorg van de jongste dochter gaat hieraan vooraf.

Sena komt uit een groot gezin met dertien kinderen, ze is het tiende kind
in de rij. In een eerste sessie omschrijft ze het gezin eufemistisch als 'sociaal en
emotioneel arm'. Het contrasteert echter met de opgehangen façade naar de
buitenwereld.  Sena  zegt  hierover:  'We droegen kleren  van het  merk  Princesse
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maar leidden allerminst een prinsessenleven'. 
Vader  was  alcoholicus,  gewelddadig,  'altijd  kwaad';  moeder  was  veelal

afwezig omwille van werk. Er wordt een beeld geschetst van kinderen die aan
hun lot overgelaten worden en op zichzelf  of  op elkaar aangewezen te zijn.
Bovendien vindt er met sommige kinderen, onder wie Sena, incest door vader
plaats. Op een gegeven moment zal één van de oudere zussen aangifte doen bij
de  politie  en  leidt  dit  tot  een  gerechtelijke  veroordeling  van  vader.  Vaders
detentie  werd  voor  de  kinderen  verborgen  gehouden  en,  cynisch  genoeg,
verklaard door vaders vermeende medewerking aan het bouwen van een kerk in
Frankrijk. In de realiteit kwam vader na negen maanden vervroegd vrij 'omwille
van goed gedrag' en de incestgeschiedenis hernam zich onder het dreigement
van 'te zwijgen, zoniet geplaatst te worden'.

De  impact  van  vaders  overtreden  van  het  incestverbod  kan  uiteraard
nauwelijks overschat worden. De ervaren angst en vernedering, en het gebrek
aan  basisveiligheid  zinderen  zonder  meer  na.  De  seksuele  verhouding  ten
aanzien van de man wordt er in sterke mate door gekleurd. 

De man is  voor Sena per defnitie  'onverantwoordelijk'  en 'onbetrouw-
baar',  haar latere partnerkeuze bemiddelt de herhaling met als gevolg dat de
twee vaders van haar vijf kinderen haar in deze overtuiging bevestigd hebben. 

De  vader  van  de  vier oudste  kinderen  -de  oudste  zoon  heeft  Sena
geadopteerd- was zelf  afkomstig uit een pleeggezin en ontwikkelde zich tot een
'onbetrouwbare echtgenoot'. Hij was drugsverslaafd, werkte niet en was soms
gewelddadig. 'Van hem scheiden was een bevrijding', zegt ze hierover. De vader
van  de  jongste  zoon  verliet  haar  tijdens  de  zwangerschap  voor  een  andere
relatie. De zowel destructieve als afwezige vaders/mannen in haar leven, nopen
Sena tot de uitspraak dat ze 'geen mannen meer hoeft in haar leven'. 

Haar overdracht met mezelf  is in een eerste tijd gekleurd door argwaan,
negativiteit en een zekere vijandigheid. Ze stelt zich openlijk de vraag of  ik 'wel
iets uitricht' en is teleurgesteld in de afwezigheid van een pasklaar antwoord op
haar lijden. Door de continuïteit van het werk, paraatheid en geduld lijken deze
negatieve  overdrachtsgevoelens gaandeweg weg te ebben en plaats  te  maken
voor een groeiend vertrouwen. 

Terugkerend op de uitspraak 'ik moet geen mannen meer in mijn leven' is
dit mijn inziens niet zozeer iets wat de toekomst aangaat maar reeds altijd in
haar partnerkeuze voorbij de vader besloten heeft gelegen. Sena doet het op
haar  eentje,  zonder  de  man.  Dat  is  hetgeen  zich  aftekent  doorheen  haar
parcours; dat ze 'achterlaat' en 'doorgaat'. 

Een belangrijk breukvlak vormt de zelfmoord van de jongste zus, de zus
met wie ze een innige band had en voor wie ze haar jonge leven gezorgd had.
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De zelfmoord werd door de familie, met moeder in de regiestoel, in de doofpot
gestopt  en  geweten  aan  een  persoonlijke  crisis  ten  gevolge  van  dier
echtscheiding.  Aan  de  kinderen  van  de  zus  werd  de  leugen  verteld  dat  ze
omwille van het vele roken overleden zou zijn aan longkanker. Later kwamen de
kinderen bij  Sena terecht  en liet  ze hen een afscheidsbrief  van hun moeder
lezen.  Om de dodende miskenning nog meer in  de verf  te zetten,  bleef  de
moeder afwezig op de begrafenis.  Is  het  de schaamte die haar op reis  deed
vluchten?

Voor Sena is  het  de tijd dat  ze beslist  te breken met haar  familie,  het
moment waarop ze haar familiegeschiedenis denkt 'achter te laten'. Dit herhaalt
zich na de echtscheiding, de voornoemde grote bevrijding. In de zorg voor haar
vijf  kinderen staat ze er alleen voor, combineert ze als alleenstaande moeder
twee jobs om het gezin te vrijwaren van de kansarmoede – nog zo'n demon uit
het verleden. 

Het is een symptomatische spanningsboog die bewondering oproept, in
relatie tot een vrouw met een dergelijke desastreuze voorgeschiedenis, een sterke
madam die zich niet laat doen, die het hoofd biedt aan de zwaarte van haar
bestaan. Sena karakteriseert zichzelf  als iemand met een positieve instelling, een
'doorzetter' steeds gericht op het zoeken naar oplossingen. Tot op een bepaald
ogenblik...

De positieve instelling contrasteert  met het negatieve discours dat haar
opname kenmerkt. Zowat alles is onderhevig aan de klacht. Sena ervaart een
chronisch gebrek aan 'zorg' en 'rust' in huis. Wat echter gebeurt, is dat er zich op
de scène van haar verblijf  iets van de zogenaamde achtergelaten geschiedenis
herspeelt.  Het  verleden wordt  herlevendigd.  In  de  overdracht  met  bepaalde
medepatiënten vindt er projectie plaats. In de ene herkent ze haar vader, een
andere draagt de naam van de ex-man, nog een andere patiënt lijkt op haar
broer, om nog maar te zwijgen over de volgens Sena talloze gedemotiveerde
jongeren die haar herinneren aan sommige van haar kinderen. 

Hetgeen  van  buitenaf  dichtbij  komt,  kan  in  eerste  instantie  niet  als
dusdanig  erkend  worden,  als  iets  waartegenover  een  eigen  implicatie  te
verkennen valt. Integendeel, het wordt verafschuwd, ze wenst op geen enkele
manier  geïdentifceerd  te  worden  met  wat  ze,  deels  terecht,  de  onverdraag-
zaamheid in de groep noemt. 

