
Editoriaal

Tom Verhaeghe

De  vrouw  op  de  cover  van  deze  vijfde  Extiem  werd  getekend  door
Kimberly, een dertienjarig meisje dat ik leerde kennen tijdens mijn werk op de
kinder- en jeugdpsychiatrische dienst van het Dr. Guislainziekenhuis. De meeste
van haar tekeningen dienen om de grote boze buitenwereld op een afstand te
houden,  vaak  door  die  te  verbloemen  of  door  zichzelf  voor  te  stellen  als
onvervalste  superheld der superhelden.  Af  en toe doorbreekt ze echter haar
heel-de-wereld-is-mooi-en-iedereen-is-lief-schild  en  onthullen  haar  tekeningen
wat  haar  bezighoudt.  Tekeningen  uit  beide  categorieën  verluchten  deze
Rondzendbrief.

Dat kunst de geest kan verlichten, daar hoeft u allicht niet van overtuigd te
worden.  Het  afgelopen  jaar  kwam  Lucinda  Ra,  een  tijdelijk  kunstenaars-
collectief, zijn tenten opslaan op de afdeling waar ook Kimberly verblijft. Deze
residentie resulteerde in een theatervoorstelling door en over de kinderen en
jongeren en hun ontmoetingen met de kunstenaars. ‘Het Fiorettiproject’ ging op
26 maart in première in De Werf  in Brugge en trekt op tournee door België en
Nederland. Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

Ook een aanzienlijk stuk van deze Extiem getuigt van het werken met
kinderen en jongeren.  De auteurs  van de  desbetreffende  artikels  beschrijven
uiteenlopende settings, soms ook hoe de setting an sich sterk bepalend is voor de
psychische  beleving  van  het  kind  in  kwestie.  Elke  Roose  illustreert  in  haar
bijdrage mooi hoe – in het beste geval  – het verlangen van de therapeut of
analyticus opgewassen kan zijn tegen het vermalende van de institutie en zo het
verlangen van het kind opnieuw kan aanwakkeren, en misschien wel überhaupt
mogelijk maakt.

Na het betalen van zijn eerste sessie begint een man ostentatief  zijn hoofd
in verschillende hoeken te kantelen en toont hij ingehouden theatraal hoe zijn
ogen het plafond en de muren van mijn praktijkruimte inspecteren. “Ik zoek
mijn vriendin. Ze heeft  gezegd dat ze een vlieg wou zijn tijdens mijn eerste
gesprek bij u.” Deze man heeft er allicht baat bij de gedachte af  te leren dat zijn
vriendin permanent mee kijkt bij al zijn doen en laten. Zijn vriendin op haar
beurt stelt zich misschien beter wat discreter en minder intrusief  op. U hoeft
zich echter niet in te houden. In tegendeel: net als de voorafgaande edities stelt
ook deze Extiem u in staat ongegeneerd een vlieg te zijn in de kliniek en geesten
van collega’s. Ook nummer vijf  getuigt van een grote rijkdom en diversiteit. En
van het feit dat ça bouge in ’t Gezelschap.

Veel plezier en verrassing bij het lezen.
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Wat kan een castraatzanger ons vertellen
over de analytische positie?

Barbara Van Der Veken

Naar aanleiding van de onthaalavond van het gezelschap bracht ik een
aantal bedenkingen omtrent Lacan's principe “Le psychanalyste ne s'autorise
que de lui-même1...et de quelques autres2”. Het eerste deel formuleert hij in de
'Proposition d'octobre 1967' en het tweede deel voegt hij een aantal jaren later
toe in seminarie XXI 'Les non-duppes  errent'.  Het  gaat  om de idee dat  de
psychoanalyticus  zich,  volgens  Lacan,  autoriseert  vanuit  zichzelf  en  enkele
anderen om de overstap te maken van analysant naar analyst. Hoe deze mooie
woorden in  de praktijk  kunnen geïnterpreteerd  worden,  houdt  me echter  al
langer bezig. Wanneer ben je namelijk klaar om zelf  achter de divan plaats te
nemen en kan je daarbij een deel van het antwoord zoeken in de mening van
anderen, waaronder ook je eigen analyst? Het antwoord dat ik in gesprek met
anderen meestal krijg is dat niemand in jouw plaats kan beslissen wanneer je als
analyst aan de slag gaat. Dat zou namelijk betekenen dat er ofwel objectief  een
punt  is  als  referentie  voor  die  beslissing  en  dat  er  bijgevolg  bepaalde
voorwaarden  zijn  waaraan  je  moet  voldoen  ofwel  dat  het  afhangt  van  een
subjectieve mening of  oordeel van iemand of  een paar anderen. Ik vraag me
ook af  wat er tijdens een analyse kan gebeuren waardoor je tot een soort toe-
eigening of  assumeren van de analytische positie kan komen. Ik wil aan de hand
van een flmscenario op zoek gaan naar enkele antwoorden aangezien de flm
waarover  ik  het  zal  hebben  voor  mij  een  soort  representatie  vormt  van  de
verandering die ik hier probeer te vatten.

In de flm 'Farinelli'3 zien we hoe de castraatzanger Carlo Broschi, die zich
Farinelli  noemt,  doorheen  de  flm  een  proces  doorloopt  dat  start  met  een
letterlijke castratie in zijn kindertijd en geleidelijk de vorm aanneemt van een
symbolische castratie waarbij hij een andere positie inneemt ten opzichte van
zijn stem. In één van de eerste scènes is te zien hoe hij als kind, nog voor de
castratie, van zijn vader zijn stem moet laten horen aan de componist Händel,
die geïnteresseerd is om hem in een opera te laten optreden. Hij zou dé nieuwe
castraatzanger worden na de zelfmoord van de vorige castraatzanger. De jongen
riep vlak voor zijn dood naar Carlo: 'Your death is in your throat', daarmee
duidend op zijn stem. Tijdens de auditie bij  Händel krijgt Carlo er dan ook

1 Lacan, J. (2001[1967]).  Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'Ecole.  In Autres Ecrits,
Paris : Seuil, 243-259.

2 Lacan, J. (1973-1974). Séance du 9 avril 1974. In Sémaire XXI Les non-dupes errent, inédit.
3 Belmont, V. & Corbiau, G. (1994). Farinelli. België.
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geen klank uit en loopt weg uit angst om dood te gaan. Hij zegt letterlijk: 'I don't
want to die'. Uiteraard heeft dit te maken met de zelfmoord, maar we kunnen
hier misschien ook fguurlijk begrijpen dat het geven van zijn stem, zijn object,
hem tot object maakt van de Ander. Op verschillende momenten in de flm zal
Händel zijn stem blijven vragen en dit is steeds gekoppeld aan een wegvallen
van het  subject  Farinelli  onder  de  vorm van fauwvallen  en/of  ernstig  ziek
worden. Na de dood van vader kiest zijn oudere broer ervoor om Farinelli te
castreren en zo zijn stem veilig te stellen voor een toekomst als castraatzanger.
Carlo zelf  wordt zich hier pas op volwassen leeftijd bewust van en dacht al die
tijd ervoor dat het om een ongeval ging. Broer is componist en schrijft stukken
die  uitsluitend  door  Farinelli  mogen  worden  gezongen.  Doorheen  de  flm
evolueert  het  hoofdpersonage  geleidelijk  van  een  positie  waarin  zijn  stem
eigenlijk toebehoort aan anderen en hijzelf  als subject dreigt weg te vallen naar
een positie waarin hij zelf  keuzes maakt als subject en dus een andere plaats
inneemt in de verhouding tot de Ander.

Händel  kiest  in  zijn  vraag  naar  Farinelli  uitdrukkelijk  voor  een
samenwerking met de zanger alleen, met andere woorden zonder zijn broer. Dit
ondanks  het  gekende feit  dat  de  broers  een onafscheidelijk  duo vormen.  Ze
vullen  elkaar  aan in  alles  en dit  gaat  zelfs  zover  dat  ze  ook  vrouwen delen
waarbij  er  een  duidelijke  rolverdeling  bestaat.  Farinelli  brengt  vrouwen mee
naar huis, heeft er seks mee en broer zorgt voor hetgeen bij Farinelli ontbreekt,
namelijk  de  ejaculatie.  Alles  gebeurt  met een opvallende dominantie  van de
oudere broer, die Farinelli ook op een plaats van object zet. We zouden kunnen
stellen dat de verhouding tot de oudere broer een manier is om een symbolische
castratie te omzeilen. Zijn stem/object, bepaalt zijn verhouding tot de Ander.
Ze behoort  iemand toe en zolang dit  niet in vraag wordt gesteld,  is  alles in
evenwicht. Onder 'object' versta ik hetgeen geacht wordt als oplossing te kunnen
dienen voor  het  tekort.  We zouden Händel  als  degene  kunnen zien die  het
evenwicht komt verstoren door steeds duidelijker een deel van de koek op te
eisen en op die manier verdeeldheid te zaaien in de eenheid die er tot dan toe
heerst.  Daardoor ontstaat er voor Farinelli  geleidelijk aan wat ruimte waarin
zijn  stem als  object  geen eenduidige  eigenaar  meer  heeft  en waarbij  hij  als
subject kan verschijnen. Händel heeft initieel een soortgelijke bedoeling als de
broer, namelijk een onverdeelde eigenaar zijn van de stem en daarbij Farinelli
niet als subject benaderen. Het verschil is echter dat Farinelli door het fguurlijk
gevecht tussen broer en Händel nu zijn stem op een andere manier begint te
beschouwen en de poging tot toe-eigening door de ander niet meer zomaar laat
gebeuren. Hij maakt een keuze waar en wanneer hij  gebruik maakt van zijn
stem. Op het einde van de flm kiest hij ervoor een aantal stukken van Händel te
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zingen die hij  heeft  gestolen,  maar  wanneer Händel  vlak voor het  optreden
onverwacht in de zaal verschijnt en hem uitdaagt verder te zingen, dreigt hij
opnieuw weg te  vallen door  ziekte.  Händel  vertelt  hem achter de  schermen
echter twee belangrijke zaken die de situatie veranderen, namelijk dat Händel
zich zelf  gecastreerd weet door Carlo omdat deze succesvoller blijkt te worden
in vergelijking met Händel en tezelfdertijd krijgt hij het ware verhaal van zijn
castratie te horen. Dit laatste zorgt voor een fguurlijke castratie van de broer die
tot nu toe alles was voor Carlo en daardoor zijn stem kon bezitten. De castratie
van de ander zorgt ervoor dat hij kan zingen en deze keer is het Händel die
fauwvalt. De meester wordt hier gecastreerd door het gebruik van het object.
De  symboliek  in  deze  scène  zette  mij  tevens  aan  het  denken  omtrent  de
mogelijke interpretatie ervan. Tijdens het zingen gaat er achter Farinelli  een
staart  open van een pauw. Als  ik me de theorie van natuurlijke selectie  van
Darwin  goed  herinner,  zegt  deze  dat  vrouwelijke  pauwen  de  staart  van  de
mannelijke pauw zien als hét teken van een goede keuze van de mannelijke
partner  en  dus  vrij  vertaald  van  mannelijkheid.  We  zouden  kunnen  verder
denken en stellen dat de symboliek ons vertelt dat Farinelli in deze scène een
positie assumeert als man, ondanks zijn castratie. Hij doet dit via het gebruik
van zijn stem, dat hier nog steeds als object fungeert maar deze keer een andere
plaats krijgt toegewezen. Hij ontneemt Händel de positie die hem tot nu toe in
de mogelijkheid stelde Farinelli van subjectiviteit te ontdoen door zijn stem te
eisen. Daarenboven neemt hij ook letterlijk iets af  van de meester, namelijk zijn
muziek om zijn stem te gebruiken.

De  stem  behoort  dus  niet  meer  toe  aan  de  Ander  maar  ook  niet
uitsluitend aan zichzelf  aangezien ze dient in de verhouding tot de Ander. Het
zit nu ergens in de ruimte tussen subject en Ander.

Ik zal nu proberen een aantal analogieën te maken met de positie van
analysant en de overgang naar de positie van analyst.
Farinelli kan als subject keuzes maken omtrent het gebruik van zijn object/stem
in de band met de Ander.  Zowel zijn stem als hijzelf  als  subject kunnen nu
tegelijkertijd aanwezig zijn.

Is  dat  niet  waar  de positie  van analyst  om draait,  namelijk  een plaats
innemen waarmee hij of  zij samenvalt, maar vanuit de erkenning dat het object
eigenlijk  niemand  toebehoort?  Er  lijkt  iets  te  gebeuren  in  de  ruimte  tussen
analyst en analysant. Alsof  het object op een ongemarkeerde plaats steeds in de
ruimte fungeert om het spreken de nodige motor te geven. Niemand eigent het
zich toe maar er moet toch iets mee gebeuren om tot een 'zelf-autorisatie' te
komen, of  niet?
Op één of  andere manier moet de verdeeldheid of  misschien eerder ongedeeld-
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heid veranderen in een sublimatie/assumering waarbij er toch iets van de plaats
van de Ander wordt meegenomen, maar nu als deel van zichzelf  waardoor er
van plaats kan veranderd worden. Het gaat er dan niet om de plaats van de
Ander in te nemen maar wel iets toe te eigenen dat tot nu toe aan de Ander
toebehoorde. We zouden het ook een vorm van castratie kunnen noemen van
het verondersteld-wetend-subject. In de flm gebeurt het toe-eigenen letterlijk,
namelijk het stelen en gebruiken van Händels' muziek. Het zichzelf  autoriseren
is misschien het moment waarop de analysant de Ander kan castreren in zijn
verondersteld-weten en in zijn veronderstelde vraag naar een bepaald object.
Dit kan op het moment waarop hij inziet dat noch hij noch de Ander het object
ooit kan hebben als vaste eigendom.

Het  spreken  verandert  doorheen  een  analyse,  waarbij  het  initieel  kan
gezien en beleefd worden als een vorm van geven van woorden, van een stem
aan de analyst als luisteraar, waarbij het moeilijk is het spreken los te zien van
die Ander. De analyst komt op de plaats van verondersteld-wetend-subject en
daarom geven  we  zoveel  en  vaak  veel  meer  dan  we  mogelijk  achten,  zoals
Farinelli zijn stem geeft aan zijn broer. In contrast met de broederlijke band in
de  flm  wordt  de  illusie  echter  niet  volmondig  beantwoord  in  een
wederkerigheid en worden er geen antwoorden gegeven om alle posities in de
analytische setting op zijn plaats te houden. Anderzijds is er ook geen expliciete
weigering van het object dat de analysant denkt te kunnen geven of  krijgen. Het
wordt open gelaten en er wordt niet op gefocust maar de analysant moet er zelf
achter komen dat er niets te geven of  te krijgen valt van die orde. Het hangt
voortdurend tussen beiden zonder dat iemand het zich kan toe-eigenen.
De autorisatie  van zichzelf  gaat dan misschien om het  zichzelf  toestaan het
object te laten waar het is en er mee te werken maar het niet vast te zetten in
een  bepaalde  rol  of  vast  te  hangen  aan  een  bepaalde  persoon.  Die
toestemming/autorisatie  komt dan voort  uit  de ervaring in de eigen analyse
waarin  de  tussenruimte  tussen  jezelf  en  de  ander  aanvaard  wordt  als
werkruimte. Een werkruimte die geen fxaties toestaat.