Af  en toe laat Sena een ander stuk horen, zegt ze bijvoorbeeld 'het is alsof
ik opengegooid wordt, als een soort van openbare werken'. Spreekt er hier ten
aanzien van het 'openbare' ook iets van een schaamte die betrekking heeft op
het verlies, het ervaren onvermogen om zich ondanks alles staande te houden in
het  leven?  Via  de  klacht  wordt  een  krampachtige  poging  ondernomen  het
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stuwende lijden vanuit het onbewuste op afstand te houden. 
In die zin is het wellicht niet vreemd dat ze vaak spreekt over 'splitsing'.

De splitsing van het ego als afweermechanisme tegenover het ondraaglijke kan
in deze makkelijk herkend worden. Sena heeft het echter over de verschillende
splitsingen die haar  leven kenmerken,  het  'achterlaten'  laat  zich niet  denken
zonder 'splitsing'. De breuk met haar familie, met de vaders van haar kinderen...
Op een gegeven moment vraagt ze in een sessie of  'de groep niet kan opgesplitst
worden',  als  een soort van duale opdeling tussen goed en slecht. Ik repliceer
hierop met de vraag 'of  er al niet genoeg splitsing in haar leven is?'

Tussen de lijnen laat de splitsing zich immers ook horen. Vijf  jaar geleden
verscheen de ex-man opnieuw op het toneel. Wat ook de dynamiek moge zijn,
twee van de kinderen -de middelste zoon en de jongste dochter- kwamen onder
zijn "slechte" invloed te staan. Dit had tot gevolg dat hun respectievelijke studies
gestopt werden en de twee kinderen zich volgens Sena door de vader via 'drugs
en geld' lieten verleiden om in een destructieve spiraal, 'het verderf' verzeild te
geraken. Het verderf  waaraan ze ten allen prijze heeft willen ontkomen. Sena
heeft actueel geen contact meer met de zoon, met de dochter resteert er nog een
telefonisch  contact.  Tijdens  deze  gesprekken  is  de  dochter  erg  verwijtend,
'zonder dat ze zegt waarom ze doet zoals ze doet'. 

Voorbij de klacht wordt Sena geconfronteerd met haar verdriet, het falen
als  moeder.  Onvermijdelijk  brengt  dat  de  eigen  moeder  in  herinnering,  de
moeder aan wie ze ‘geen herinneringen heeft als moeder’, de moeder die een
stilzwijgend  bondgenootschap  aanging  met  de  vader.  Een  ontkenningspact
wordt door Tisseron omschreven als een alliantie die garandeert dat subjecten
in een koppel geen vragen zullen stellen over zaken waarover ze hardnekkig
zwijgen.  Een  incestueuze  vader,  een  afwezige  moeder  die  de  eigen
verantwoordelijkheid miskent, die zwijgt onder het mom van de schone schijn ...
Sena zegt: 'Ik weet soms niet wat erger is, wat mijn vader gedaan heeft of  wat
mijn moeder gedaan heeft of  beter niet gedaan heeft'. En verder: ‘Als ik mijn
moeder naar antwoorden vroeg, ging ze buiten de was ophangen. Ik heb haar
gezegd  dat  ze  mij  maar  niet  Sena  had  moeten  noemen…’.  Sena  betekent
waarheid.

Het weglopen van moeder, de doofpot, het doen alsof... het heeft Sena
zeker  gevormd  in  het  moeder  zijn,  vrouw  zijn.  Ze  heeft  de  moeder  (de
achterlatende  moeder  zou  je  kunnen  zeggen)  achter  willen  laten  door  de
antipode-moeder te worden, de moeder die het bovendien alleen doet en niet de
coalitie met de (schaamte voor) de incestueuze man verkiest. 

Het eeuwige doorgaan wordt gestopt door 'de nederlaag', een nederlaag
op  het  ongeluk  dat  haar  voorafgaat.  Het  resulteert  in  vermoeidheid  en
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passiviteit of  hoe aan het zogenaamd 'achtergelatene' niet zonder slag of  stoot te
ontkomen valt. 

Er keert iets terug, slaat haar als een boomerang in het gezicht. Je zou
kunnen spreken over de terugkeer van het verdrongene maar er is, denk ik, ook
iets anders. Het drama is vooral gelegen in het feit dat een symbolisch draagvlak
ontbreekt,  dat  het  ontkenningspact  dat  zich  over  de  familie  verspreid  de
destructieve impact van haar voorgeschiedenis miskent, alsof  het niet gebeurd
is. Sena staat alleen, als een paria…

Er insisteren brute betekenaars,  traumatisch-reëel, die  ongeconstrueerd,
onbewerkt  plaats  innemen  in  het  verhaal  en  als  verzwegen  waarheid
doorwerken. We doelen hierbij in de eerste plaats op de incestueuze vader in
een coalitie met de ontkennende moeder. In het verlengde daarvan functioneert
de suïcide van de geliefde zus als reëel merkteken. 

De gedwongen breuk met twee van haar kinderen herinnert Sena hieraan
op een al te pijnlijke manier. Ook in hun geschiedenis leeft er transgenerationeel
iets verder van het psychische materiaal, van Sena’s pijn die niet mag bestaan,
die onvoldoende geëlaboreerd is kunnen worden. Wellicht kan hun keuze hier
ook niet van afgezonderd worden.

In de laatste  periode valt  mij  op dat  het  lijden beter  kan bestaan.  De
klacht ten aanzien van de directe omgeving is minder manifest, in de plaats is
het beter mogelijk  om te spreken over het  eigen ondraaglijke.  Het circuleert
rond een punt dat ze 'niet opgelost krijgt'. 

Concreet door in de eerste plaats onderhevig te zijn aan de keuze van
haar kinderen maar ook op een subjectief  niveau valt dit te beluisteren als de
verhouding tegenover het  enigma van de incestgeschiedenis.  Het gedwongen
doodzwijgen ervan, stipt het  gebeurde slechts  aan zonder dat het  ingelijfd is
kunnen worden via de symbolische orde. Hoeft het te verbazen dat Sena zich
soms de vraag stelt of  het daadwerkelijk gebeurd is? Als subject is ze drager van
het ongezegde, het niet-gedachte, getekend door het onbewuste van anderen,
van de ouders. Dit valt niet achter te laten…

Het geheimzinnige karakter van het transgenerationele drama laat zich
ook  horen  in  Sena's  herhaaldelijke  opwerping  'ik  snap  het  niet'.  Ze  heeft
uiteraard goede redenen om het niet te snappen. 