De vragen die me aangezet hebben tot het schrijven van deze tekst, zijn
uiteraard niet volledig te beantwoorden op basis van de analyse van de flm
Farinelli.  Toch doe ik een poging een eigen (zij  het  voorlopig en onvolledig)
antwoord te formuleren. De vraag omtrent het toe-eigenen van een (analytische)
positie  stelde zich voor mij  onlangs rond de keuze tot lidmaatschap van het
gezelschap. De zoektocht naar een antwoord hierop, die ik kort zal beschrijven,
heeft een aantal gelijkenissen met de beslissing om de overstap van analysant
naar analyst te maken, waarmee ik niet wil zeggen dat dit helemaal hetzelfde is.
De vraag voor mij was of  ik een plaats kon innemen in een groep mensen die ik
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allerlei zaken toeschreef  (object lag bij de Ander en bepaalde mijn plaats), zoals
een vakkundigheid die ervoor zorgt dat alle interventies met patiënten steeds
gegrond gebeuren en uiteindelijk 'juist' zijn. Het leek in mijn denken en spreken
over  anderen soms alsof  men geboren wordt  met  een  analytisch gen dat  je
toelaat  en  aanzet  om  op  een  bepaalde  manier  te  denken  en  te  handelen
waardoor je de psychoanalyse bijna uitademt. Als je dat niet hebt, kan je ook
nooit de analytische positie verwerven want het blijft een soort streven naar iets
wat je van bij het begin mist en nooit kan inhalen. Het gaat daarbij dan ook om
een  soort  ontmaskering.  Op  dat  punt  heb  ik  mezelf  toch  voortdurend
uitgedaagd om werk te zoeken waarbij ik door de mand zou kunnen vallen als
degene die het niet in zich heeft.  Achteraf  merk ik dat die ontnuchtering er
effectief  ook verschillende keren is geweest, waarbij ik moest vaststellen dat ik de
'magic touch' niet had om onmiddellijk en altijd tot de juiste interpretatie te
komen en de gepaste duiding te maken. Door het samenwerken met andere
hulpverleners, al dan niet analytisch geschoold, en het ondervinden dat ook zij
moeten  zoeken,  proberen  en  bijsturen  bij  elke  patiënt  (of  ze  dit  nu  willen
toegeven of  niet) daagt het feit dat het geen kwestie is van een eigenschap die je
wel of  niet hebt; iets wat ik rationeel natuurlijk al langer wist. Zoals in de flm
wordt ook hier de meester iets ontnomen (het gen) en door de eigenschap van
een weten niet exclusief  bij de Ander te leggen maar in het midden te situeren,
komt er (werk)ruimte vrij om met het object (in dit geval een bepaalde klinische
'kennis') zelf  een bewerking te doen. Om het met de woorden van Pierre Smet4

te zeggen: “het gaat om een worden”.
Het  verschil  tussen  het  idee  van  analyst  zijn  en  analyst  worden,  is

misschien dat het bij een 'worden' blijvend gaat om een gebruik van iets dat je je
nooit kan toe-eigenen maar enkel in bruikleen kan nemen. De autorisatie van
zichzelf  komt  dan  rechtstreeks  vanuit  het  feit  dat  er  steeds  sprake  is  van
ontlenen en teruggeven en niet van een permanente eigendom. Er is dan een
voortdurende beweging van  zoeken, tijdelijk vinden, gebruiken en terugleggen.
Mijn keuze om lid te worden van het gezelschap komt dan ook voort uit het
geloof  dat ik de analytische positie en ethiek in bruikleen mag nemen en van
daaruit kan werken met patiënten, mits het feit dat ik ze telkens terug afeg en
opnieuw zoek.

In deze keuze had ik mijn eigen analyse nodig als werkruimte, waar ik
hierboven naar verwees, om het object dat ik anderen toeschreef, los te maken.
Maar de beslissing zelf  om lid te worden van een analytische vereniging, klinisch
werk te doen en/of  plaats te nemen achter de divan haal je niet bij anderen,
ook  niet  bij  de  eigen  analyst.  Tot  mijn  eigen  verbazing  heb  ik  achteraf

4 Smet, P. (2014). Zich autoriseren tot.... Lezingencyclus GPP, Gent.
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vastgesteld dat ik de uiteindelijke beslissing om lidmaatschap aan te vragen niet
in  mijn  analyse  heb  besproken,  ondanks  verschillende  sessies  in  de  jaren
voordien over de mogelijkheid om ooit lid te worden.

Een analyse is volgens mijn eigen ervaring iets wat de verhoudingen ten
opzichte  van  zichzelf  en  de  Ander,  waaronder  uiteraard  ook  de  analyst  als
overdrachtsfguur, op losse schroeven zet om ze in een tweede tijd te herbekijken
en  op  een  andere  manier  terug  op  te  bouwen.  In  dit  werk  wordt  iets
'losgemaakt', namelijk het object dat voorheen een plaats had bij het subject of
de Ander en op die manier de verhoudingen van een vast stramien voorzag. Bij
het 'heropbouwen' van de verhouding ten opzichte van zichzelf  en de Ander
krijgt  dit object nu echter geen vaste plaats meer.  Met andere woorden; een
perfecte kennis omtrent analytisch handelen in elke situatie en met elke patiënt
behoort niemand toe. Telkens opnieuw zal in vraag worden gesteld welke vorm
het object en vooral welke plaats het inneemt om er vervolgens mee aan de slag
te  gaan.  Zo'n  'losmaken'  gaat  gepaard  met  zowel  winst  als  verlies  en  de
verwerking daarrond kan een plaats krijgen in de eigen analyse. Dit is naar mijn
idee  noodzakelijk  om dan  zelf  de  beslissing  te  nemen tot  de  overgang  van
analysant naar analyst. Het losmaken van het object uit de vaste toewijzing bij
de één of  de ander geeft  ruimte om het object van de ander een (tijdelijke)
plaats te bieden waar ze kan bewerkt worden. Het antwoord op de vraag of  je
die  ruimte  ter  beschikking  hebt  en  stelt,  kan  je  enkel  zelf  geven.  Het  gaat
namelijk tegelijkertijd om het brengen van een soort offer om de ander niet in te
passen in de reeds aanwezige organisatie van uw eigen subject maar hen zelf  te
laten kiezen welke ruimte ze innemen en dit in het midden te laten. Daarmee
geef  je iets van jezelf  (zoals de werken van Händel) om de anderen aan het werk
te  laten  gaan.  Dit  leidt  me  tot  een  laatste  bedenking  en  misschien  zelfs
overtuiging,  die  reeds  aan  bod  kwam,  namelijk  dat  je  bij  de  overgang  van
analysant naar analyst  iets meeneemt van uw eigen analyst.  Wat dat 'iets'  is,
blijft voor mij echter nog een open vraag...
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God, genot en verlangen: de heilige drievuldigheid ?!

Evy De Caluwé

Vorig jaar op de interdag bracht Filiep een stuk over het genot. Het greep
me bij de keel. Zo herkenbaar en kwetsbaar beschreef  hij het monster ‘genot’.
Toen hij in het najaar een oproep deed om samen over  ‘la jouissance’ te lezen,
aarzelde ik dan ook niet lang. Niet wetende bij wie ik zou terecht komen of  wat
‘la jouissance’ precies was, sloot ik me met enige nervositeit aan bij het cartel.
Nele,  Filip,  Dries,  Filiep en ik ontmoetten elkaar maandelijks.  Het was mijn
eerste  ervaring  met  een  cartel  en  met  de  psychoanalyse  op  een  grondigere
manier. En ik vond het heerlijk. Het gaf  me energie samen te kunnen werken
en nadenken.  Toen  een  tijd  geleden  de  aankondiging  van de  intercarteldag
kwam, stelde ik dan ook voor om iets te brengen. Ik voelde het verlangen om te
spreken. Ik wist nog niet precies waarover, maar de ‘goesting’ om iets te delen was
onmiskenbaar.

Vol goede moed voorzag ik in mijn weekends schrijfmomenten, zodat ik
ruim de tijd had om mijn bijdrage voor te bereiden. En ieder weekend liet ik het
schrijfmoment professioneel voorbijgaan: om pintjes te gaan drinken, om in de
hangmat te liggen, om te lezen in ‘Perlmanns zwijgen’ (Pascal Mercier) of  ‘Een
verlangen naar ontroostbaarheid’ (Patricia De Martelaere) – ja, ik kies mijn titels
goed. Het verlangen om te spreken werd massaal tegengewerkt door het genot
van het zwijgen. Het genot legde me lam.

En zo gebeurde het dat ik vorig weekend nog steeds geen tekst had, en
eigenlijk ook nog geen idee waarover te spreken – ook al had ik dan een titel
opgegeven. Als kers op de taart liet ik op onze laatste cartelbijeenkomst ook nog
mijn boek van ‘La Jouissance’ bij Filiep liggen, waardoor ik niet aan de slag kon.
Om maar te zeggen, als het genot iets wil, laat het zich niet gauw kisten.

Het  zette  me  aan  het  denken.  En  het  bracht  me  ertoe  net  dit  tot
onderwerp van mijn bijdrage te maken. Mijn worsteling met het spreken. De
strijd tussen verlangen en genot. In de hoop dat u er ook iets aan heeft.

Lacan: we zijn het voor altijd kwijt, en blijven dus verlangen
Lacan  stelt  dat  we  door  de  intrede  in  de  taal  ‘iets’  verliezen. Dat de

aanvankelijke  eenheidsrelatie  tussen  moeder  en  kind, -  een  volheid,  zonder
tekort -, verloren gaat omdat de Wet, de taal, tussen beide schuift. Hierdoor kan
het kind subject worden, los van de moeder, en met een eigen verlangen. Als je
het zo leest, is de intrede in het Symbolische goed nieuws. Zonder dat zouden
we nooit  zijn;. zouden we voor eeuwig gevangen blijven in het genot (van de
moeder), in de volheid van het Reële.
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De keerzijde van de medaille is echter het grote verlies, het tekort dat nooit
weggaat. De werkelijkheid van het Reële kan je nooit meer vatten met woorden.
Je kan nog alle mogelijke betekenaars uit de kast halen, steeds ontglipt er iets. Of
in  de  woorden  van  Mark  De  Kesel: “We  dansen  van  betekenaar  naar
betekenaar,  verlangend om eindelijk te zijn wat we zijn, maar blijven bij elk
woord opnieuw in een ander woord vervallen en zitten zo onherroepelijk in de
taal vast.” (De Kesel, 2005: 8).

Het is dus een frustrerend maar vaststaand feit dat we ‘het’ voor altijd
kwijt  zijn.  Positief  is  dat  net  dit  verlies  maakt  dat  we ons  hele leven blijven
verlangen, blijven zoeken. Net omdat het verlangen nooit vervuld geraakt, kan
het blijven ronddraaien. Zonder tekort, geen verlangen. Zonder verlangen geen
subject.  Of  zoals  Mooij  het  samenvat:  “Op  het  moment  van  het  genot
deemstert  het  subject  weg.  Op het  moment  dat  het  lustwezen denkt  alles  te
winnen, verliest het de instantie die deze winst zou kunnen incasseren” (Ibid.:
11).

We zouden dus kunnen samenvatten dat de eindbalans positief  is. Door
de intrede in de taal, door de Wet, verlies je dan wel de volheid van het Reële, je
krijgt  er  de  mogelijkheid  van een eigen verlangen voor  in  de  plaats,  je  kan
subject worden. De Wet als scheidende en bevrijdende instantie.

En toch ... Toch zijn er momenten dat een mens zoveel last heeft van het
tekort dat de optie om het verlangen op te geven in ruil voor opnieuw iets van
de  jouissance wel  zeer  heel  aantrekkelijk wordt, ook al betekent het dat we dan
niet meer zijn, dat we onszelf  erin verliezen. We moeten dan ook niks. Kunnen
stilvallen. Zwijgen.
 
Freud: de doodsdrift

Over deze destructieve hang of  drang tot vernietiging, tot niet meer zijn,
heeft ook Freud het als hij over de doodsdrift spreekt. Hij beschrijft het als een
ingeboren verzet tegen het leven, de weigering om te veranderen, een neiging
om steeds dezelfde pijnlijke patronen te herhalen. Patricia De Martelaere (1993:
68) omschrijft  in  haar  ‘Verlangen  naar  ontroostbaarheid’  de  doodsdrift  zeer
treffend:

“Het verlangen waar  het  bij  de herhalingsdrang om gaat,  is  het  verlangen om met
zichzelf  samen te vallen,  om een onwrikbare  identiteit  te  bevestigen,  desnoods door
zichzelf  schaakmat  te  zetten,  zich  voor  altijd  af  te  snijden  van  alle  mogelijke
ontwikkelingswegen,  in  een  radicale  weigering  van  elke  vernieuwing.  (…)  De
gehechtheid aan het eigen lijden, de onbewuste wens dat het niet voorbij zou gaan of
zelf  terug zou komen, de ontroostbaarheid die de getroffene voor zich opeist en die zo
moeilijk doorbroken kan worden – het zijn allemaal uitingen van eenzelfde instinct dat,
tot in het catastrofale toe, wezenlijk conservatief  van aard is”.
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Hoewel  de  woorden  heel  herkenbaar  klinken,  blijf  ik  ze  ook  vreemd
vinden. Waarom toch zou je je eigen vernietiging nastreven? Waarom wentel je
je liever in de warme deken der ontroostbaarheid dan een verandering door te
voeren die je beter kan doen voelen?

Het staat haaks op alles wat mij als kind is verteld. En toch haakt het in op
iets dat ik van jongsaf  aan al voelde, en waaraan ik nu woorden aan begin te
geven. Maar vooraleer ik kan spreken, zo lijkt het wel, moet ik eerst iets kwijt –
wat een gepaste uitdrukking – over wat mij jarenlang zo sterk heeft bepaald.

God: geen tekort, geen dood .. geen verlangen ?
In ons gezin, in mijn opvoeding, is God steeds heel aanwezig geweest. Ik

bedoel dan niet enkel op de verplichte momenten, zoals bij de meesten onder
ons in het nog katholieke Vlaanderen van de jaren tachtig, maar dagelijks en
intens. Als kind ging ik mee naar de gemeente (zo wordt dat dan genoemd),
eerst  naar  de  evangelische,  dan naar  de  pinkstergemeente.  Daar  zongen we
lofiederen en opwekkingsliederen en ging ik naar de ‘zondagsschool’. Daar zag
ik ook iedere week mensen die vervuld waren van de Heilige Geest, in tongen
spraken en begonnen te schudden. En toen ik als  elfjarige een operatie moest
ondergaan, dachten ze mij met handoplegging te genezen. Daags nadien bleek
de operatie  uiteraard  nog steeds  nodig.  Ik  herstelde  vlot.  De handoplegging
daarentegen had diepere wonden geslagen.

Maar de idee van dé Grote Vader die ‘het’ weet, waarbij ik kon uithuilen,
steun vragen en die mijn zonden zou vergeven, heeft lange tijd voor troost en
hoop gezorgd. Je hoeft niet bang te zijn, want God is er voor je. Geen twijfels
over hoe we hier zijn gekomen of  waar we heen gaan als het ‘feest’ er hier op
zit. Geen vragen over waar het nu naartoe moet met je leven. God heeft immers
een plan met jou, ‘Hij leidt je op het rechte spoor’. En zo moet ik willens nillens
denken aan Psalm 23 – want de verzen die ik iedere week vanbuiten moest
leren, zitten er tot mijn grote frustratie nog steeds:

“De Heer  is  mijn  herder.  Mij  ontbreekt  niks.  Hij  doet  mij  neder  liggen  in
grazige weiden. Hij voert mij naar rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij in
rechte sporen, om Zijns naams wil. Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Heil en goedertierenheid zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven. Ik zal in het huis
des Here verblijven tot in lengte van dagen. De Here is mijn herder”.

Het duurde tot mijn zestiende eer ik durfde zeggen dat ik niet meer mee
wou naar  de  kerk, dat  het  christelijk  geloof  toch  niet  mijn  ding  was.  Mijn
spreken toen werd, eufemistisch uitgedrukt, niet op gejuich onthaald. Zie daar
ook een belangrijke reden voor mijn aarzeling tot spreken. Zelfs nu nog, jaren
later, is het moeilijk om het christelijke juk van mij af  te werpen.
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Eén  van  de  moeilijkste  dingen  om  van  uit  los  te  komen,  is  het  mens-  en
wereldbeeld waarin je opgroeit en dat zich diep verankert in je zijn.

Geen tekort, zo leerde ik. Geen zorgen. Twijfels zijn slecht – “want wie
niet voor Mij is, is tegen Mij”. Geen vragen over waar je verlangen naar uitgaat,
want God leidt mij in Zijn spoor. God weet het dus. En als kers op de taart: geen
dood.

Jarenlang knaagde het aan mij.  Ik voelde immers iets anders binnenin.
Iets van de vertwijfeling, van het zoeken, van de existentiële eenzaamheid – ook
al was ik nog jong. Al die tijd dacht ik dat het wel aan mij moest liggen. Immers,
de mensen rondom me hadden er schijnbaar geen last van.

Mijn studie psychologie, boeken van Herman Hesse, Irvin Yalom, Sandor
Marai en Pascal Mercier, hielpen me dan ook beseffen dat het niet aan mij lag.
En het voorbije jaar bood ook de psychoanalyse erkenning en troost. Je màg
twijfelen. Het is volstrekt normaal dat je een nijpend tekort ervaart. Er ìs geen
ultieme waarheid. Geen Grote Ander die je genade schenkt en je lot bepaalt. Je
moet zelf  zoeken en wroeten. Je weg zien te vinden doorheen de betekenaars
die je omringen. Je verlangen zoeken. En spreken.

En zo komt het, dat ik hier vandaag spreek. Dat ik probeer te spreken in
mijn analyse, in mijn team, met mijn patiënten, in mijn relaties. Omdat spreken
zoveel beter is dan zwijgen.

Maar het gaat niet vanzelf. Als je een eigen stem krijgt, klinkt die immers
op  een  bepaalde  manier.  Je  kiest  bepaalde  woorden,  bepaalde  standpunten,
bepaalde klanken. En niet iedereen vindt je boodschap even mooi. Maar je bent
wel.

En omdat ik het mooi vond, nog een stukje Dimitri Verhulst – uit “Niets,
niemand en redelijk stil”:
 

“Laat me eerlijk zijn: ik heb je gezocht. En als er nu één ding was dat ik moest laten om
jou te vinden, dan was het dat wel: je zoeken. Ik heb je gezocht in verzen, liet je toe in
mijn eenzaamheid. Vanavond nog zocht ik je, dwaas, domorig, in de straten van Gent.
Ik woon daar. Ik probeer dat toch. Een prachtige stad, Gent. Als de regen op je schedel
tikt en je het lef  hebt die binnen te laten, is Gent een prachtige stad. Een bij wijlen
donker, somber oord, en de ideale uitvalsbasis voor iemand die zich heeft voorgenomen
te schrijven en te reizen. Lang geleden ben ik hier neergefadderd als student. Het was
de tijd dat kledij nog een identiteit verried en ik het geld niet had om een aantrekkelijk
karakter  te  dragen.  Ik,  die  het  gewoon was om lekker  niemand te  zijn,  poogde nu
iemand op niemand te laten rijmen, wat een vergissing was, en liep langs de ramen
waarin onhebbelijkheden lagen uitgestald. Oefeningen in de Wanderlust.”
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Euthanasie en de regering van het genot
 

Sarah Vande Walle
 

Teksten  omtrent  euthanasie  worden  vaak  geschreven  vanuit  de
ideologische  strijd  tussen  het  katholicisme  en  het  humanisme  (absolute
tegenover  relatieve  waarde  van  het  leven;  relationele  verantwoordelijkheid
tegenover individuele autonomie). Die polemiek veroorzaakt een reductionisme
met een wederzijdse beschuldiging van onbarmhartigheid. Hierdoor worden  de
moeilijkheden die er in de klinische praktijk zijn  dikwijls onderbelicht  en een
kritisch  refecteren verhinderd,  wat  gezien  de  reikwijdte  van  dit  onderwerp
nochtans  heel  nodig  is.  Daarom  wordt  in  deze  tekst  aandacht  besteed  aan
bedenkingen, risico's en klinisch gefundeerde vragen met betrekking tot de eu-
thanasiewetgeving (België, 2002). Er wordt gefocust op de euthanasieprocessen
en -procedures naar aanleiding van psychisch lijden, hoewel lijden steeds een
psychisch gegeven is en het onderscheid (zeker voor oudere mensen) niet steeds
gemaakt kan worden.

De vele vaak ongenuanceerde euthanasieberichten die de laatste jaren in
de media verschenen zijn, hebben mij aangezet om hieromtrent zelf  aan de slag
te gaan. Ook het verhaal van een vrouw die meer dan tien jaar lang ernstig
heeft afgezien, heeft mij geraakt en bracht mijn verlangen om rond euthanasie
te werken mee tot stand. Zij sprak geregeld de wens uit om te mogen sterven,
ondernam verschillende zelfmoordpogingen en zei meermaals dat ze “aan het
afzien was gelijk de beesten, maar beesten mochten ten minste wel een spuitje
krijgen”.  Haar  zware  periode,  met  een  jarenlange  opeenvolging  van
psychiatrische  opnames,  overlapte  deels  met  de  beginperiode  van  de
euthanasiewet. Mocht zij hiervan op de hoogte geweest zijn, dan acht ik de kans
reëel dat zij dat aangevraagd  en toegestaan gekregen zou hebben. Nu, jaren
later, is haar situatie echter gekeerd in de positieve zin. Ze heeft nog een aantal
problemen,  maar  niet  in  die  mate  dat  ze  haar  levenskwaliteit  nog  ernstig
verstoren. Van ondraaglijk  lijden is  geen sprake meer.  Niemand had kunnen
voorspellen wat er voor haar nog allemaal mogelijk was en gelukkig nog steeds
is. 

Vorig  jaar  ben  ik  dan  twee  projecten  gestart.  Enerzijds  werd  een
werkgroep  opgericht  bij  de  Vlaamse  Vereniging  van  Klinisch  Psychologen
(VVKP),  met  als  ambitieuze  doelstelling een  bijdrage  leveren  aan  het
maatschappelijke debat omtrent euthanasie bij psychisch lijden, om hopelijk zo
een  grotere  zorgvuldigheid  te  bewerkstelligen.  Anderzijds  werd  het  kartel
omtrent euthanasie  gestart  om theoretisch en psychoanalytisch verdiepend te
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werken. 
 
Wetgeving

De euthanasiewet (2002) voorziet dat artsen euthanasie wettelijk kunnen
toepassen  bij  patiënten die  lichamelijk  of  psychisch lijden,  als  aan volgende
voorwaarden en procedures voldaan wordt:
·    De  patiënt  moet  juridisch  meerderjarig  zijn: 18  jaar  en  ouder, of

ontvoogd  minderjarig zijn.  (In  2014  werd  goedgekeurd  dat  ook
minderjarigen aanspraak kunnen maken op euthanasie,  doch enkel  bij
lichamelijk lijden.)

·    De  patiënt  moet  handelings-  en  wilsbekwaam  zijn  en  bewust  op  het
moment van het verzoek. 

·    Het  verzoek  moet  vrijwillig,  overwogen  en  herhaaldelijk  worden
geformuleerd, mag niet onder externe druk tot stand zijn gekomen en
moet schriftelijk worden vastgelegd. 

·    De arts moet de uitzichtloze toestand van ondraaglijk lijden vaststellen;
een lijden dat  niet  gelenigd  kan worden en een lijden dat  voort  moet
vloeien uit een ernstige en ongeneeslijke aandoening. 

·    De  arts  moet  de  patiënt  grondig  inlichten  over  diens  gezondheids-
toestand  en  over  de  therapeutische  alternatieven,  waarbij  er  geen
therapeutische oplossing redelijk meer mogelijk mag zijn.

·    De arts dient er voor te zorgen dat de patiënt, indien gewenst, over het
verzoek kan spreken met de voor hem/haar belangrijke anderen.

·    Bij  terminaal  lijden  (prognose  verdere  levensduur  minder  dan drie
maanden) moet de patiënt ook door een tweede arts, een onafhankelijke
expert, onderzocht worden en ook hij/zij dient de euthanasieprocedure
na te gaan. Bij niet-terminaal lijden dient  hiervoor ook een derde arts
gecontacteerd te worden. 

·    Er  moet  een  redelijke  termijn  verstrijken  over  de  gesprekken  en  de
aanvraag,  met  een  wettelijk  minimum  van  één maand  tussen  de
schriftelijke  aanvraag  en  de  uiteindelijke  uitvoering  van  de  euthanasie
indien er sprake is van niet-terminaal lijden. 

·    Telkens wanneer euthanasie wordt toegepast,  dient de uitvoerende arts
een  registratiedocument  in  te  vullen  en  binnen  de  vier  werkdagen  te
bezorgen aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie. 

 
Voorwaarde: ernstige en ongeneeslijke aandoening; medisch expertmodel

De  wet  vertrekt  van  een  expertmodel  waarbij  het  medisch  kader dat
gehanteerd wordt  bij euthanasie bij lichamelijk lijden onterecht  doorgetrokken
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wordt  voor  euthanasie bij  psychisch  lijden.  Reeds  over  de  diagnostische
vraagstelling 'lijdt de patiënt aan een ongeneeslijke psychische aandoening' dient
zorgvuldig nagedacht te worden. Wat zijn concreet de ongeneeslijke psychische
aandoeningen? Of  nog, over welke DSM-stoornissen gaat het? Diagnoses voor
psychische moeilijkheden zijn echter niet van dezelfde orde als voor lichamelijke
ziektes. Ze bevinden zich eerder in het symbolische register en dienen steeds
particulier  bepaald  te  zijn.  Men  handelt  daarentegen vaak  alsof  psychische
pathologie en normaliteit reëel bestaan, zonder het symbolische en subjectieve
karakter ervan te erkennen.  Een dergelijk (meester-, universitair, kapitalistisch)
discours  versterkt  de  imaginaire  captatie  en  leidt  tot  een  nog  grotere
verdeeldheid/meer genot, wat bij een euthanasieproces des te nefast kan zijn. 

Sommige hulpverleners gaan bovendien geen echt gesprek aan met hun
patiënten wanneer deze laatsten (bijvoorbeeld bij  lichamelijke aandoeningen)
uiten dat ze 'het allemaal niet meer zien zitten'. In plaats daarvan wordt het
onderwerp van euthanasie  op een mechanische,  concrete  manier  besproken.
Bepaalde artsen handelen voornamelijk als uitvoerders van een wettelijk recht.
Procedures worden uitgedokterd en checklists bovengehaald. Het concreet en
medisch  antwoorden  op  een  euthanasievraag  brengt  voor  sommigen het
voordeel  met  zich mee dat  er  een  afstand gecreëerd wordt  en dat  de  eigen
ambivalenties en subjectiviteit buiten schot blijven. Het rigoureus volgen van
procedures  verhindert  echter  het  aangaan  van  een  proces  en  reduceert  de
patiënt in kwestie tot een object. 
 
Voorwaarde: uitbehandeld zijn

Aansluitend moet de arts alle therapeutische alternatieven met de patiënt
hebben  besproken  en  mogen  er  geen  redelijke  andere  oplossingen  meer
mogelijk zijn, vooraleer tot een euthanasie mag overgegaan worden. Welke zijn
tegenwoordig  de  therapeutische  alternatieven?  Welke  therapieën  dragen  de
voorkeur van de arts in kwestie en op welke wijze worden ze dan al dan niet aan
de patiënt voorgesteld? Wat is uitbehandeld zijn? Sommige mensen voelen zich
inderdaad uitbehandeld en hebben geen zin om nog eens een therapie aan te
gaan. Nochtans zijn er in feite evenveel therapieën als er therapeuten zijn. Er
wordt  onderliggend  echter  uitgegaan  van  een  beperkt  aantal  zogenaamd
objectieve  therapieën  en  er  wordt  verwaarloosd dat  deze  steeds  uitgevoerd
worden door subjectieve therapeuten met eigen levensverhalen. 
         Ook stelt de wet dat het lijden van de patiënt in de toekomst niet meer
verzacht  mag kunnen worden.  Er  wordt  in  feite  een  magische waarzeggers-
vaardigheid bij  de arts  verondersteld.  Het stellen van een absolute prognose
staat voorop en inzake het lijden zelfs vanuit een subjectieve norm. Het maken
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van prognoses bij  psychische moeilijkheden is  sowieso  heel  moeilijk  en nooit
onfeilbaar. Er zijn al helemaal geen betrouwbare parameters om te voorspellen
bij welke patiënt er wel of  geen verbetering van het lijden zal zijn, ook niet bij
langdurig lijden. De subjectstructuren en een aantal problemen zijn misschien
niet te veranderen en in dat opzicht ongeneeslijk, maar een verbetering van het
toekomstige  subjectieve  gevoel  van  lijden  kan  nooit  uitgesloten  worden,  wat
hierbij  toch een cruciaal  gebrek vormt.  Ons fundamentele  niet-weten wordt
verdoezeld en de mogelijkheid om te herzien is daarenboven niet steeds langer
mogelijk (door de soms uitgevoerde euthanasie).   
 
Voorwaarde: handelings- en wilsbekwaamheid. Geen voorwaarde: aandacht voor het onbewuste
         Het diagnosticeren van wilsbekwaamheid is eveneens een heikel punt. 
Wilsbekwaamheid is geen juridisch omschreven term, maar een klinische 
inschatting in relatie tot een specifeke beslissing, deze omtrent de eigen dood 
bijvoorbeeld. Er wordt hierbij getoetst of  een aantal cognitieve vaardigheden en 
een goed realiteitsbesef  aanwezig zijn. De te beantwoorden vraag is: ‘Kan de 
patiënt deze keuze weloverwogen maken en hierover goed redeneren?’ 

Sommigen zijn van mening dat een rationele (wilsbekwame) doodswens –
wat in een soort balanssuïcide of  euthanasie kan uitmonden – te onderscheiden
is  van een (wilsonbekwame) pathologische,  zoals bij een acute depressie. Maar
dan wordt er opnieuw verkeerdelijk vanuit gegaan dat pathologie en normaliteit
reëel  bestaan  en  goed  te  onderscheiden  zijn  door  een  beoordelende  arts.
Bovendien moeten we dan wel baas kunnen zijn in eigen huis. Het onbewuste
en niet-cognitieve komen in deze wet en in de visie van bepaalde hulpverleners
niet aan bod. Nochtans is het bewustzijn niet in staat om welke situatie dan ook
volledig te overzien. We zijn steeds minstens gedeeltelijk imaginair gevangen;
denk  maar  aan  hoe  beslissingen  genomen  worden  omtrent  grote  levens-
domeinen  zoals  partner-,  studie-  en  beroepskeuzes.  De  eigen  dood  als
levensdomein bij uitstek vormt hierop geen uitzondering.

Daarbij kan men zich afvragen of  dit criterium van de wilsbekwaamheid
– met de cognitieve capaciteiten en de intacte realiteitszin – niet in tegenspraak
is met het criterium van de ongeneeslijke stoornis? Want ironisch genoeg kan de
normaal  tot  hoogbegaafde  patiënt  die  in  staat  is  tot  zelfrefectie,  een  goede
realiteitszin heeft  en zich verbaal  goed kan uitdrukken, aanspraak maken op
euthanasie. Zou er bij deze mondige, zelfrefecterende patiënt echt niets méér
mogelijk kunnen zijn, misschien met een zorgvuldiger zorgaanbod? Enigszins
paradoxaal,  vallen  sommige  schizofrene  psychotici  die  zeer  zwaar  kunnen
lijden, uit de boot bij deze wet. Wie heeft wel of  niet 'het recht' zich te laten
euthanaseren? Spreekt de wet echt diegenen aan waarvoor geen hulp meer te
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baten is? 
 

Voorwaarde: zonder externe druk   
         Een andere wettelijke conditie is dat er geen externe druk mag zijn om
euthanasie te plegen. Externe druk bij een euthanasieproces betreft niet zozeer
een  werkelijke  bedreiging.  Dit  heeft  eerder  te maken  met  verlangens  van
anderen  waaraan het  subject  zich  aliëneert.  De  wet  gaat  echter  uit  van
meetbare externe druk en gaat daardoor voorbij aan de subtiele en risicovolle
varianten die in de kliniek op te merken zijn, zoals bij mensen die van kleins af
aan gehoord hebben dat ze er beter nooit waren geweest en die later euthanasie
aanvragen, of  bij sommige bejaarden die dit verzoeken vanuit een aanvoelen
dat hun omgeving hen liever kwijt dan rijk is. Bovendien kan men ervan uitgaan
dat mensen die euthanasie vragen omwille van psychisch lijden, zich veelal in
een kwetsbare positie bevinden ten aanzien van anderen en hun invloed. 