In tegenstelling tot zussen of  broers van haar heeft ze niet gekozen voor
de  weg  van  het  alcoholisme,  van  de  zelfdoding,  van  het  zwijgen,  van  het
echtelijk  geweld of  andere  destructieve  neigingen.  Sena heeft  zich verzet  en
gepoogd om de waarheid die niet mocht bestaan te ontsluieren. 

De mislukking hiervan heeft haar ertoe genoodzaakt zich van de familie af
te scheuren, steeds in het verlangen haar kinderen een warme thuis te kunnen
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bieden. 
Op een onbewust niveau echter, voorbij het concreet grijpbare (Sena laat

vaak horen dat het ‘bizar’ is, dat ze ‘het niet snapt’), was er zich wellicht een
herhaling aan het voorbereiden. De herhaling van het uiteengevallen gezin en
kinderen  die  destructieve  keuzes  maken.  Ook  de  herhaling  van  de  falende
moeder, vooral in verhouding tot de jongste dochter. De relatie met de beide
dochters contrasteert. Enerzijds de oudste dochter, bij wie ze veel steun vindt, de
dochter  die  zich  met  haar  onverzettelijkheid,  de  positivist  in  Sena
geïdentifceerd  heeft.  Anderzijds  de  jongste  dochter,  die  zegt  dat  Sena  ‘het
verleden moet loslaten’. Dezelfde dochter die zich in het gezicht verminkt heeft,
gezichtsverlies en schaamte… 

De herhaling als effect van een imaginair afgesneden geschiedenis zoals
een geamputeerd lichaamsdeel waarbij het transgenerationele leed verder leeft
als fantoompijn.

Casus: Walter
Een ander klinisch vignet betreft  een in zware mate dwangneurotische

man.  Ik  zal  in  zijn  geval  denkelijk  niet  verder  geraken  dat  een  aantal
hypothesen. Zijn spreken was erg geremd, de verdringing groot. Dit kwam de
kwaliteit  aan  herinneringen  niet  ten  goede,  hetgeen  het  niet  gemakkelijker
maakt iets van zijn transgenerationele geschiedenis in kaart te brengen. Toch
acht ik het de moeite hier een poging te wagen, temeer de therapie tot mijn spijt
gedwongen stopgezet  werd.  Ondanks  de  bereidheid  van het  voltallige  team,
werd een vraag tot heropname afgewezen onder het vetorecht van de psychiater.
Naast een aantal institutionele narcistische mechanismen, kon er vermoedelijk
in  de  overdracht  door  deze  laatste  iets  niet  verdragen  worden.  Trans-
generationele transmissie is echter onlosmakelijk verbonden met de overdracht,
in mijn interpretatie is het een pijnlijke herhaling op dit niveau. 

Ik  spreek  Walter  voor  het  eerst  in  juni  2010,  op  dat  moment  is  hij
eenendertig jaar. In de eerste sessie vertelt hij mij sinds vijf jaar ‘vast te zitten’ en
sinds die tijd niet meer te kunnen ‘stoppen met roken’. 

In de periode daarvoor was hij erin geslaagd ‘gedurende negen maanden’
(een  voldragen  zwangerschap  dus)  te  stoppen.  Hij  voelde  zich  ‘toen  veel
zelfzekerder en pakte de dingen aan’. In dezelfde periode was hij verliefd op een
veertienjarig buurmeisje (‘te jong’). Hoewel hij steeds plannen maakte, is hij er
niet in geslaagd het meisje aan te spreken. Walter zegt ‘ingestort’ te zijn en in
een impasse  verzeild geraakt  te zijn toen hij  merkte dat  het  buurmeisje  een
relatie had met een andere jongen.

Walter is de oudste van vier zonen, tussen de opeenvolgende geboortes zit
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er telkens slechts 1 jaar. Nog steeds in een eerste sessie vertelt hij me dat er voor
hem  een  doodgeboren  zusje  zou  geweest  zijn.  Moeder  zou  ‘chronisch
depressief ’ geweest zijn, vele jaren in de psychiatrie doorgebracht hebben en op
zijn  vijftiende overleden  zijn  door  suïcide  ten  gevolge  van  een  overdosis
medicatie. 

Walter geeft aan weinig herinneringen te hebben aan moeder, hun band
wordt ‘weinig affectief ’ genoemd. Vader noemt hij een man op wie hij sinds zijn
zesentwintigste steeds meer begint te lijken, met name ‘een gevoelig, angstig en
teruggetrokken  iemand’.  Dit  contrasteert  sterk  met  het  beeld  dat  Walter
ophangt  van  zichzelf  als  adolescent,  ‘vrijgevochten’,  ‘een  grote  mond’,
‘regelmatig agressief ’ en vanaf  zijn vijftiende -  zestiende experimenterend met
drugs en alcohol. Dit laatste heeft dus zijn aanvang in de periode dat moeder
suïcide  pleegt  en  wordt  ook  als  reden  genoemd  waarom  moeders  dood
nauwelijks tot hem doordrong. 

Het  drug-  en  alcoholgebruik  zal  in  de  tijdssequens  daaropvolgend
escaleren, evolueren tot een verslaving en fnaal uitmonden in een opname op
een ontwenningsafdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. 

Frappant is dat Walter te kennen geeft nog steeds verslaafd te zijn, niet
langer aan drugs of  alcohol, maar aan ‘scenario’s’. Onder scenario’s verstaat hij
obsessieve  constructies,  dwingende  fantasma’s  waarin  hij  verschijnt  als
‘charismatische  held  die  voor  het  oog  van  een  publiek  de  dodelijk  zieken
geneest,  onverzettelijk  en  met  een  blik  om  te  doden’.  Dit  klinkt  als  een
reactieformatie daar in het dagelijkse leven de inertie overheerst via de vicieuze
cirkel van het uitstel in de positie van toeschouwer. 

Deze tegenstelling tussen fantasma en eigen realiteit, kleurt het zelfoordeel
bijzonder negatief.  Een streng  Über-Ich belast  hem met veel  schaamte in een
imaginaire  dialectiek  met  de  afwijzende  Ander.  De  onmogelijkheid  van  het
verlangen, de onmogelijkheid om tot enige beweging te komen toont zich bij
Walter op het scherpst van de snee, hij noemt zichzelf  ‘de gevangene van de
eigen scenario’s’. 