Als een euthanasieverzoek goedgekeurd wordt,  stemmen de betreffende
artsen expliciet of  impliciet in met de voorwaarde van afwezigheid van externe
druk. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan de (vaak subtiele) invloed van anderen
op het  euthanasieverzoek  van  de  patiënt.  De  verantwoordelijkheid  voor  het
lijden  wordt  eenzijdig  langs  de  kant  van  het  individu  geplaatst  en  het
particuliere levensverhaal, waarin ook concrete anderen en de Ander fungeren,
wordt  veronachtzaamd.  Tezelfdertijd  wordt  de  verantwoordelijkheid  ook
geminimaliseerd,  denk maar aan de medicalisering en pathologisering van het
subject. Het  lichaam krijgt  de  schuld  toegewezen,  terwijl  de  patiënt  en  zijn
omgeving vrijuit gaan.
         Bijkomend is het zo dat een overlijden ook fnanciële voor- of  nadelen voor
de nabestaanden met zich mee kan brengen. Een sterfte door toepassing van
euthanasie  wordt  daarbovenop als  natuurlijk  overlijden geregistreerd,  wat  bij
een  levensverzekering  tot  een  betere  uitkering  kan  leiden.  Bij  de
schuldsaldoverzekering bijvoorbeeld wordt de lening van een huis niet vereffend
bij een suïcide, maar wel bij een euthanasie. Men kan, vanuit zichzelf  of  vanuit
de  omgeving,  aangezet  worden  tot  een  euthanasieverzoek  wegens  fnanciële
motieven jegens  de  nabestaanden;  motieven  die  niet  steeds  geobserveerd
kunnen  worden.  Het  gevaar  op  een  dood met  een  dergelijke  reden  bestaat
sowieso, maar dit risico wordt door deze registratiewijze en wetgeving, door de
Ander dus, vergroot in plaats van beschermend verkleind. 
 

Voorwaarde:  minimumtermijn  van  één  maand.  Geen  voorwaarde:  aandacht  voor
maatschappelijke factoren

De wet beschrijft  op dit  moment een minimumtermijn van slechts één
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maand tussen de schriftelijke vastlegging van het verzoek en de uitvoering van
de  euthanasie.  Het  is  niet  duidelijk  hoe  frequent  er  zo  snel  tot  euthanasie
overgegaan wordt (hoewel het bespreken tussen hulpverlener en patiënt ook al
van voor de vastlegging kan plaatshebben); cijfers zijn hierover niet voorhanden.
Maar het kan dus wel  en komt dus ook zo snel voor. Een betreurenswaardig
voorbeeld:  een  bejaarde  vrouw,  zonder  voorgaand  psychiatrisch  verleden  en
zonder ernstige lichamelijke aandoening, had euthanasie aangevraagd na het
overlijden van haar man met wie ze decennia lang getrouwd was geweest. Na
slechts een drietal gesprekken met een totaaltijd van ongeveer twee uur (!), werd
deze  aanvraag  goedgekeurd ...  Snel  concreet  antwoorden  op  een  vraag,
verhindert nochtans een misschien nog mogelijke bewerking en zeker met een
dergelijk antwoord!

Een rouwproces,  hoe zwaar  ook,  is  geen ongeneeslijke aandoening.  Of
volstaat  het  hebben van een bepaalde leeftijd  om aan het  criterium van de
ongeneeslijkheid  te  voldoen?  Of  misschien  worden die  en  de  andere
voorwaarden bij oudere mensen minder belangrijk geacht en wordt er  – vanuit
een  maatschappelijk  hellend  vlak  –  meer  en  meer  euthanasie  aan  ouderen
toegestaan,  met  een  aantal  economische  voordelen  en  surplus.  Ook  andere
politieke  factoren  die  niets  met  de  individuele  gezondheid  van  patiënten  te
maken hebben, tellen mee. Ik acht de kans bijvoorbeeld klein dat de recente
uitbreiding  van  de  euthanasiewet  voor  minderjarigen,  bij  lichamelijk  lijden
welteverstaan, er zo snel gekomen zou zijn zonder de  verkiezingen van 2014.
 
Geen voorwaarde: aandacht voor het verlangen dat achter de vraag schuilt. Geen voorwaarde:
aandacht voor de verhouding tot de Ander 
Gegevens tonen aan dat het aantal euthanasieaanvragen duidelijk stijgt, zowel
voor degene bij lichamelijk als bij psychisch lijden. De uitdrukking ‘het aanbod
creëert de vraag’ klopt des te meer voor neurotici.    
Bepaalde hulpverleners gaan meer – en andere duidelijk minder – op zoek naar
de impliciete boodschappen die verscholen zitten in de euthanasieaanvraag en
daar is  uiteraard ook tijd voor nodig. Maar zelfs met tijd kan men de vraag
achter de vraag – het verlangen – in feite niet voldoende verkennen, omdat het
in  de  'gespreks'ruimte  niet  enkel  bij  woorden  blijft.  De  arts  die  de  vraag
beluistert, beoordeelt immers mee of  de euthanasie kan doorgaan of  niet. Als
een dergelijk gevolg realiteit kan worden door de act van het spreken zelf, komt
men in een onvrije situatie terecht, waarin een grondig exploreren onmogelijk
wordt; niet onbelangrijk bij een euthanasieprocedure. Anderzijds  zouden een
aantal mensen zich vanuit hun gevoel van uitzichtloosheid waarschijnlijk niet tot
de hulpverlening richten, als er geen mogelijkheid tot euthanasie was. Op die
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manier kan men toch nog tot een bepaald soort ondersteund spreken komen. 
Praktisch  iedere  persoon  die  euthanasie  wenst  omwille  van  psychische

redenen is lichamelijk in staat om zelf  een einde te maken aan zijn leven en kan
de  kennis  verwerven  om  een  'goede  dood'  te  bewerkstelligen.  De
euthanasievraag overstijgt dus het gewenste resultaat. Wat wil men dan via de
euthanasie bewust of  onbewust aan de naasten, aan de hulpverleners of  aan de
maatschappij vragen of laten weten? Mensen kiezen hierbij voor de dood en
wellicht vaker voor een eind aan hun leven en dit met de goedkeuring en hulp
van de Ander. Het doet enigszins denken aan het zalven door de arts in plaats
van de  priester  van weleer.  Een  zelfmoord  daarentegen  kan  ook  zonder  de
omweg via de Ander plaatsvinden. Euthanasie gebeurt telkens in samenspraak,
men deelt de verantwoordelijkheid (of  misschien eerder de ver-ontschuldiging)
en men richt zich dus steeds met een appel tot de Ander. Problematisch is dat de
verhouding tot de Ander, zeker in het huidige hulpverleningslandschap, vaak
onvoldoende ondervraagd wordt en het belang ervan onvoldoende erkend. Het
grondig  exploreren  van  de  appelfunctie  is  zeker  bij  euthanasieaanvragen
cruciaal,  maar  vindt  spijtig  genoeg  niet  altijd  plaats.  Sommige
euthanasieverzoeken kunnen  nochtans wel als acting outs beschouwd worden.

Een  voorbeeld:  een  patiënt  pleegde  zelfmoord  net  nadat  zijn
euthanasievraag goedgekeurd werd. Wat waren zijn beweegredenen voor het
euthanasieverzoek en voor zijn suïcide? Welke onderliggende vragen stelde hij
aan de  hulpverleners  en  hoe  heeft  hij  die  ‘goedkeuring’  gepercipieerd?  Een
ander voorbeeld: een patiënte die door euthanasie overleden is, had gewenst en
ook verkregen om te sterven met een aantal familieleden bij  haar, waaronder
enkelen die haar misbruikt hadden tijdens haar kindertijd. Deze vrouw had dat
misbruik, dat een grote rol had gespeeld in haar leven, nooit aangekaart aan de
betrokken familieleden. Ze werd met een ‘afhankelijke persoonlijkheidsstoornis’
gediagnosticeerd en benoemd als iemand met een ‘zwak ego’ die geen grenzen
kon  stellen.  Deze  patiënte  had  vroeger  gewerkt  als  verzorgende  en  had
verscheidene  niet-gelukte  suïcidepogingen  achter  de  rug.  Als  ex-verzorgende
ging het alleszins niet om een gebrek aan kennis: ze wist goed wat ze kon doen
om een ‘goede dood’ te veroorzaken. Desondanks was ze hiervoor afhankelijk
van anderen; het ging bij haar dus om iets anders. Wat was haar verhaal, wat
wou ze bewust en onbewust overbrengen met haar niet-gelukte suïcidepogingen,
met haar euthanasieaanvraag en met de wijze waarop ze stierf ? Heeft men zich
dit voldoende afgevraagd? Zou het kunnen dat (passief) verzet tegen anderen
een motief  vormt bij sommige euthanasieverzoeken? Zou deze verborgen maar
niettemin  opgestoken  middelvinger  steeds  onderkend  en  erkend  kunnen
worden? Welk antwoord wordt gegeven als in een dergelijke situatie ingestemd
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wordt met het euthanasieverzoek? 
 

 
Geen voorwaarde: aandacht voor de tegenoverdracht en het genot van de hulpverlener 
         De essentiële overdracht tussen arts en patiënt, het intersubjectieve,  wordt
in  de  wet niet  aangehaald.  Nochtans  toont  onderzoek  steevast  aan  dat  de
effectiviteit  van  een  therapie  voornamelijk  stoelt  op  de  therapeutische
verhouding. Dat betekent dat ook de persoon van de hulpverlener (met diens
verlieservaringen,  existentiële  waarden,  gevoelens  van  machteloosheid,
frustratie,  eigen  angst  voor  ziekte,  eerdere  ervaringen  met  patiënten  die
bijvoorbeeld  stierven  via  een  tragische zelfmoord,  etc.)  een  rol  speelt  in  het
verloop van het euthanasieproces. Bovendien heeft ook het omringende team
een grote impact op het welzijn van de patiënten. 
         Ook kan men zich  afvragen welke  gevolgen artsen ondervinden na het
instemmen met een euthanasieverzoek bij psychisch lijden. Normaliter kan men
zichzelf  en de procedures na een behandeling evalueren en bijschaven waar
nodig voor de volgende patiënt. Is dit mogelijk bij een uitgevoerde euthanasie
voor psychisch lijden of  is dit voor velen te pijnlijk? Wat als nadien twijfels rijzen
over de genomen beslissing? Wat als nadien geen twijfels meer kunnen rijzen
over de genomen beslissing? Defensiemechanismen kunnen volop naar boven
komen, waardoor het refectievermogen en een goede zorg voor de volgende
patiënt beperkt kunnen worden.

Er  bestaan  gespecialiseerde  artsen  en  teams  die  zich  bijna  uitsluitend
bezig houden met euthanasievragen bij psychisch lijden. Van waaruit kiest men
dit  beroep en hoe beïnvloeden deze persoonlijke  redenen het  klinisch werk?
Sinds mijn stage, waar een kinderpsychiater werkte die gespecialiseerd was in
ADHD, ben ik argwanend geworden tegenover gespecialiseerdheid, gezien dit
concreet  betekende dat  het  merendeel  van de kinderen de diagnose ADHD
kreeg,  met  de  blijkbaar  logischerwijs  medicamenteuze  en  gedragsmatige
behandelingen als gevolgen en een onvoldoende erkennen van het subject. Dit
gevaar  op  blindheid  voor  het  particuliere  geldt  ook  bij  gespecialiseerde
euthanasieartsen en -teams, vooral wanneer deze zich weinig met andere vragen
van  mensen  bezig  houden. Het  gaat  hierbij  toch  om  levensbelangrijke
beslissingen. Het lijkt zelfs niet ondenkbaar dat er, wegens de moeilijke en grijze
zone, protocollen kunnen ontstaan voor mensen die euthanasie wensen, waarin
het subject nog minder plaats krijgt. 

Een veelzeggende anekdote omtrent tegenoverdracht: na intens en lang
beraad had een team beslist dat een patiënt euthanasie mocht krijgen. Op dat
moment  zei  de  man:  “Maar  het  is  niet  meer  nodig  voor  me”,  waarop
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verschillende  teamleden  zeer  kwaad  werden omwille  van  al  hun  ‘verloren’
moeite. Dat laatste bleek overigens  moeilijk bespreekbaar te zijn… 

Een  schrijnender  verhaal  is  dat  van  een  vrouw  die  uiteindelijk  wel
geëuthanaseerd werd. De psycholoog had aan zijn patiënte, na een jarenlange
samenwerking, verteld dat het therapeutische plafond bereikt was, dat er wel
nog gewerkt kon worden aan het aanvaarden van haar beperkingen, maar dat
genezing nooit mogelijk zou zijn. De psycholoog wou immers transparant en
authentiek handelen. Dat was toch zijn rationalisatie. “Het was een machteloze
situatie geworden”, zei hij. Met andere woorden: de psycholoog voelde zich dus
machteloos.  Kort  na die  boodschap,  gaf  de  patiënte  aan dat  het  voor  haar
genoeg  was  geweest,  ze  had  geen zin meer  om verder  te  leven,  waarop  de
psycholoog  de  mogelijkheid  van euthanasie  zelf  aangaf  (!),  van  waaruit  het
euthanasieproces dan gestart werd… 

Wanneer  iets  wettelijk  wordt,  komen er  rechten  en plichten  opduiken.
Deze  psycholoog  vond  dat  het  zijn  plicht  was  om sommige  –  voornamelijk
suïcidale mensen – te informeren over euthanasie. In het boek van  Callebert
(2009) staat dat vijf  van de tien beschreven mensen die om euthanasie vroegen,
over de mogelijkheid  tot  euthanasie  door de hulpverleningssector zelf  op de
hoogte werd gebracht. Een medepatiënt, verpleegster of  psycholoog vond het
nodig  om  dit  aan  te  geven.  Ook  bij  lichamelijke  aandoeningen  stellen
hulpverleners  soms  zelf  euthanasie  voor,  waarbij  men  zich  ook  hier  kan
afvragen wie aan het lijden is of  wie het lijden niet kan verdragen. Sommige
mensen  en  teams  menen  zelfs  dat  het  een  teken  van  goede  gezondheid  is,
wanneer patiënten die ernstig lijden, kiezen voor euthanasie en benoemen de
anderen als ‘niet klaar daarvoor’. Bovendien is men zich niet altijd bewust van
deze eigen opvatting. Laat ons  niet veronachtzamen dat de suggererende info
vanuit een overdrachtspersoon een zeer grote impact kan hebben. 
Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg zouden best hun eigen genot
zoveel mogelijk bewerken, zodat patiënten hieronder niet begraven worden. Het
aangaan  van  een  eigen  therapie/analyse  wordt  vaak  onvoldoende  door
hulpverleners aangewend, hoewel dit essentieel is en vast en zeker inzake het
zorgvuldig omgaan met euthanasievragen. 
 
Pro euthanasie?

Mensen kunnen soms heel eenzaam en pijnlijk sterven via een suïcide en
de  methodes  die  hiertoe  gebruikt  worden,  kunnen  traumatiserend  en  ook
letterlijk onveilig voor anderen zijn. Voorstanders geven aan dat de wet hiervoor
een oplossing (verlossing?) verschaft door een waardig (mild, pijnloos, zekerheid
van slagen) en veilig sterfproces in aanwezigheid van anderen aan te bieden. Er
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wordt een mogelijkheid gecreëerd om op een humane wijze afscheid te nemen.
Patiënten  kunnen  in  hun sterfproces  omringd  worden door  hun naasten  en
hoeven niet in eenzaamheid te sterven. 