Een  steeds  terugkerende  klacht  heeft  betrekking  op  wat  ik  zijn  orale
fxaties noem, waarvan roken en medicatie de belangrijkste zijn. Op vlak van
medicatie  toont  Walter  zich  een  ware  goochelaar  tot  grote  ergernis  van  de
psychiater die op zijn beurt goochelt met de wetenschappelijke evidentie van het
objectiveerbare effect. Walter “experimenteert”, nu eens met een kwartje meer
dan weer met een kwartje minder, steeds met buitengewone effecten, met meer
of  minder  remming.  De  suggestieve  krachten  beperken  zich  niet  louter  tot
psychofarmaca,  ook  het  effect  van  een  ordinaire  pijnstiller  kan  dagenlang
nazinderen. 
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Roken  wordt  op  dezelfde  lijn  geplaatst  als  medicatie,  beide  ‘toxische’
objecten  hebben  voor  Walter  de  betekenis  ‘verslaafd  te  zijn  aan  de
gemakkelijkheid’.  De wens  om te  ‘ontgiften’  heeft  een  averechts  effect,  ‘hoe
meer ik overtuigd ben van te stoppen, des te meer rook ik’. In de spreekkamer
waar  ik  hem  ontvang,  ligt  het  pakje  Marlboro  steeds  in  het  zicht  op  de
vensterbank, als een soort van fetisj in perfecte harmonie met een indringende
sigarettengeur.

Walter herinnert zich niet veel van moeder maar is het niet interessant dat
hij haar wel kent als een kettingrookster, als degene van wie hij –toen hij begon
te roken, opnieuw kort voor haar dood- sigaretten pikte? En uiteraard is ook
medicatie vanuit generationeel oogpunt verzwaard, zeker ook in het licht van
moeders suïcide door auto-intoxicatie. 

Medicatie en roken, het zijn orale objecten waarlangs hij zich verankert
aan moeders geschiedenis. Hoezeer Walter er zich ook van wil bevrijden, ze
hebben  een  destructieve  aanzuigingskracht  waaraan  schijnbaar  niet  te
ontkomen valt. De impact van moeders tragiek op de klachten en symptomen
van  Walter  is  treffend  en  markeert  mijn  inziens  de  intergenerationele
werkzaamheid  van  het  geheimzinnige,  zwijgzame  onbekende,  van  moeders
vreemdheid. Opnieuw valt in de confrontatie met een verlies het gebrek aan
woorden op,  een  lacune  waaraan de  vader  blijkbaar  ook  niet  heeft  kunnen
verhelpen. 

Als we de hypothese formuleren van Walter als intergenerationele drager
van de doodsdrift, staan we toch voor een aantal raadsels. Waarom hij? Zijn
broers lijken het behoorlijk goed te doen. Er is natuurlijk de keuze van ieder
subject,  daarnaast  stelt  zich  de  vraag  naar  de  particulariteit  van  Walters
oedipale  constellatie.  Het  roept  ook  de  vraag  op  naar  de  invloed  op  zijn
ontwikkeling van het kind dat er niet is, het kind dat hem voorafgaat. 

Op een gegeven moment in de therapie ondervraagt Walter verschillende
familieleden  over  moeder  in  de  hoop  iets  te  kunnen  reconstrueren.  De
rondvraag leert hem dat moeder ‘perfectionistisch’ was, dat moeder van jongs af
aan iemand was met ‘grote hoogtes en diepe dalen’, dat er zekere competitie
was onder de zussen om ‘veel kinderen’ te krijgen, dat moeder ‘graag zwanger’
was  en  dat  het  –curieuze  vervorming-  geen  doodgeboorte  maar  een  misval
betrof  (bovendien zou het geslacht onbekend zijn geweest). Ik betwijfel of  de
ware toedracht er veel toe doet, in ieder geval gaat het over een verlangen naar
een eerste kind dat gefnuikt is geworden en op wiens plaats Walter als eerste
kind terecht is gekomen. Veel meer zal ik daar ook niet over zeggen – over het
graf  dat  zwijgt of  de  eventuele  antecedenten  die  moeders  psychiatrische
geschiedenis voorafgaan.
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Interessant is ook Walters  liefdesleven of  hoe Walter zich tegenover de
liefde verhoudt. Doorheen het verloop van de sessies springt de uitgesproken
non-rapport in liefdesrelaties in het oog. Naast het gegeven dat Walter doorheen
de tijd in ons centrum de reputatie heeft opgebouwd “nen snoeper” te zijn en af
en toe als de gelegenheid zich aandient een “Tsedekblaadje” te plukken, staat
het onbevredigende karakter van zijn relaties voorop. 

In een eerste relatie staat walging voorop, Walters walging. De vriendin in
kwestie heeft hij leren kennen in de psychiatrie, ze is tien jaar ouder dan hem.
Hij zegt over haar: ‘Ze slikt medicatie en ziet eruit als  een zombie,  lelijk en
onverzorgd. Ik schaam mij om met haar, als jonge man met een oudere vrouw
over  straat  te  lopen’.  Het  driftmatige  van  de  walging  stelt  zich  het  meest
expliciet na de seksuele daad en krijgt op de hem typerende manier een valse
verknoping: ‘Het lag misschien aan de ice-tea die ik daarvoor gedronken had’. 

Walging is een betekenaar die zeker in een eerste periode van de therapie
op de voorgrond staat. In relatie tot de ander, tot de vrouw keert de confrontatie
met de eigen seksuele identiteit terug. De ervaring van mislukking is groot, hij
walgt van zichzelf. Steeds speelt de idee dat er ‘een tekort is aan gevoel’ is, dat
hij geen toegang heeft tot de ‘echte liefde’. 

Echter, op het moment dat de relatie tot een breuk dreigt te komen, lijkt
dit  op Walter  een enigmatische impact  te  hebben.  Waar veelal  ‘alles  vastzit’
veroorzaakt de angst voor verlies van de vriendin veel beroering. Walter spreekt
over de nood aan een ander, een hulpeloosheid, de liefdesbreuk confronteert
hem ermee dat hij ‘niets voorstelt’. 

Een volgende relatie,  met  een medepatiënte  uit  Tsedek,  is  een variant
hierop  met  uitzondering  van  de  walging.  Opnieuw  klaagt  hij  over  de
afwezigheid  van  verliefdheid,  over  een  relatie  ‘om  iemand  te  hebben’.  En
tezelfdertijd is hij opnieuw aan het ‘spelen met een onbereikbare ander’. 

Steeds spreekt de dwangneurotische zoektocht mee naar ‘dat iets’ dat hem
op slag  bevrijdt  van zijn  lijden.  Bovenal  overheerst  de twijfel,  twijfel  aan de
liefde voor, maar ook van de ander.

Zo ook in de overdracht. In zijn aanvraag tot heropname schrijft hij te
twijfelen verder te willen werken met mij  en klaagt hij  over een gebrek aan
vooruitgang, de impasse zit in de overdracht. Maar ik lees deze twijfel ook als
een vraag, ‘wil hij mij verliezen?’. Resoneert er daar iets van zijn Oedipus, in het
bijzonder van de band met zijn getroebleerde moeder?

Graag was ik in de mogelijkheid geweest daarop door te werken…
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Mannelijke aanwezigheid in de wereld van moeders

Jean-Pierre Van Eeckhout

Volgend vignet  maakt  gebruik  van fctieve  plaatsen  en fctieve  namen.
Voor het gemak is het ook uit het Engels vrij vertaald. De simpele conversatie
die  zich  ontspon,  vergt  geen  overdreven  respect  voor  de  precieze  beteke-
naars/woordbeelden die gebruikt werden.

Het is vrij rustig in De Speelbrug, een ontmoetingsplaats met de inspiratie
van de Maisons Vertes (F. Dolto) in Antwerpen. Een zevental moeders met een
tiental kinderen zijn aanwezig. Het is vrij goed weer, zodoende zijn de kinderen
verspreid over de binnenruimte en de speelplaats in open lucht: de zandbak en
de fetsjes vormen een grote aantrekkingskracht. Rond een speelruimte binnen
met een mat, waarop twee kruipertjes, ongeveer van dezelfde leeftijd vlijtig aan
het spelen zijn, staan een aantal zitbanken waarop hun respectievelijke moeders
zitten.

Ikzelf,  als enige man in de ruimte, zit wat verder op een andere bank.
Zoals  gezegd  is  het  vrij  rustig,  ik  kan  dus  horen  wat  in  dat  deel  van  De
Speelbrug gezegd wordt. Ik onthoud me echter van iedere commentaar, volg
alleen met de ogen het gebeuren en kom slechts in beweging als één van de
kruipertjes  bijvoorbeeld een bal  in mijn richting laat  rollen.  Ik  rol  deze dan
terug.

In het begin zitten de dames elk in het midden van de twee banken aan de
ene zijde van het tapijt. Ze kennen elkaar niet. Ze zien elkaar voor het eerst,
hier op De Speelbrug.
- Y : Hoe oud is uw kindje?
- X : 10 (?) maanden.
- Y : Och, dat is bijna even oud als het mijne.

Er wordt naar het bord, waarop de voornamen van de kinderen genoteerd zijn,
gekeken.
- X : Dat is Roos nietwaar? Vraagt de ene moeder, wijzend op het andere

kind.
- Y : Ja inderdaad, en dat is Sofe!?
- X : Ja.
- Y : U spreekt Engels, maar u bent niet van Engeland?
- X : Neen, ik kom uit het Noorden, uit Zweden.
- Y : Ik ben oorspronkelijk van Australië maar woon hier al een tijdje in Ant-

werpen. Bent u hier al een tijdje?
- X :  Neen,  niet  zo  lang,  ik  werkte  een  tijdje  voor  hetzelfde  bedrijf  in
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Zweden. En toen kreeg ik de kans naar België te komen. En dat wou ik
wel.

- Y : Met het kindje?
- X : Neen, neen. Dat was er toen nog niet.

De dames zijn ondertussen beiden op de hoek van hun respectievelijke bank
gaan zitten. Gebruik makend van enkele tussenkomsten bij hun kinderen die
klem  zitten,  of  geen  speelgoed  meer  in  hun  omgeving  hadden,  om  op  te
schuiven, zitten de moeders nu naast elkaar.
- Y : Uw echtgenoot is dan meegekomen?
- X : Neen ik heb die hier leren kennen. Het is een Nederlander die in Ant-

werpen werkt in hetzelfde bedrijf  als waar ik werkte. En uw man?
- Y : Die is niet van hetzelfde bedrijf, neen. Paul was een vriend van een

vriend van een vriendin van mij.  Op een bepaald ogenblik was er een
feestje en ik was daar met mijn vriendin. Haar vriend was meegekomen
en had zijn vriend meegebracht en zo leerde ik Paul kennen. Jij hebt uw
man op het bedrijf  leren kennen?

Er wordt tijdens dit deel van het gesprek al eens in mijn richting gekeken.
- X : Eigenlijk niet. Jules werkte wel in hetzelfde bedrijf, maar op een andere

afdeling. We kenden elkaar van elkaar te zien bij  de ingang of  bij  het
bedrijfsrestaurant. We zijn elkaar toevallig tegengekomen in de stad en hij
nodigde me uit samen te eten. En ziedaar!  We zijn nu drie jaar samen en
Sofe is er!

- Y : We zijn ook nog niet zolang samen, en dan is Roos gekomen.
- ... een stilte
- Y : En nu werk je niet?
- X : Neen: het kindje nietwaar. Ik vond ook geen oppas. Ik heb hier geen

familie weet je.
- Y : Tja, mijn familie woont ook nog het merendeel in Australië. Ik heb nog

een neef  in Nederland.
- X : Klikte het meteen tussen jou en je partner?
- Y : Jaja, dat wel. En we zijn ook heel blij met Roos.

Er komen nu meer steelse blikken in mijn richting.
- X : Bij ons was er ook meteen een goed gevoel en waren we erg tevreden

dat Sofe er snel was.
- ... stilte
- X : Uw man is nu aan het werk?
- Y : Ja
- X : Wanneer heeft hij gedaan. Wanneer is hij thuis?
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- Y : Ongeveer rond zeven uur.
- X : Dat valt nog mee!
- Y : Zeg dat wel. Toen ik net Roos had was het acht, achtenhalf.
- X : Dat is wel laat nietwaar.
- Y : Ja dat was laat. Te laat soms.
- … stilte
- Y : Ik voelde me ‘s avonds soms heel alleen.
- X : Dat kan ik me indenken.