Maar, dikwijls wordt  genegeerd dat  er  slechts  een  gedeeltelijke
overlapping in doelgroep is. Niet iedereen die een suïcidepoging onderneemt,
zal  zich  richten  tot  euthanasie  en  omgekeerd:  niet  elk  geweigerd
euthanasieverzoek  leidt  tot  een  suïcidepoging.  Er  zijn  immers  verschillen  in
gehanteerde  methodes  en  procedures  en  de  hierbij  bewust  en  onbewust
gemaakte ‘keuzes’, zijn steeds particulier bepaald. De nodige tijdsspanne kan
bijvoorbeeld een verschil maken – denk maar aan de steeds geplande euthanasie
in vergelijking tot de soms impulsieve suïcide. Ook het zich al dan niet willen
richten tot de Ander en masochistische en sadistische motieven, met het willen
bestraffen van zichzelf  en anderen, hebben effecten op de wijze waarop men uit
het leven stapt. Zelfs met een euthanasiewet ‘kiezen’ bepaalde mensen er  voor
om eenzaam en pijnlijk te sterven en hanteren sommigen een wijze die voor
anderen gevaren inhoudt. Daarenboven is de oorzaak van een trauma niet altijd
een reëel  visueel  beeld.  Euthanasieën –  en trouwens  ook  suïcides  –  kunnen
evenzeer om andere redenen traumatiserend zijn. Een euthanasie (die dikwijls
visueel minder gruwelijk is) betekent – in tegenstelling tot de visie van sommigen
– niet automatisch voor elk subject  (patiënt, nabestaande, hulpverlener, ...)  een
waardiger en beter antwoord ten opzichte van een zelfmoord. 
         De geboden oplossing voor deze problemen is hoogstens een erg 
ontoereikende. Niettegenstaande biedt ze wellicht voor bepaalde mensen een 
waardevol alternatief  tegenover een ondraaglijk leven of  een pijnlijke suïcide.

Een andere reden pro is dat het vooruitzicht van de eigen euthanasie al
voor verschillende mensen – tegenstrijdig gezien – zuurstof  heeft betekend. Ook
het bespreekbaar maken van doodswensen en het beluisteren en erkennen van
mensen, droeg al meermaals bij tot de herwaardering van het leven, waarbij de
euthanasieprocedure het  eigen proces op die manier ten goede kwam. Naar
aanleiding van de euthanasieaanvraag (de aanmelding) werd een proces op gang
getrokken waarbij een zekere bewerking nog mogelijk bleek. Hierbij kan men
zich afvragen of  die erkenning en dat proces enkel mogelijk waren door de reële
mogelijkheid  van  euthanasie  of  deze  ook  op  een  veiligere  manier  tot  stand
hadden  kunnen  komen.  Het  ging  bij  hen  trouwens  duidelijk  niet  om
ongeneeslijkheid  en  bepaalde  euthanasieverzoeken  waren  al  degelijk
goedgekeurd.
 
Extra zorgvuldigheidsvereisten

Argumenten voor euthanasie nemen de risico’s sowieso niet weg. Vanuit
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bepaalde werkgroepen wordt nagedacht over extra zorgvuldigheidsvereisten om
deze te beperken, zoals een langere termijn tussen aanvraag en uitvoering, een
maximum aantal dossiers per arts en de verplichting van een multidisciplinair
team. Dit zijn concrete, maar ook gebrekkige voorstellen: wat is namelijk een
veilige  termijn,  een  draaglijk  maximum  aantal  dossiers  en  een  geschikt
multidisciplinair  team?  Het  subjectieve  en   niet-tastbare  naar  een  betere
wetgeving vertalen, is des te moeilijker. 
 
Maatschappelijke factoren en risico’s

Om een grotere zorgvuldigheid inzake euthanasie en psychisch lijden te
bekomen, dient ook de maatschappelijke context in vraag gesteld en aangepakt
te worden. Het moeilijk kunnen omgaan met frustraties, het niet concrete en de
lange termijneffecten, is ook in de hulpverlening zichtbaar. Een grondig spreken
en  beluisterd  worden,  wat  noodzakelijkerwijs  tijd  vraagt,  kan  heel  wat
therapeutische  effecten  sorteren,  maar  wordt  in  het  huidige  hulpverlenings-
landschap  structureel  onvoldoende  toegelaten.  Een  therapeut  had  ‘intensief ’
gewerkt met een patiënt die later stierf  door euthanasie. Het bleek weliswaar
over een lange periode te gaan, maar  slechts  met  een wekelijkse frequentie en
dit bij een neurotisch persoon. Mogelijks een gemiste kans.

Ook  andere  problemen in  verband  met de  hulpverlening,  zoals  onder
andere de medicalisering en de gebrekkige toegankelijkheid van de geestelijke
gezondheidszorg  met  de  vele  wachtlijsten  (zelfs  voor  mensen  die  euthanasie
aanvragen!) en de talrijke aanmeldingsprocedures en exclusiecriteria, spelen een
nefaste rol op het individuele lijden. Een goede geestelijke gezondheidszorg is
extra moeilijk te bekomen voor risicodoelgroepen zoals armen, mensen zonder
papieren,  geïnterneerden,  gevangenen,  bejaarden,  allochtonen,  mensen  met
dubbeldiagnoses en alle mensen die vermoedelijk niet tot een goede statistiek en
subsidiëring zullen bijdragen. Wat doen we met hun euthanasieaanvragen, als
een  onvoldoende  hulpverleningscontext  aangeboden  wordt?  Het  gemedia-
tiseerde verhaal van de Belgische pedofele gevangene die ofwel een betere zorg
in  Nederland  ofwel  euthanasie  wenste,  is  een  illustratie  van  de ethische  en
politieke keuzes die gemaakt moeten worden. 
         Een ander aspect van de maatschappelijke context en bij het voorgaande
aansluitend,  is  het  mensbeeld  en  de  omgang  met  mensen. Het  westers
samenlevingsmodel wordt steeds individualistischer; het ruimere familieverband
is  ontwricht.  Elke  vorm  van  ziekte,  lijden,  aftakeling  en  dood  wordt
weggeschoven.  Zo wordt  in ziekenhuizen vaker vastgesteld dat  waken bij  de
stervende veelal ondraaglijk geworden is. Het lijden van de naaste is groot; de
stap tot 'dit sterven is mensonwaardig' klein. 
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Ook worden  materiële  bezittingen  en  meetbare  prestaties  van  mensen
vaak  gelijkgesteld aan hun waardevolheid.  Het  subject  gedegradeerd  tot  het
object. Mensen die weinig bezittingen hebben of  die deze prestaties niet of  niet
langer kunnen verwezenlijken, komen buiten de maatschappij te staan. Als men
de Ander verliest, verliest men vaak ook zichzelf  en de eigen subjectiviteit; denk
maar  aan  de  veelvoorkomende  eenzaamheid,  levensmoeheid  en  depressies
onder westerse bejaarden. De verschuiving van een focus op de gemeenschap
naar de focus op het individu, op het verplicht presterende, consumerende en
genietende individu dan nog, draagt hieraan bij en is merkbaar in de grotere
aanhang van het zelfbeschikkingsrecht en de alomtegenwoordige gezondheids-
en  geluksbeweging. Een  kwalitatief  leven  wordt  gelijkgesteld  aan  een  actief
leven  zonder  lijden.  Bovendien  bemoeilijkt  de  genotscultuur  het  kunnen
beschouwen  van  lijden  als  mogelijke –  weliswaar  pijnlijke –  motor  tot
verandering.  Autonomie is ook een ethische waarde binnen  de psychoanalyse,
maar  daar  wordt  getracht  om  een  onderscheid  te  maken  tussen  een
‘genotsautonomie’ en de vrijere autonomie van een verlangend subject. 
 
Minder verlangen, meer lijden?

Door het toelaten van dit ultieme zelfbeschikkingsrecht voor mensen die
psychisch  lijden,  die  op  die  manier  defnitief  buiten  het  leven  en  de
maatschappij  terecht  kunnen  komen,  wordt het  verlangen,  met  het  zich
verlangd  voelen  als  belangrijke  basisvoorwaarde,  vermoedelijk  nog  minder
mogelijk gemaakt en wordt  het dominerende koude mensbeeld met de ‘geniet
en presteer’-visie nog  versterkt. Zelfdestructieve tendensen met het individuele
genot en dat van de Ander kunnen met dit ‘recht’ immers te weinig beveiligd
regeren; toch zeker met deze huidige euthanasiewet. Minder verlangen, meer
genot,  dus  méér  lijden  met  mogelijkerwijs  een  grotere  eenzaamheid,
onveiligheid  en  misschien  zelfs  meer  doodswensen  en  suïcides.  Het  is  goed
mogelijk  dat  er  een  schrijnende  vicieuze  cirkel  gecreëerd  wordt,  die
fundamenteel ingaat tegen de expliciete doelstelling van deze wet.
 
Ander maatschappelijk antwoord
         Enerzijds reguleren wetten genot, anderzijds creëren ze telkens ook nieuwe
genotsbronnen. Wegen de baten van deze wet op tegen de kosten? Het is  heel
moeilijk om deze in te schatten en om ze bovendien te vergelijken met de voor-
en nadelen van een alternatief, waarbij euthanasie bij psychisch lijden niet meer
mogelijk zou zijn. Desondanks ben ikzelf, vooral vanuit de risico’s met concrete
anderen  en  vanuit  maatschappelijk  standpunt,  voorstander  van  een  ander
antwoord bij psychisch lijden, namelijk een antwoord waarbij men stevig blijft
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staan en steeds weer op zoek gaat naar een goede zorg om het leven en het
lijden van mensen te helpen dragen; een antwoord dat ook niet alle pijn en
moeilijkheden uit de weg kan ruimen, maar dat niettemin een blijvende hoop en
vooral een blijvende uitnodiging tot aanwezigheid als onverwoestbare ethische
waarden voorop stelt, om zo het bestaansrecht van iedereen en het verlangen te
ondersteunen.
 
Ethische taak

Deze facetten van het complexe euthanasieonderwerp (met een focus op
de  interpersoonlijke  context  van  het  verloop  voor  en  tijdens  een
euthanasieproces) wou ik graag benadrukken. Het is van fundamenteel belang –
van  levensbelang  –  dat  we  de  heersende  politiek-religieuze  strijd  omtrent
euthanasie  overstijgen  en  dat  we  met  zijn  allen  kritisch  stilstaan  bij  de
implicaties voor de patiënten, hun naasten en de maatschappij; op korte èn op
lange termijn.
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Je verlangen als ‘kader’

Elke Roose

Drie weken geleden heb ik mijn vierjarige opleiding aan de KU Leuven
beëindigd. Een symbolisch eindpunt voor mezelf, maar tegelijk ook een belofte
van  iets  nieuws.  Zo  voelt  het.  Wat  dat  nieuwe  inhoudt,  wil  ik  via  deze
uitnodiging tot spreken helder krijgen.

Vier  jaar  geleden  stelde  ik  mij  kandidaat  voor  het  postgraduaat
Psychodynamische Kindertherapie. Sinds enkele jaren was ik ervan overtuigd
dat ik psychoanalytisch met kinderen wilde werken. Mijn enorme doorzetting –
die tot dan toe vooral een last was geweest – kwam mij deze keer ten goede.
Hoewel afgestuurd als pedagoog, slaagde ik erin om binnen de setting waarin ik
werkte, een MPI voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen, in de
marge van mijn functie als orthopedagoog klinisch aan de slag te gaan met een
aantal kinderen.  In weerwil  van heel  wat moeilijkheden,  zette  ik  dit  klinisch
werk door. Ik werkte zonder specifek theoretische basis, met voornamelijk mijn
eigen analyse als referentiepunt. Enigszins ‘wild’, kan ik zeggen in een terugblik.
Maar tegelijk ‘niet slecht’. Ondanks, of  zelfs dankzij mijn onwetendheid, ging ik
een weg met die kinderen; een weg van symbolisering en verhaalvorming. Dat
mijn ‘buikgevoel’ mij hiertoe bracht, kan ik nadien alleen maar met verbazing
vaststellen.

De therapieën die ik in de marge verrichtte, openden voor mij de deur
naar een therapie-opleiding. Gelet op mijn wens om met kinderen te werken,
koos ik voor de opleiding aan de KU Leuven. Ik was hongerig naar kennis;
benieuwd naar wat ik daar ‘te eten’ zou krijgen. Tijdens de eerste jaren las ik
nauwgezet de opgedragen literatuur, volgde ik de lessen met het  gevoel ‘dat zij
zoveel meer wisten dan ik’. Ik ervaarde mezelf  als een buitenbeentje, had een ‘ik
tegenover  zij’-  gevoel,  waarbij  ik  mij  ‘de  mindere’  voelde.  Het  gehanteerde
discours  was  anders;  mij  totaal  vreemd.  Ik  kende  enkel  de  lacaniaanse  taal,
wilde mij die ‘Angelsaksische taal’ graag eigen maken. Een taal om te spreken
over datgene wat ik ondernam met kinderen, waarnam, maar niet goed kon
vatten. Ik keek op naar bepaalde medestudenten en lectoren die dit alles  zo
mooi en gestructureerd verwoord kregen. Via belevingsonderzoek konden zij
het  ego-functioneren in kaart  brengen,  om vervolgens  de gedetecteerde ego-
zwaktes in therapie met ouders en kind te versterken.

In tussentijd werkte ik verder in het MPI. Waar ik in het prille begin heel
erg  vanuit  mijn  buikgevoel  had  gewerkt,  wilde  ik  na  verloop  van tijd  meer
‘professioneel’ te werk gaan. De wens om een ‘echt’ therapeut te zijn nam toe; ik
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begon mezelf  meer au sérieux te nemen. Altijd gevaarlijk. Zo bleek nadien. Bij
nalezing van een aantal van mijn ‘begintherapieën’ merkte ik onlangs hoe er –
mede  onder  invloed  van  de  opleiding  –  een  moraliserende  houding  de
therapieën binnensloop; soms ver verwijderd van de analytische houding van
onwetendheid. Ik had het gevoel iets te moeten doen, duwde kinderen in een
bepaalde  richting,  had  een  norm  voor  ogen.  Althans,  bij  momenten.  Dit
schommelde,  afhankelijk  van  invloeden  van  buitenaf;  opleiding,  analyse,
supervisie, seminaries, cartels,… Er kwam zoveel binnen en ik had nog geen
ethiek uitgebouwd waaraan ik mij kon oriënteren. In wat volgt probeer ik die
verschillende invloeden te reconstrueren: de rol die ze vervulden voor mij, hun
onderlinge dynamiek, en het eind- dan wel beginpunt waar ze mij toe brachten.
In het  eerste  opleidingsjaar  ging de verplichte  groepssupervisie  van start.  In
groepjes  van  vier  moesten  we  tweewekelijks  een  casus  brengen  bij  een  ons
toegewezen supervisor. Al vlug bleek dat de overdracht/tegenoverdracht tussen
mij en de bewuste supervisor niet goed zat. Telkens ik een casus bracht, keek ze
me bedenkelijk aan. Ik ging te willekeurig te werk, plande mijn intakegesprek
niet  genoeg,  liet  teveel  aan  het  toeval  over,  begon  niet  met  een
belevingsonderzoek, enz. Alles werd tot op de korrel geanalyseerd. “Je hebt geen
kader”, was het verdict. Dit bracht mij aan het wankelen. Ik twijfelde over mijn
professionaliteit, herlas de artikels over het psychodynamisch kader, overwoog of
een belevingsonderzoek dan toch niet aangewezen was…

Gelukkig waren daar ook mijn analyse en de cartels waarin ik actief  was.
Deze  vormden  een  tegenwicht  voor  het  meesterdiscours  van  opleiding  en
supervisie.  Eilanden  van  rust  in  een  woelig  heen-  en  weer  geschud  worden
tussen eigen verlangen en imaginaire spiegelingen. Het objectiverende effect van
het  meesterdiscours  heb  ik  in  die  eerste  opleidingsjaren  aan  den  lijve
ondervonden.  Tegenover  de  alwetendheid  van  de  lectoren  en  supervisoren
voelde ik mij vaak een nietig klein ding. Uiteraard had ik hier een eigen aandeel
in: het was vanuit mijn spiegelingen dat een ik-zij-verhouding ontstond en dat
zij in een positie van alwetendheid kwamen te staan.