Bij deze uitwisseling wordt niet in mijn richting gekeken.
De rest van het gesprek moest ik missen, een andere moeder belde aan. Ik

kan er alleen nog aan toevoegen dat op het  sluitingsmoment beide moeders
informeerden naar elkaars verdere aanwezigheden op De Speelbrug.

We observeren hier een aantal manieren van ontmoeten, die we strikt van
elkaar kunnen onderscheiden.

1. Er is een ontmoeten in de gelijkenis.
We horen en zien hoe de spiegelfguur als aantrekkingskracht fungeert. Na

enkele  eerste  uitwisselingen  –  men  zou  kunnen  zeggen  dat  dit  ook  een
ontmoeten is, maar dit is slechts pro forma – herkennen de moeders elkaars
situatie.  In  de  gelijke  leeftijden  van  de  kinderen,  in  de  gelijkenissen  als
inwijkeling,  in  hun  verlangen  naar  een  kind,  in  hun  bezorgdheid  voor  hun
spelende kinderen.

De aantrekkingskracht is ook te merken aan de lichaamsbeweging die ze
maken, ze naderen op de banken tot elkaar. Deze toenadering – probeer het zelf
uit in een spiegel – maakt dat de randen van het lichaam verdwijnen, terwijl het
gelaat  (ogen en mond)  in focus  komen. Deze  vervaging lijkt  het  mogelijk  te
maken dat  een  mogelijke  perceptie  van de  verschillen  niet  meer  de  nadruk
krijgen  die  ze  vanop  een  afstandje  hebben.  De  gelijkenis  in  enkele  visuele
kenmerken en vooral in de woorden die gesproken worden, trekken de moeders
naar een gemeenschappelijkheid, die het 'ontmoeten' als gevoel geeft.

Dit is een andere manier om het argument kracht bij te zetten waarom in
een psychoanalyse gevraagd wordt op een divan te liggen, of  in ieder geval een
positie te zoeken waarbij men elkaar niet ziet. Er is dan weinig ontmoeten op
het vlak van het imaginaire en indien dit wel het geval is (de overdracht) kan
deze uitwaaieren naar het verschil.  Een relativering die soms eigen is aan de
dynamiek van het verlangen van de analysant (“we vinden elkaar, maar toch
moet ik je rateren”) of  soms door een interventie van de analyticus veroorzaakt
wordt.
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2. Er is een ontmoeten in het verlangen.
Het gesprek tussen de dames, wordt echter intiemer. Het verglijdt naar de

functie van de andere, de partner, de andere met een ander geslacht, de man.
Men kan dat opmerken aan de hand van de stijgende frequentie van de op mij
gerichte steelse blikken. We kunnen niet inschatten in welke mate het een appèl
is voor een mede-getuigenis, als wel een aanduiding voor een storende factor. In
het ene geval kan men de blikken opvatten als een 'hengelen' naar belangstelling
voor  hun  ontmoeten  en  dat  ze  daardoor  ook  naar  een  interventie  van  mij
verlangden  op  het  vlak  van  'het  missen  van  een  partner'.  Het  kan  echter
evengoed zijn dat ik als een soort indringer in hun intimiteit aangevoeld werd en
dat de blikken eigenlijk wensten duidelijk te maken dat ik beter opstapte.

Ook op het vlak van verlangen vinden de beide dames blijkbaar elkaar.
Het verlangen naar een relatie, naar iets wat ze van het andere geslacht willen,
een  specifek  verlangen  naar  het  kind.  Naast  de  carrière,  de  gelijkaardige
levensloop die ze lijken te delen, vormt dit een abstractere vorm van ontmoeten.
De gelijkgestemdheid zit hem niet zozeer in gelijkende elementen, maar in een
gemeenschappelijk oorzaak voor een hun huidige situatie, die voor de twee een
eigen vorm heeft aangenomen. De elaboratie in een analyse – zo meen ik – is
van eenzelfde orde. De oorzaak van het verlangen, het terugvinden van de bron
van een persoonlijk parcours dat men als mens doorloopt, is een herkenbare
factor voor de analyticus, het is het bespreekbaar stramien onder analysanten en
analytici.

3. Er is een ontmoeten in het reële van het symptoom.
Het  einde  van het  gesprek  laat  nog een ander  ontmoeten zien.  In  de

kleine exploratie van hun wederzijds verlangen duikt immers een struikelsteen
op, waarover ze lijken gevallen te zijn. Het realiseren van het verlangen gaat niet
altijd  makkelijk;  een relatie,  een carrière,  een kind:  verschillende belangrijke
elementen in het leven zijn niet altijd vlot te combineren. Uiteraard hebben we
te weinig bewijskracht liggen in dit kort gesprek, maar het lijkt erop dat beide
dames tot de vaststelling komen dat een kind hebben met iemand die je graag
ziet en in combinatie dat men het samen comfortabel wil hebben, als gevolg
heeft dat men moet investeren in het werk, wat maakt dat de partner blijkbaar
laat thuis komt, waar de moeder met moeite de eenzaamheid moet dragen.

Het is ook op dit vlak van een moeilijkheid dat er een ontmoeten plaats
grijpt. De moeders ervaren niet dezelfde eenzaamheid, maar ze voelen beiden
dat in hun hunkering een gat geslagen wordt en onvervuldheid, onvoldaanheid
oprispt. Dit ligt aan de basis van de erkenning van een gelijkende 'condition
humaine'.  Ze  kunnen  in  hun  gesprek  op  deze  wijze  het  niet-te-vermijden-
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noodlottige samen proberen te dragen.
Op dit laatste ligt de specifeke kracht van een Maison Verte. Het betreft

ontmoeten in een onbehagen en dit samen (h)erkennen. De eerste twee soorten
van ontmoeten kan op vele plaatsen gebeuren. De laatste soort wordt slechts in
een Maison Verte gecultiveerd. Het was ook de reden waarom ik bleef  zitten:
“niet  weglopen  voor  het  ongemakkelijke  in  deze  situatie”.  Deze  cultivatie
geschiedt eveneens in een individuele psychoanalyse. Naast de ruimte voor het
spreekwezen is er ruimte voor de onmogelijkheid in het ontmoeten.