Maar  zoals  gezegd  waren  daar  dus  ook  mijn  analyse  en  de  cartels.
Eilanden van rust, zo omschreef  ik hen, het eerste wat in mij opkwam. Om wat
voor een rust gaat het hier? Niet de rust van het achterover leunen in de zetel
met een lekker glas wijn. Soms ook zeer welkom en inspirerend. Wel de rust van
het  ‘tot  mezelf  komen en mijn eigen verhaal  en manier van werken mogen
ontvouwen’. Een belangrijk tegenwicht voor het weten, de professionaliteit waar
ik vanuit diverse hoeken mee geconfronteerd werd. Na nog maar een keer in de
groepssupervisie te moeten aanhoren dat mijn kader niet duidelijk was, dat ik
ten aanzien van ouders en kinderen geen welomschreven richtlijnen had, dat ik,
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dat ik, dat ik… op alle vlak tekortschoot als psychodynamisch therapeut, werd in
mijn analyse de zeer eenvoudige duiding “je verlangen kan ook je kader zijn”
geponeerd. Een duiding die mij stil  deed vallen en die ik nog een tijd moest
herkauwen alvorens ze in haar volle dimensie tot leven kwam. Een kapstok die
mij tijdens het vervolg van opleiding en supervisie vaak te hulp is gekomen.

Met die kapstok tegen de achtergrond is de op en neer deinende beweging
waar ik in een eerste tijd helemaal in vervat zat langzaamaan minder geworden.
Je zou kunnen zeggen dat de deiningen zich steeds minder ver weg van de kern
bevonden  en  dat  die  kern  net  draaide  rond  het  verlangen.  Er  waren  nog
momenten van twijfel  en  onzekerheid  rond mijn  manier  van werken,  maar
minder fundamenteel. Langzaamaan namen de spiegelingen af  en distantieerde
ik mij van het meesterdiscours. Hier en daar waren er brokjes theorie die mij
boeiden, Melanie Klein, Winnicott, sommige sprekers… Van hen kon en wou ik
iets leren. Maar het kant-en-klaar psychodynamisch discours en kader moesten
ze mij niet meer serveren. Het ik-zij-gevoel bleef, maar niet meer vanuit een
vergelijking, veeleer gewoon vanuit de vaststelling van een anders-zijn.

Mijn  analyse  als  eilandje  van rust,  dus,  waar  ik  op eigen tempo mijn
verhaal,  mijn  geschiedenis,  mijn  eigenheid,  mijn  verlangen  kon  ontrafelen,
ontspinnen. Daarnaast ook de cartels. Ik ben de afgelopen jaren steeds in twee
cartels actief  geweest, telkens eentje rond een seminarie van Lacan en rond een
werk van een andere auteur. Een mooi evenwicht : nu en dan een brokje Lacan,
nu  en  dan  een  brokje  kliniek  vanuit  een  andere  hoek.  En  bovenal:  de
ontmoeting met mensen die verlangend zijn, verlangend om iets uit te wisselen
rond hoe ze bepaalde stukjes theorie begrijpen, verlangend om iets te brengen
uit hun kliniek, verlangend om te luisteren naar dat stukje kliniek die je zelf  wilt
inbrengen. Met de ruimte om ‘anders’ te zijn, ruimte voor differentiatie, voor
ieder  zijn  manier  van  zijn.  Geen  oordelen,  geen  vergelijking.  Wel  een  even
samen zoeken en denken en spreken – in bepaalde cartels  ook eten en drinken–
om nadien weer je eigen gang te gaan.  Net een tikkeltje dynamischer,  meer
gedreven, een nieuw perspectief  vaag in gedachten. Verlangend om verder te
werken. Verlangend, net omwille van de ruimte die er open wordt gehouden
voor de eigenheid. Dit in sterk contrast met het gevoel na een dag opleiding:
steeds doodmoe, met een onbestemd gevoel van faalangst, mijn werk terug een
berg  waar  ik  overheen  moest.  Net  zoals  de  bergen  waar  ik  in  mijn  jeugd
overheen moest, zijnde de loopwedstrijden die ik moest en zou winnen. Niets
van die orde na een cartelbijeenkomst. Dat voelt eerder als een kronkelweg in
Zuid-Frankrijk vol pittoreske dorpjes die ik verlangend ben om te verkennen. Ik
schrijf  deze tekst dan ook in Goudargues, een klein Zuid-Frans dorpje, waar ik
in goed gezelschap vertoef  in een oase van zon, rust, schoonheid, lekkere wijn
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en verlangen.
Niet de nivellering, maar het eigen verhaal, de differentiatie, schept ruimte

om mens te worden. Voor een volwassen mens zoals ik, maar evengoed voor
kinderen  en  jongeren.  Dit  is  uiteindelijk  het  belangrijkste  richtsnoer  dat  ik
overhoud na vier jaar opleiding. Dit is de ethiek die ik voortaan wil hanteren,
mijn nieuw beginpunt: kleine mensjes, die aan het begin staan van hun leven,
vervat in een web van verlangens, de kans geven om hun eigen verhaal, hun
verlangen  te  ontvouwen.  Daarbij  mijn  eigen  verlangen  als  werkinstrument
hanterend, als kader, of  als ethiek, of  hoe je het ook kan noemen. Mijn eigen
verlangen om die kleine mensjes die ruimte te bieden. Onvoorstelbaar wat zo’n
verlangen teweeg kan brengen. Onvoorstelbaar hoe die kleine mensjes dit in een
eerste gesprek al begrijpen en hoe ze dan al iets aanvoelen van dat verlangen en
die ruimte willen aangrijpen. Ik verwijs naar een zevenjarig meisje dat onlangs
op gesprek kwam met haar ouder; Door beide ouders werd vanalles en nog wat
gepercipieerd bij haar: hoe ze dwangmatig haar handen waste, tot bloedens toe,
hoe ze het gezinsleven onmogelijk maakte, hoe ze haar zusje terroriseerde, enz.
Voor wat ze verlangde, droomde, voelde was geen ruimte meer. Dus bracht het
meisje mij in de eerste sessie een boekje mee van hoe ze haar droomhuis en
haar toekomst zag. Ze vertelde dit in geuren en kleuren. En ik liet me grijpen
door dit levendige meisje. Alle problemen, vermoedelijke diagnoses en zorgen
vanuit de omgeving verdwenen naar de achtergrond. Ik was verlangend om dit
meisje vanuit haar eigen verhaal te leren kennen. Wat mijn verlangen zal teweeg
brengen voor het meisje zelf, binnen het gezin, weet ik niet, weet ik nooit, maar
ik vertrouw op mijn verlangen als motor.

Als Lacan in zijn seminarie ‘Le transfert’  spreekt  over het  agalma, het
objectale  niets,  waar  een mens  steevast  naar  op  zoek  is,  zonder  het  ooit  te
kunnen vinden, dan is het voor mij dit zoekproces dat vorm krijgt binnen een
analyse.  Een zoekproces  zonder  eind,  een  steeds  blijven  circuleren  rond dat
brokje reële dat niet vatbaar is,  maar dat wel ons verlangen voortstuwt. Een
steeds verder blijven circuleren, maar dan binnen een rijker wordend universum
aan betekenaars. En met een steeds sterker bewustzijn van de onmogelijkheid
om dat ‘iets van niets’ ooit te  bereiken. Een aanvaarding van het tekort van het
mens-zijn,  je  eigen  mens-zijn  Maar  daarom  niet  minder  verlangend,
integendeel. Het eigen verlangen volgend, met een bepaalde aanvaarding van
het tekort.

Klinkt aannemelijk en eenvoudig. Helaas niet zo in de realiteit. Ik denk
aan de analyse van een jongen waarmee ik vijf  jaar geleden aan de slag ging.
Een jongen die  omwille  van gedragsproblemen opgenomen was  in het  MPI
waar ik werk. Een jongen wiens zeer grote gedrevenheid echter twee kanten
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kent: een levenslustige en constructieve kant, maar tegelijk ook een destructieve
en agressieve kant. De twee driften die Freud beschrijft, Eros en Thanatos, maar
dan  in  extremere  proporties  dan  doorgaans  het  geval  is.  De  destructie  en
agressie waren bij momenten heel massaal, zowel naar zichzelf  als naar anderen
toe. Op vierjarige leeftijd uitte hij meermaals de wens om dood te zijn. Veel had
te maken met zijn mama die drugverslaafd was sinds zijn geboorte en bijzonder
ambivalent was in haar verlangen naar hem toe. De weinige momenten die ze
hem mocht ophalen voor bezoek kwam ze uren te laat. Hoe creatief  hij ook was
om het te laat komen van zijn mama te verontschuldigen voor zichzelf  en de
buitenwereld,  hij  voelde  onbewust  aan  dat  hij  ondergeschikt  was  aan  dat
genotsvolle object van de drugs.

Ik ging aan de slag met hem, zeer verlangend. Ik herkende iets van mijn
kinderlijke zelf  in zijn gedrevenheid en prestatiedrang, in zijn grote nood om
zich te manifesteren. Ik wilde hem meer rust brengen, een gevoel er te mogen
zijn als mens, goed genoeg te zijn, zich niet voortdurend te moeten bewijzen.
Ondanks dit verlangen, kwam ik in een grotendeels  imaginaire relatie terecht.
Ik  spiegelde  mezelf  met  zijn  moeder,  wenste  een  betere  moeder  te  zijn;  ik
spiegelde mezelf  met hem, wenste hem mijn eigen worsteling te ontzeggen, enz.
Het proces van symbolisering verliep moeizaam. Pas het laatste jaar is er een
kanteling gekomen in mijn positionering ten aanzien van hem, in de manier
waarop ik verlangend ben en dit verlangen hanteer binnen de therapie. Mooi
om te zien hoe dit met horten en stoten een proces van symbolisering op gang
heeft gebracht.

Het waren mijn eigen analyse en de arbeid binnen de cartels die mij tot
die kanteling brachten. De positionering als analyticus, de manier waarop je aan
de slag gaat met je verlangen en de overdracht en tegenoverdracht zijn voor mij
de  centrale  thema’s  waar  het  om draait  in  een  analytisch  proces.  Net  deze
thema’s werden in de opleiding waarvan sprake grotendeels buiten beschouwing
gelaten. Maar goed, de opleiding heeft mij er – via bochten en omwegen – toe
gebracht om mijn eigen ethiek te expliciteren. Ik kies voor een ethiek van het
verlangen. Hoe ik deze de komende jaren nog verder vorm zal geven, is een
open vraag.  Ik rond af  met twee fragmentjes  uit  ‘Le transfert’  die  voor mij
richtinggevend zijn:

In plaats van de medisch-therapeutische kennisoverdracht, doemt in die
relatie liefde op. De overdracht wortelt in datgene waarnaar een analysant op
zoek is, namelijk het realiseren van zijn verlangen. Maar omdat een verlangen
op geen enkele manier als een ‘goed’ te beschouwen is, bestaat het realiseren
van dit verlangen in een soort van omslag waarbij de analysant ophoudt naar
een goed te verlangen en het verlangen als zodanig aan het licht kan treden.
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De analyticus staat op de plaats van de Ander. Vanuit die plaats zal het
verlangen  moeten  komen  waarnaar  de  analysant  op  zoek  is  –  let  wel  het
verlangen, en niet het antwoord op zijn Demande. De analysant is dus – net
zoals  Alcibiades  ten  aanzien  van  Socrates  –  uit  op  het  ‘verlangen  van  de
analyticus’.  De  hele  vraag  van  de  overdracht  is  vooral  deze:  hoe  moet  de
analyticus  zich  vanuit  zijn  eigen  verlangen  richten  tot  de  analysant.  De
analysant zou er allesbehalve mee gediend zijn wanneer de analyticus hem een
‘teken’ gaf  van zijn verlangen. Dan zou hij het verlangen in de duale greep van
de Demande houden en zou hij  er,  als  analyticus,  van uitgaan dat  hij  weet
waaraan de analysant een tekort heeft.  Uitgerekend dat weet  echter ook die
analyticus niet en hij kan maar als verlangen tegenover de analysant staan in de
mate hij dat niet weet, in de mate waarin datgene wat hij ‘heeft’ – en wat hem
verlangenswaardig maakt – een ‘nescience en tant que nescience’ impliceert.
Ook van die ‘nescience’  kan hij  geen teken geven,  tenzij  een teken dat  alle
tekens breekt,  want het  tekort van de signifant zelf  te kennen geeft,  dit  wil
zeggen te  kennen geeft  dat  de  garantie  die  de  analysant  in  de Ander  vindt
nergens op berust. Zo’n teken kan de analysant dus alleen in de grootste angst
achterlaten. En toch is dit de enige weg die hem naar het onbewuste en het
verlangen kan leiden, naar deze ‘science sans conscience’.
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Over psychische problemen bij een ouder tijdens een
thuisbegeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg1.

 

Jean-Pierre Van Eeckhout

Intro

De  wijze  waarop  de  psychose  uitbreekt,wordt  door  de  psychoanalyse
gesitueerd in het moment dat de Naam van de Vader aangesproken wordt en
deze betekenaar bij het subject niet aanwezig is. Normaal gezien is de Naam
van  de  Vader  de  symboolfunctie  voor  de  garantie  dat  men  als  mens  een
verlangend  wezen2 is  dat  zich  als  dusdanig  weet  te  situeren.  Ontbreekt  dit
symbool in de psyche en wordt het in bepaalde omstandigheden aangesproken,
dan valt de zieke uit elkaar in behoeften,of  meerdere persoonlijkheden,of  wordt
het verlangen bij de anderen gesitueerd. In het psychoanalytisch jargon heet dit
“le déclenchement”. Rechter Schreber bij voorbeeld (de befaamde gevalstudie
van Freud waarin hij over het ontstaan van een psychose spreekt) werd telkens
ziek wanneer de autoriteit in hem aangesproken werd3. Hij viel een eerste maal
ten  prooi  aan  hypochondrie,  een  tweede  maal  aan  schizofrenie,  kon  zich
genezen laten verklaren nadat hij een verzoekschrift4 schreef  dat niet ontspeend
is van paranoïde trekken en stierf  tenslotte in een psychiatrische instelling (we
weten niet veel over zijn ziektebeeld in deze laatste periode).

In  wat  volgt  tracht  ik  een  minder  ernstig  geval  van  dit  soort
‘déclenchering’ te illustreren. Misschien leert het iets over dat mechanisme. In
ieder geval zegt het iets over het omgaan met lastige situaties in een ambulante
thuisbegeleiding.

1 Gezien de sector vanaf  2014 een nieuwe organisatorische invulling gekregen heeft, konden we
hier ook schrijven “in de Integrale Jeugdhulp.”

2 “Verlangend subject” heeft in de psychoanalytische theorie een aantal welomschreven connotaties
die ons echter te ver zouden leiden.

3 De eerste ziekte (en opname) was van december 1884 tot juni 1885, na een vruchteloze poging om
een politiek (en dus autoriteitsmandaat) op te nemen. Een tweede opname gebeurde van november
1893 tot december 1902, toen hij in de (autoritaire) hiërarchie van rechterfuncties opschoof  van de
streek Freiberg naar het overkoepelende landelijke Saksen. Een derde opname liep van 1907 tot zijn
dood in het jaar 1911, nadat hij gevraagd was een uitspraak te doen over het onderscheid tussen de
authentieke volkstuin-initiatieven van de stichting van zijn vader Moritz Schreber en de volkstuinen
die zich wel op de naam van zijn vader beriepen, doch er niet mee verbonden waren.

4 We moeten zeggen ‘boek’ want de ‘Denkwürtigheden …’ zijn honderden bladzijden beschrijving
van een terugblik op zijn ziekteperiode.
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Situering van het gezin
Als  thuisbegeleidingsdienst  werden  we  gevraagd  wekelijks  contacten  te

hebben  met  een  situatie  waar  twee  kinderen  in  een  soort  co-ouderschap
opgevoed werden. Vader en moeder trachtten een nieuw gezin op te bouwen. 
Er waren problemen met de bezoekregeling en ook disputen over de manier van
aanpak van de kinderen. Die kinderen vroegen ook extra aandacht. Het ene was
leerlinge  in  het  bijzonder  onderwijs  en  het  andere  had  allerlei  leer-
moeilijkheden.

Beide ouders hadden het blijkbaar lastig om hun draai te vinden in de
nieuwe situatie en waren niet in staat om in het co-ouderschap de kinderen goed
op te vangen.

Vader trachtte de scheiding te verwerken, maar slaagde daar moeilijk in.
In eerste instantie raakte hij zijn nieuwe partner kwijt en daarna ook zijn werk.
De opvoeding van de kinderen bleef  steeds een probleem in het kader van het
co-ouderschap. Alhoewel er  inderdaad disputen waren over de bezoekregeling,
situeerde  de  moeilijkheid  zich  eerder  bij  het  verhaal  van vader  over  huidig
bestaan: het  werd het  gespreksonderwerp bij  uitstek van de thuisbegeleiding.
Niet dat thuisbegeleiding zich niet de moeite getrooste om het over de kinderen
en hun opvoeding te hebben. De vader schoof  echter steeds zijn bezorgdheden
naar voor en die waren eerder narcistisch getint. In thuisbegeleidingen komen
Ik-gerichte ouders frequent voor. De ouders willen eerst iets kwijt, en willen -
soms zeer terecht - hun geschiedenis vertellen omdat deze belangrijk is om de
situatie met de kinderen te begrijpen. Toch rees snel de vraag of  hier iets meer
aan de hand was.

Bij  scheidingen  worden  inderdaad  meer  vragen  gesteld  over  de  eigen
positie  dan  over  de  relatie  met  de  kinderen.  Dit  is  verklaarbaar  door  het
nijpende van het tekort dat door het verlies van de partner onderstreept wordt.
Het  aanvoelen  van  dit  tekort  geeft  aanleiding  tot  allerlei  klachten  en
symptomen. Zo is het mogelijk dat het onderwerp verdriet veel ter sprake komt.
Om het onderwerp ‘kinderen’ te bereiken, moet de begeleider veelal de ouder
eerst laten ventileren. Het is ook mogelijk dat het verdriet niet centraal staat,
maar de haat en de onrechtvaardigheid dat men zo behandeld wordt door de
ex-partner. Psychisch gezien probeert de betrokkene het pijnlijke van het verlies
te compenseren door de andere als  een slecht  persoon te bestempelen.  Dat
maakt het afscheid nemen makkelijker (het is gemakkelijker afscheid te nemen
van een slecht persoon dan van iemand die men nog hoogacht) en zorgt er ook
voor  dat  de levenskracht  op peil  kan blijven (al  is  deze negatief  -  d.i.  haat,
verwijt, minachting - van aard).  Naast deze psychologische problemen zijn er
bovendien praktische zaken die aandacht vragen. Er is de scheiding die moet
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geregeld worden: omtrent de verdeling van taken en materiaal wordt dikwijls
zwaar  onderhandeld,  anderzijds  dienen  ook  nieuwe  taken  opgenomen  te
worden. Alleen al afspraken omtrent bezoeken van en met de kinderen vergen
soms  een  noodzakelijke  onderhandelingsstrategie.  Al  deze  opgesomde
elementen maken dat het  moeilijk  is  om over de kinderen te spreken. Maar
spreken  is  de  enige  weg  om  het  tenslotte  over  het  welbevinden  en  een
gemeenschappelijke ‘holding’ door de ouders van de kinderen te hebben.

In dit geval konden we echter niet van Ik-betrokkenheid spreken (meer
bepaald van de vader). Er was meer aan de hand dan alleen maar een subject
dat zijn Ego naar voor schoof. Moeder had het moeilijk om de situatie aan te
kunnen en verzonk in een hulpvraag voor haar zelf,  maar bij vader was het
duidelijk dat naast de reconfrmatie van een Ik zich iets anders manifesteerde -
al was in het begin niet duidelijk wat…

 
Profiel van vader

Over  de  zelfbeschrijving  van  vader  rezen  al  snel  vragen.  Een
zelfbeschrijving kan de consistentie van een Ego evoceren (en dus de periode
van ventilatie verkorten). Maar telkens hij uitgenodigd werd zo’n beschrijving te
geven, sloop iets bevreemdends in het verhaal binnen. Als hij gevraagd werd
zijn werkpositie te beschrijven (voor hij ontslagen werd), dan bleek hoe eenzaam
hij zich opstelde in een bedrijf  met verschillende afdelingen. Als gepeild werd
hoe  het  hem  relationeel  verging  dan  kwamen  er  anekdotes  die  het  inzicht
meebrachten dat hij een sociale omgang had die beslist niet wervend was voor
een partner. Een inzicht dat versterkt werd door zijn passage bij een therapeute
van het CAW5. Deze was behoorlijk gechoqueerd door de seksuele verhalen die
hij in de therapie bracht. Stonden we open voor de kritiek op dit argument, dat
de  therapeute  zich  mogelijks  wat  beter  tegen  dit  onderwerp  had  moeten
wapenen, dan konden we niet onder de vaststelling uit dat vader allerminst het
gevoel had dat hij de oorzaak was van de commotie door zijn open manier van
beschrijven. Het gevolg van de reactie van de therapeute was dat hij niet meer
op therapie ging.

Uit  de  organisatie  van  zijn  leven  bleek  hoezeer  hij  geïsoleerd  was.
Grootmoeder (zijn moeder dus) zocht hij als steunpunt op, maar daarnaast leek
er geen gesprekspartner waar hij zijn interne wereld bij kwijt kon: geen vriend,
of  ander  close familielid.  Ook  zijn  contacten  met  mogelijk  seksuele  partners
(afspraakjes maken, uitgaan) getuigden van veel fantasie, maar weinig concrete
stappen. Het was opvallend hoezeer gesprekken met de begeleiders hernomen

5 Omdat  hij  zelf  klaagde  over  zijn  verwarde  toestand  was  hij  daarheen  verwezen  door  de
thuisbegeleiding.
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werden na (klaarblijkelijke) ruggespraak met zijn ouders. Ouders die bij contact
met de begeleiders pal achter hun zoon gingen staan ook al liep daardoor de
spanning tussen vader en moeder op ten nadele van de kinderen.  Deze situatie
leek aan te duiden hoezeer hij zich in een dialoog met de ouders situeerde, een
dialoog die ons niet altijd duidelijk werd.

Kortom, in al zijn verhalen dook wel één of  andere opmerking op die
vreemd voorkwam. We kunnen vergelijkingen trekken met de neologismen als
criterium voor  een psychose.  Dikwijls  wordt  gezegd dat  particulier  in  elkaar
geknutselde  woorden en zinnen een indicatie  vormen voor  de diagnose  van
psychose. Alhoewel we niet kunnen zeggen dat hij zaken vertelde die alleen hem
betekenis  onthulden  (en  waar  de  begeleiders  totaal  buiten  stonden),  vielen
sommige  opmerkingen  uit  de  betekenis  die  de  thuisbegeleiding  in  een
gedachtewisseling met hem vermoedde. Zo viel plots uit de lucht dat hij een
brief  geschreven  had  aan  zijn  moeder  en  vader  waarin  hij  een  aantal
huwelijksperikelen  in  alle  vrijmoedigheid  ter  sprake  bracht  (tot  veront-
waardiging van moeder).  Zo kon hij  -  terwijl  er  dringend noodzaak was de
schoolkeuze van zijn dochter te bespreken - over een eigen symptoom beginnen
en  daarop  doorgaan  als  de  begeleiders  handig  het  noodzakelijk  gespreks-
onderwerp weer opwierpen. Op andere momenten persevereert hij ook op een
onderwerp:  bijvoorbeeld  dat  zijn  zoontje  een  intieme  scène  had  gezien  van
moeder en haar vriend,  wat bij  hem op ongeloof  stuitte.  Hij  bleef  daar op
terugkomen, veelal plompverloren ten opzichte van de lijn van het verhaal dat
verteld werd. Behalve het opduiken van verrassende wendingen wekte zijn niet
uitvoeren van afspraken vervreemding op. Terwijl  het  leek dat  hij  zich goed
bewust was van een probleem en de afgesproken aanpak ervan, bleek bij het
volgend contact in niets dat hij er iets aan gedaan had. De begeleiders moesten
bij wijze van spreken helemaal opnieuw beginnen uitleggen wat het probleem
was, wat er aan kon gedaan worden en wat hij er voor kon doen om het op te
lossen. Het leek alsof  dit gespreksonderwerp nooit eerder aan de orde geweest
was.

Langzaam groeide het besef  dat het hier niet alleen over een tekort in
sociale vaardigheden ging, maar dat hij problemen had met wat de positie van
de andere voor hem betekende. Hij was daarenboven niet bereid hierbij stil te
staan. Op het moment dat begrip gevraagd werd voor de positie van zijn vrouw
kon  hij  agressief  worden.  Eenzelfde  energetische  lading  werd  naar  de
begeleiding afgegeven op het moment dat deze zijn vreemd gedrag wensten te
bevragen.
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Exemplarisch: het wekelijks contact/telefonisch contact
         Niet lang nadat hij zijn werk was kwijtgeraakt, werden de moeilijkheden
zeer sterk. In die mate dat de begeleiders mij meer bij de begeleiding betrokken
(naast  het  feit  dat  ze  ook  op  formele  wijze  frequenter  het  huisgezin  als
onderwerp  aankaartten).In  één  van  de  verslagen  staat  bij  voorbeeld  een
uitspraak van vader te lezen: “Iedereen bekijkt mij, schijnt mij te kennen; terwijl
ik  die  mensen  nog  nooit  gezien  heb”.  Vooral  perioden  waarbij  naast  de
wekelijkse contacten telefonisch contact gezocht werd met de begeleiders gaven
aanleiding tot veel spanningen.

Hij  maakte ruzie en verwijten over  onbenulligheden en dreigde ermee
thuisbegeleiding af  te sluiten. Hij maakte zich zo razend op een begeleidster dat
deze zelf  met de begeleiding wou stoppen. Ze was trouwens niet meer welkom.
Enkele  weken  later  werd  het  contact  terug  opgenomen.  Hij  mailde  de
begeleiders tussendoor dikwijls emotionele, verwijtende berichten die verward in
elkaar gestoken waren.

Op  een  namiddag  was  er  een  telefonisch  contact  dat  we  als  typisch
kunnen bestempelen. De tweede (jongeren)begeleider nam op. Hij vroeg naar
de eerste begeleidster. Deze begeleider antwoordde dat deze niet aanwezig was.
Het viel hem op dat de gejaagdheid groot was in het warrige verhaal dat verteld
werd. Hij trachtte met de nodige beleefdheidsformules contact te leggen, maar
slaagde daar niet goed in. De man wou contact met die begeleidster, want die
had dit en dat gezegd. Aangezien de begeleider evenveel met het huisgezin te
maken had als de eerste begeleidster vroeg hij of  hij niet kon luisteren naar het
probleem. Dat ging blijkbaar niet en de man werd kwader. De begeleider zei
bedaard dat het dan maar met de eerste begeleidster moest uitgeklaard worden,
maar ja die was er op dat moment niet.

Op dat moment greep een omkering plaats in de attitude van de man. Hij
viel even stil in het spreken. Hij mompelde zoiets van “wat kalmer worden”  en
zei tegen de begeleider op een kalme manier: “Ja goed, ik ga X nog proberen
bereiken. Ik ga nu wat wandelen, dat zal me deugd doen.” Wat de begeleider
ijverig bevestigde, waarop kalm afscheid genomen werd.

Er waren ook gesprekken die rustig begonnen en die uitliepen in de klacht
niet geloofd te worden. Hij verloor zich en belde dan verschillende malen de
thuisbegeleidingsdienst.  De  begeleiders  ervoeren  ook  de  onvoorspelbaarheid.
Het  was  hen  soms  duidelijk  dat  hij  ambetantigheid nodig  had  en  hij  iets
organiseerde waardoor de strijd rond de kinderen terug oplaaide. Maar soms
viel hij  spontaan terug stil:  “Ik had dat niet moeten doen.” Of  het was ook
mogelijk dat na een uitbarsting de spijt niet onmiddellijk volgde, maar in een
later gesprek opdook. Het maakte dat hij moeilijk in te schatten was.  
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Bedenkingen tijdens de begeleiding
In divers overleg werden een drietal veronderstellingen geuit.
1: Vooral in het begin van de begeleiding kwam de bedenking naar boven

dat deze man vreemd deed om aandacht te trekken. De begeleiders hielden
daarmee rekening omdat hij bijzonder narcistisch in de contacten was en ook in
de anekdotes over vrouwen getuigenis gaf  van een grote dosis eigenliefde: “Ze
kleedden zich anders voor mij” was in dit verband één van zijn uitspraken. Men
zag hem dus als iemand die graag in de belangstelling stond en liefst zichzelf  als
onderwerp in het  spreken nam.  Indien  men opvoeding van de kinderen ter
sprake wou brengen of  andere huishoudelijke praktische zaken dan reageerde
hij agressief  en verwijtend omdat hij geen aandacht meer kreeg.

2: Eén van de andere veronderstellingen was dat hij gewoon zonder veel
nadenken leefde. “Hij denkt niet na bij wat hij doet!” was de mening van de
begeleiders. In die optie zag men zijn agressie als het moment dat hij zichzelf
verloor in zijn redeneringen die op weinig sloegen. Hij uitte dan verwijten tegen
de beperkingen die begeleiders hem wilden opleggen. Beperkingen die zij nodig
achtten om het over de kinderen te kunnen hebben, maar die hij aanvoelde als
beperkingen in de ongeremde gedachtestroom.

3: Zoals gezegd won de veronderstelling veld dat er meer aan de hand
was. De reacties werden onvoorspelbaarder, de gedachtegangen wilder. Achteraf
gezien is het mogelijk dat dit reeds van in het begin van de begeleiding reeds
aanwezig  was.  Zijn  ex-vrouw kloeg hier  immers  over.  Of  het  nu duidelijker
werd in gedrag, of  de begeleiders er meer opmerkzaam voor werden, het begon
het denken over de begeleiding te overheersen. Een gevoel overheerste dat men
als  begeleider geen vat  meer had op de gesprekken. Vooral de bevreemding
hieromtrent nam toe. Het is op dit moment dat ik een parallel begon te zien met
het praecoxgevoel dat Minkowski bij de schizofrenie heeft beschreven. Ook daar
wordt een fenomeen beschreven dat niet direct bij de andere observeerbaar is
(de dementie praecox van Kreapelin), maar stelt de hulpverlener bij zichzelf  een
niet defnieerbare vreemdheid vast doordat hij in het contact met een patiënt
merkt  dat  deze  hem niet  meer  als  een  dynamisch  element  van  de  realiteit
beschouwd.  Concreet: het maakt weinig uit wie aanwezig is, de gebeurtenissen
ontrollen zich volgens een eigen patroon.  Het kan zijn dat in een discussie de
patiënt  kwader  en kwader  wordt,  het  kan zijn  dat  per  se  een verhaal  moet
verteld worden, zelfs al tracht men iets anders ter sprake te brengen, enz.

Vooraleer een theoretische overdenking te geven over de drie hypothesen
en aan de hand van deze theoretische overdenking duidelijk te maken dat een
andere aanpak bij ieder van die veronderstellingen past, is het goed dat we het
verhaal even afmaken.
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Er kwam een bespreking met  het  gezin of  het  wel  nog zinvol  was  de
begeleiding voort te zetten. Als onze dienst de begeleiding verder deed, was het
voorstel ons alleen nog te richten op het welbevinden van de kinderen en op
geen enkel ander gezinsprobleem. Er werd bedongen dat indien er relationele
onenigheden  waren,  deze  alleen  nog  via  de  consulent  zouden  behandeld
worden.