We  probeerden  met  een  voorbeeld  ontmoeten  te  situeren  in  een
ontmoetingsruimte. We wensten zeker niet de indruk te wekken dat er slechts
drie manieren van ontmoeten bestaan, noch dat men 'ontmoeten' in categorieën
zou dienen te gieten. Ontmoeten is divers en complex. Wel meenden we door
deze  drie  momenten  van  ontmoeten  te  beschrijven,  het  specifeke  van  een
Maison Verte weer te geven. Die ligt er in dat men veel aandacht geeft aan de
ontmoeting  met  het  reële:  het  onmogelijke,  het  niet-verzoenbare,  het
ontsnappende, het niet zo aangename in de opvoeding van een kind. In een
Maison Verte is men niet blind voor andere wijzen van ontmoeten, maar de
ontmoeting in het reële wordt er gekoesterd. Deze wordt bevraagd, overdacht,
besproken,  hertaald,  we  kunnen  zelfs  oneerbiedig  schrijven:  herkauwd.  In
andere ontmoetingsplaatsen gaat daar minder energie naar toe.
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Aankondiging
studiedag Idesça, 26 november 2014, Geuzenhuis Gent

De homoseksueel bestaat niet
Homoseksuelen en/in analyse

Koen Vermeir, Untitled IX, 2011
Houtskool op papier, 40 x 60

Homoseksualiteit is een ‘hot topic’. Het maatschappelijk debat over het
homohuwelijk en het homo-ouderschap is zeer actueel in onze westerse wereld
en  ver  daarbuiten.  Daarbij  aansluitend  ontvangen  we  tegenwoordig  ook
veelvuldig  meldingen  over  homohaat,  gaybashing,  anti-homowetten,...  De
referenties  naar  homoseksualiteit  lijken  ons  tegenwoordig  via  de  media  te
overspoelen. 

Vaak vraagt men ons partij te kiezen: is de psychoanalyse nu voor of  tegen
homoseksualiteit,  het  homohuwelijk  of  het  homo-ouderschap?  Deze  vraag
berust natuurlijk op een misverstand omdat men eist van de psychoanalyse te
antwoorden in de plaats van het subject. Homo of  hetero? Deze vraag stelt zich
aan elk subject,  zo getuigt onze kliniek.  Wat betreft de wetten die de sociale
band  regelen,  is  het  de  verantwoordelijkheid  van  de  burgers  hierover  te
oordelen, niet aan de psychoanalyse. 

De vraag die we op deze studiedag nochtans pogen te beantwoorden is
hoe  de  psychoanalyse  zich  vandaag  de  dag  verhoudt  tegenover  (mannelijke)

97



Aankondiging

homoseksualiteit? Hoe onthalen psychoanalytici homoseksuele subjecten in hun
praktijk en wat met de psychoanalytische verenigingen en scholen? En welke is
tegenwoordig de vraag van ‘de homoseksueel’ die een analyse aanvat? Wat gaat
er niet of  niet  meer in zijn leven en wat drijft  hem zich te wenden tot een
analyticus? 

Hoe opereert de analyticus in elke kuur? Zal hij optreden in naam van de
vader die met luide stemme orde brengt? Of  namens Oedipus die klasseert,
verdeelt,  en homoseksualteit  bijgevolg defnieert als  een stop en fxatie  in de
libidinale ontwikkeling?  Herneemt hij  de  oude psychiatrische classifcatie  die
homoseksualiteit  als  een  perversie  ziet,  met  als  institutioneel  correlaat  de
onmogelijkheid om analyticus te worden als men ‘homoseksueel’ is? Of  zal hij
zich  daarentegen  laten  onderwijzen  door  het  meest  singuliere  van  elke
analysant? De vraag stellen, lijkt ze te beantwoorden. 

Op vandaag lijkt het ons vanzelfsprekend om als analyticus homoseksuele
mannen  te  ontvangen  in  onze  praktijk.  De  geschiedenis  van  de  analytische
scholen en verenigingen leert ons dat dit zeker niet altijd zo is geweest. 

Een  kleine  illustratie  uit  de  Angelsaksische  psychoanalyse:  Edmund
Bergler, een naar de Verenigde Staten uitgeweken psychoanalyticus, leerling van
Freud en een van de belangrijkste theoretici over homoseksualiteit in de jaren
’50 van de vorige eeuw, suggereerde in 1944 een reeks van acht voorwaarden
voor ‘de behandeling van homoseksualiteit’: 

1. Het schuldgevoel van de patiënt moet in een in de analyse bruikbare vorm
voorkomen. 

2. Hij moet zelf  de behandeling willen. 
3. Zijn zelfbestraffende fantasieën mogen niet excessief  zijn. 
4. Zijn  homoseksuele  praktijk  moet  begonnen  zijn  voor  aanvang  van  de

analyse, eerder dan tijdens de behandeling. 
5. Hij  zou  geen  complete  psychische  afhankelijkheid  van  zijn  moeder

ervaren mogen hebben. 
6. Hij  zou  geen echte drang mogen bezitten om zijn  homoseksualiteit  te

behouden als een agressieve act naar zijn familie. 
7. Hij zou de analyse niet mogen beginnen met het idee dat het hopeloos is. 
8. Zijn  psychoanalyticus  ten  slotte,  zou  een  adequaat  begrip  over

homoseksualiteit moeten hebben. 

Freud zelf  meende dat de vraag van de objectkeuze, of  die nu homo of
hetero  is,  raakt  aan  de  subjectieve  particulariteit  van  elkeen,  en  dat  de
psychoanalyse  zich  niet  geroepen  voelt  om  het  ‘probleem’  van  de
homoseksualiteit  op  te  lossen.  In de ‘Drie Verhandelingen’  maakt  Freud het
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onderscheid  tussen  ‘afwijkingen’  met  betrekking  tot  het  object  (vb.
homoseksualiteit) en afwijkingen met betrekking tot het normale seksuele doel of
handeling (vb. verabsolutering van partiële of  intermediaire seksuele doeleinden
zoals  in  fellatio  of  voyeurisme).  Naast  de  opening  die  hij  laat  voor  een
biologische  verankering vanuit  de  biseksuele  aanleg  van de  mens,  zal  Freud
vooral  het  verworven  aspect  van  homoseksualiteit  bestuderen.  Hij  scheidt
homosekuelen niet van andere mensen en beschouwt dat elk subject, net door
het bestaan van een psychische biseksualiteit in elkeen van ons, drager kan zijn
van deze keuze. Een moderne lezing van deze Freudiaanse biseksualiteit zou de
klinische vaststelling kunnen zijn van de disjunctie tussen de seksuele identiteit,
de  objectkeuze  en  de  anatomie.  Voor  Freud  was  homoseksualiteit  dus  geen
degeneratie  (net  zomin als  de  neurose).  Hij  was  hierbij  zijn  tijd  ver  vooruit
gezien homoseksualiteit pas in 1973 uit de DSM werd geschrapt als mentale
stoornis. 

Freud  heeft  geen  echte  allesomvattende  theorie  gemaakt  over  de
mannelijke of  vrouwelijke  seksualiteit.  Homoseksualiteit  is  voor hem immers
geen  analytisch  concept.  Wel  stelt  hij  vier  verschillende,  maar  elkaar  niet
uitsluitende,  verklaringsmodellen  voor  inzake  mannelijke  homoseksualiteit  en
wijst hij steeds weer naar de variëteit in menselijke seksualiteit. Zo omschrijft hij
homoseksualiteit in een brief  aan een bezorgde moeder als een variatie op de
seksuele functie. De vier theoretische modellen die Freud voorstelt zijn: 

1. Een identifcatie met de moeder (binnen de context van een excessieve
infantiele moederliefde). 

2. De  narcistische  overwaardering  van  de  fallus  (samen  met  de  vrees  of
afkeer van het vrouwelijk genitaal). 

3. Homoseksualiteit  als  reactieformatie  tegen  agressie  waar  in  een
concurrentiestrijd om moederliefde, haat tegen de broers wordt omgezet
in liefde om de kans op de liefde van de moeder niet te verspelen. 

4. Het negatieve oepdipuscomplex ten slotte, waar het jongentje uit angst om
de liefde van de vader te verliezen, de concurrentie met hem uit de weg
gaat. 

Freuds analytische démarche bestond erin het subject te ondervagen rond
diens positie betreffende zijn/haar seksualiteit.  Voor Freud was de exclusieve
interesse van de man voor de vrouw evenzeer een probleem dat opheldering
behoeft en geen vanzelfsprekendheid. De analyse heeft voor Freud dus niet als
objectief  de seksuele oriëntatie te wijzigen, in geen van beide richtingen. 

Ook Lacan, die trouwens vaak van homofobie wordt beschuldigd, nam
homoseksuelen  in  analyse.  Hij  heeft  nooit  gepretendeerd  hen  te  willen
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‘heropvoeden’, noch hen tegen te houden om psychoanalyticus te worden. Zijn
positie  staat  in  schril  contrast  met  de  homofobe  opstelling  van  het  IPA
(International  Psychoanalytical  Association)  waar  tot  in  de  jaren  ’70
homoseksualiteit gezien werd als een ernstig defect en waar de ongeschreven
regel  gold  dat  homoseksuelen  geen  analyticus  konden  worden.  Lacan  heeft
evenwel niet dezelfde opvatting over homoseksualiteit als Freud. In zijn ogen
gaat  het  dan  ook  niet  om een  seksuele  geaardheid.  Voor  Lacan  is  er  geen
‘rapport  sexuel’.  Elkeen  moet  dus  trachten  zijn  plan  te  trekken  met  zijn
onbewuste keuze van genieten. Homoseksuelen vormen voor Lacan dan ook
geen afzonderlijke categorie. 

In het vijfde seminarie (“Les Formations de l’Inconscient”), waar Lacan
nog  op  een  wat  provocatieve  manier  zegt  ‘Les  homosexuels  sont  absolument
guérissables’, maakt hij een preciese theoretisering rond homoseksualiteit. Hierbij
staat de identifcatie met de dode fallus van de moeder, die de wet oplegt aan de
vader,  centraal.  Lacan  herneemt  hierbij  de  Freudiaanse  thematiek  van  de
geïnverseerde (doch volledig doorgemaakte) Oedipus maar systematiseert haar
in het kader van de uitvinding van zijn eigen topiek (imaginaire, symbolische,
reële).  Vanaf  de  daarop  volgende  seminaries  bekijkt  Lacan  homoseksualiteit
meer  door  de  bril  van zijn  theorievorming  over  de perversies  maar  weigert
hierbij resoluut elke discriminerende attitude ten aanzien van homoseksuelen.

Vanaf  eind de jaren ‘60 vinden we nog weinig referenties terug naar de
kliniek van de homoseksueel in Lacans onderwijs. Homoseksualiteit wordt niet
langer per defnitie gezien als een perversie maar komt naar voor als een van de
mogelijke onbewuste keuzes van genieten van het subject. In de constructie van
het  concept  van  de  seksuering  defnieert  Lacan  twee  posities,  los  van  de
anatomie: man of  vrouw. Het komt er dus niet meer op aan om te denken in
termen van identifcatie met de vader of  met de moeder, maar in termen van de
keuze tussen deze twee geseksueerde posities. Of  ze nu homo- of  heteroseksueel
zijn, spreekwezens onderscheiden zich als man of  vrouw door de modaliteiten
van hun genot. Het gevolg van deze uitvinding is dat homoseksualiteit defnitief
uit de registers van de klinische psychopathologie valt. De band van elkeen met
seksualiteit is bovendien altijd verwrongen. Op dit punt komt de ‘bricolage’, iets
van de orde van de uitvinding van het subject, op de voorgrond. Een ‘bricolage’
die zich, zo gedefnieerd, verzet tegen de formattering aan wat verondersteld
wordt  geldig  te  zijn  voor  iedereen  en  die  het  tegenovergestelde  is  van  een
universaliserende oplossing waaraan men zich moet conformeren op straffe van
als  abnormaal  beschouwd  te  worden.  De  psychoanalyse,  praktijk  zoals
gedefnieerd  door  Freud,  bevoorrecht  dus  geen  enkele  moraal  maar
onderscheidt zich, door het particuliere te priviligeren, van de promotie van een
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welbepaalde  manier  van  genieten  of  van  de  idealisering  van  de  pulsie.  Ze
reserveert eerder de weg van het verlangen voor het subject. 

Naast twee theoretische bijdragen van David Blomme en Tom Verhaeghe
is aan deze studiedag een uitgebreid klinisch luik, de kliniek is immers het enige
kompas van de analyticus, verbonden. Dries Roelandts, Dimitri Van Puymbroek
en An Waterschoot zullen hierbij door middel van drie vignetten, de variatie en
de  subjectieve  logica  bij  drie  van  hun  analysanten  met  een  homoseksuele
objectkeuze illustreren. 

Jurgen Declercq
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