De onderhandelingen en de afspraken zorgden er voor dat er enige rust
kwam in de begeleiding, maar bracht geen perspectief  op een doorbraak naar
een  andere  manier  van  samenwerken.  Met  enige  moeite  kon  men  het
onderwerp  ‘kinderen’  in focus houden. De bevreemding op het ogenblik van
een  contact  bleef  frequent  opduiken.  De  drive  van  de  man  om  een
beschuldigende vinger op te steken naar zijn ex - en daar een aantal andere aan
toe te  voegen op het  moment dat  de  begeleiders  met enige nuancering zijn
verwijten  apprecieerden  -  hield  niet  op  zich  op  de  voorgrond  te  dringen. 
Telkens moest met een energievretende  fermte terug op de afspraken gewezen
worden, alsook op de beperkte wijze waarop men wou werken. De begeleiders
slaagden daar in, maar zoals gezegd kostte het moeite.

Tot slot kwam de conclusie dat het niet mogelijk was de kinderen een
comfortabele situatie te verzekeren.  Niet dat basisbehoeften in vraag moesten
gesteld worden.  Maar zowel over moeder als vader waren er twijfels over de
snelheid waarmee op signalen van de kinderen gereageerd werd. Bij moeder
inzake twijfel en uitstel van bepaalde interventies (doktersbezoek bijvoorbeeld). 
Bij vader eerder zijn inschattingsvermogen over het verlangen van zijn kinderen:
kon hij wel luisteren naar wat ze wilden6? We bespraken dat ook als team en het
oordeel  was  duidelijk:  vader  had zeker  een psychisch probleem omtrent  het
inschatten van het verlangen van iemand anders, maar ook moeder kon moeilijk
de  gevraagde  zekerheid  geven  omtrent  de  opvoeding  van  de  kinderen.  De
conclusie  was  dat  we  deze  begeleiding  gingen  afsluiten  omdat  een
thuisbegeleiding geen meerwaarde meer bood.

In een aantal laatste gesprekken betrokken we de ouders van de vader
omdat we toch wilden meegeven dat het voor zijn psychische gezondheid goed
zou zijn therapeutische hulp op te zoeken. Dat was reeds eerder geprobeerd,
toen zonder gevolg7.

We stuitten bij de grootouders echter op onbegrip. Vader zelf  riep meteen

6 Als thuisbegeleiding deden we geen uitspraak over de wijze van bevrediging die op hun vragen
moest gegeven worden.  Het ging hem fundamenteel over de manier waarop een ouder attentief
receptief  was voor vragen van de kinderen.  We stelden vast dat die eerste stap dikwijls ontbrak.

7 Zie hoger.
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uit  dat  hij  niet  zot  was  en dat  we hem daarvan beschuldigden8.  De ouders
geloofden van ons wel dat de kinderen soms het enige leken te zijn dat hem in
evenwicht hield en dat hij vooral in de perioden van confict met zijn ex en de
perioden  dat  zijn  kinderen  niet  bij  hem  waren  de  pedalen  verloor.  Zij
minimaliseerden echter de psychische problemen (die waren er geweest, maar
nu was het beter) en zagen vooral de machinaties van de ex als oorzaak van hun
zoon zijn verwarring. Hier liep ons verhaal dan ook op te pletter, ondanks de
verwijzing naar het voorbeeld van de aankondiging van een zelfmoord waar de
kinderen bij waren9. Want in het licht van de strijd met de ex konden ze niet
toegeven dat  psychische hulp aangewezen was.  Dat zou hem in een zwakke
positie  plaatsen  bij  het  sociale  onderzoek  dat  aangekondigd  werd  omdat  de
bezoekregeling via de rechtbank door de vader in vraag gesteld was. Op het
moment  dat  we  uitdrukkelijker  aandrongen  op  therapie  of  andere
hulpverleningsondersteuning kozen we de kant van de moeder en werd onze
visie als verkeerd benoemd.
 
Theorie

Proberen we nu de psychische mechaniek uit te leggen die aan de basis
ligt aan de drie manieren van functioneren die we als dienst veronderstelden bij
de man in kwestie.
         Situeren we het ‘aandacht vragen’ bij het begrip ‘acting out’. Hoe kunnen
we acting out in het algemeen situeren? Acting out is een gedrag dat gesteld
wordt  om in  beeld  te  zetten  wat  door  het  bewustzijn  afgewezen wordt.  Zo
worden hatelijke gevoelens jegens iemand niet door agressief  gedrag tegen die
persoon gepresenteerd, maar zal de attitude eerder vriendelijk zijn, en is men
bijvoorbeeld  dankbaar  dat  men  de  gsm eens  mag  lenen.  Maar  net  op  dat
moment gebeurt  er  iets  ongelukkigs:  men laat  de gsm bij  voorbeeld uit  zijn
handen glippen.  De hatelijkheid valt  dan wel  te lezen, maar is  als  het  ware
wazig: was het immers geen ongelukje? Trouwens: is er iemand die dat dan als
hatelijkheid wil lezen? Iemand die niet op de hoogte is van de situatie zal er
geen  boodschap  aan  hebben...  Iemand  die  niet  erg  geïnteresseerd  is  in
emotionele verhoudingen zal al evenmin de moeite doen om iets te begrijpen
van de boodschap die hier ‘via-via’ gegeven wordt.
         Als thuisbegeleider is het echter juist je functie het adres te zijn voor acting

8 Beschuldigden?  We maakten ons slechts zorgen over zijn welzijn en dus ook over het zich goed
voelen van de kinderen, als ze bij hem waren.

9 Een aangekondigde zelfmoord die ontkend werd als we er op doorvroegen.  Op het moment dat
we  in  het  belang  van  de  kinderen  het  verboden,  werd  ons  verbod  afgemeten  aan  “onze
(zogenaamde) lakse houding tegenover de moeder”: hadden we iets te (ge)bieden?
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out  (“Waarom  heeft  vader  me  opgebeld?  Wat  wil  hij  zeggen  met  zijn
bezorgdheid  over  de  hygiëne  bij  moeder?  Reageert  hij  daarmee  op  onze
bezorgdheid  over  de  huidirritatie  rond  de  vagina  bij  zijn  dochter?  Wil  hij
thuisbegeleiding  voor  zijn  en  het  onderwerp  al  een  bepaalde  draai  geven
voordat wij er vragen over kunnen stellen?  (Vragen over te intiem contact met
zijn dochter?)
         Het register van acting out is het register van de neurose. De boodschap is
te  lezen,  maar  dikwijls  vreemd  geformuleerd,  moeilijk  begrijpbaar,
disproportioneel in vergelijking met het gebeurde, enzovoort. Zo gaat dat ook
bij de zogeheten ‘normale’ mens. Soms is ook daar de boodschap niet altijd juist
te lezen. Dan moet de gesprekspartner bijpassen. Die zal vragen “Wat zegt ge? 
Zeg het nog eens! Wat bedoelt ge precies?” Of  dan zal de persoon in kwestie
zelf  het initiatief  nemen om zich verder te verduidelijken, het op een andere
manier pogen te verwoorden of  checken of  de andere het begrepen heeft.
         De neurotische mens daarentegen stopt met verder te spreken: hij stelt een
actie voorop. Hij of  zij neemt niet meer de moeite of  is er zeker van dat de
boodschap begrepen is of  is er zeker van dat de andere de onbegrijpelijke actie
wel zal ontcijferen. Zo ook de vader over wie het hier gaat. De frustratie van de
begeleiders groeide gestaag aan. Huisbezoeken hadden achteraf  als gevolg dat
er steeds maar meer vragen bijkwamen omtrent het vermogen iets van de man
zijn handelen te verstaan. Mededelingen over nachtelijke sms-berichten en een
vreemde  manier  om het  co-ouderschap  te  regelen  (kleren  ‘s  nachts  aan  de
voordeurklink hangen)  waren een andere bron van onverstaanbaarheid.  Ook
telefoons konden begeleiders uit hun evenwicht halen. Soms belde vader met
een aantal  opmerkingen waarvan de relevantie de begeleiders totaal ontging.
Dikwijls hadden ze die dingen al uitvoerig besproken, waarom moest daarop
teruggekomen worden? Soms leek het alsof  een bagatel de vader bezighield en
begrepen ze niet wat zo dringend was om daaraan een telefoon te besteden.
Ergens kon een betekenis gevat worden, maar ze was verschoven, verminkt en
liet zich slechts met moeite ontcijferen.
         Op andere  momenten was  de  band met  de begeleiders  totaal  weg.  Ze
konden zoveel proberen het adres te zijn voor de boodschappen, de boodschap
kwam nooit aan of  bleef  onontcijferbaar.
         Zo kon hij  telefoneren (zie  ons  typisch  voorbeeld)  en  één  van de  twee
begeleiders aan de lijn krijgen. Hij moest dan dringend de andere begeleider
spreken. Waarover? Waarom? Dat kreeg hij niet gezegd, zijn uitleg was verward.
Gevraagd of  de andere begeleider hem terug moest bellen, besloot hij dat hij
wel even ging wandelen om tot rust  te komen en dat deze niet terug moest
bellen.
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         Hij gebeurde ook dat hij een huisbezoek weigerde en liet verstaan dat de
thuisbegeleiding  zich  niet  meer  om hem moest  bekommeren,  noch  over  de
kinderen  inzitten.  Hij  was  dan  geagiteerd,  kwaad,  ging  aan  het  roepen,
beschuldigde de thuisbegeleiding dat alles verkeerd liep in de opvoeding van zijn
kinderen, in de afspraken met zijn ex. Enkele dagen nadien telefoneerde hij dan
om op een kalme wijze een nieuwe afspraak te maken. Als de thuisbegeleiding
dan informeerde naar zijn kwaadheid (“zit je er nog mee?”) viel hij uit de lucht
“Ik kwaad? Bah neen!”, daarmee de begeleiders met verbijstering achterlatend.
         We benoemen dit  als  ‘passage à l’acte’.  Een uitdrukking waarmee een
aantal kenmerken samengevat worden: analyseren we ze één voor één.
 * ‘Passage’: één en ander is wel gelijklopend in een bepaalde situatie, maar er
duikt  toch  een  totaal  ander  register  op.  Je  herkent  achteraf  een  mogelijke
oorzaak  van  dat  bepaald  gedrag,  maar  de  daad  en  zijn  oorzaak  zijn  een
intellectuele verbinding, er  is  m.a.w.  geen emotioneel  begrijpen mogelijk.  Zo
konden de begeleiders zich wel indenken dat een thuisgesprek hem kwaad zou
kunnen maken en voor een nijdig telefoontje achteraf  zorgen.  Maar daar zei
hij niets over tegen de begeleider die hij aan de telefoon kreeg en waarom ebde
dan zijn wrevel zo snel weg? Zo kon men zich wel indenken dat hij zich af  en
toe beschuldigd voelde en was het op die manier te verstaan dat hij eens tegen
thuisbegeleiding uitvoer, maar waarom nam hij - alsof  er niets gebeurd was -
dan terug contact op voor een afspraak?
 * ‘à’: wil aanduiden dat er een momentum in zit. Er zit altijd een verrassing in:
als ‘omstaander’ zie je het niet aankomen. Er is ‘passage’ van het ene moment
naar het andere.
 * ‘l’acte’ wil aanduiden dat de verandering van register meestal een motorische
ontlading omvat. Passage à l’acte omvat in psychiatrische middens niet zelden
een agressieve component: iemand aanvallen - al of  niet met een wapen - of  iets
zelfdestructief  uitvoeren  -  een  zelfmoordpoging  of  krassen  maken  in  het
lichaam. De agressie of  destructie kan ook minder motorisch zijn: zich in de
loop van enkele dagen een levercrisis drinken bij voorbeeld, drugs nemen onder
een steeds meer verslaafde vorm.
         We  merkten  dat  het  gedrag  van  de  vader  niet  die  laatste  proporties
aannam. Zijn handelingen hadden wel het raadsel van een passage à l’acte in
zich - er was geen betekenis te vinden, ook geen te ontcijferen betekenis, zoals
bij  acting  out  -  maar  er  was  geen  uitbarsting  van  geweld.  Toch  bleef  een
dreiging hangen.
         Hij schreef  bij voorbeeld in een bepaalde periode verwarde e-mails naar de
vrouwelijke  begeleidster,  die  steeds  een  dreigement  bevatten.  Het  was
onduidelijk waarvan hij haar beschuldigde, maar de lading van de mail was “ge
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zijt er schuldig aan en ik zal met je afrekenen”. Wat dan die afrekening was,
werd in het midden gelaten.
         Ook kon hij naar aanleiding van een bepaalde uitspraak of  vraag zeggen
“Wacht even!” Hij liep dan iets te zoeken terwijl  een dreigende stilte viel en
kwam dan met een papier in de hand (een onbetaalde rekening van de school)
een tirade afsteken tegen moeder, de thuisbegeleiders die daar niets aan deden
en  de  school  die  zo  naïef  was  zich  te  laten  bedriegen  door  zijn  ex  en  de
rekeningen naar hem doorstuurde i.p.v. naar haar.
         We kunnen hier niet spreken van een déclenchement van een psychose. We
verwijzen naar hoger hoe Freud stelde dat bij ontstentenis van de symbolische
garantie10 er een waansysteem optreedt dat probeert het verbroken evenwicht te
herstellen.  We  merkten  dat  de  verwarde  momenten  hadden  te  maken  met
vaderschap.  Is  ieder  huisbezoek  van  een  thuisbegeleidingsdienst  niet  een
bevraging van: doe ik het goed als moeder?  Doe ik het goed als vader? Dat is
geen peilen naar de garantie voor een psychisch evenwicht, maar de bevraging
van de opvoeding veronderstelt wel dat bij de ouders een zekere garantie bestaat
over hun positie als moeder, als vader. Ieder denken over opvoeding impliceert
dat een denken eraan vooraf  gaat; men dient de gedachte te verdragen dat men
zich inschrijft als een voorgaande generatie11. Blijkbaar leek deze garantie bij de
vader wat in gebreke.
         We kunnen niet stellen dat er zich een waansysteem installeerde, zoals we
bij  Schreber  een  paranoïde,  juridisch  systeem zich  zien  ontwikkelen,  of  bij
andere  patiënten  erotomane  delieren,  of  een  betrekkingswaan,  of
bezorgdheden over tranformaties van het lichaam die alleen de patiënt weet te
observeren.  Thematisch  ging  het  bij  vader  wel  over  bedreigingen,
beschuldigingen en het is juist dat bij een opstoot zijn spreken moeilijk stil te
leggen  was,  maar  toch  kon  men  door  beroep  te  doen  op  de  taal  het
automatisme van zijn spreken afbreken.  Dat wil zeggen dat de poging van de
begeleiders om hem terug bij de les te krijgen geen extra voedsel was voor het
ontwikkelen van een ‘systeem’, meer bepaald een waansysteem.
         In dezelfde lijn lagen de uitspraken over zijn kinderen. Hij onderstreepte
dat hij uit zijn evenwicht was als zijn kinderen er niet waren. Door hen en voor
hen kon hij een echte vader zijn. Blijkbaar was door de breuk met zijn vrouw de

10 Merken we op dat J. Lacan deze ‘Nom-du-Père”, later als iets meervoudig dacht: ‘Les Noms-du-
Père’  en  nog  later  iedere  actieve  verknoping  door  het  subject  tussen  het  Symbolische  en  het
Imaginaire in een poging om het Reële te omschrijven als een garantie voor het psychisch evenwicht
beschouwde.

11 Ook bij de neurose zien we dat dit een opgave is,  merken we geen vaders op die kinderlijk
jaloerse reacties hebben omtrent de aandacht die aan hun kroost geschonken wordt.  Boosheid en
weerstand merken we, maar geen verwardheid zoals die hier blijkt.
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nood groot geworden om zich als man en als vader (hier duikt de Naam van de
Vader  terug  op)  te  profleren.  Zijn  kinderen vormden daarin een belangrijk
element. We kunnen hier zeker de verwijzing bijhalen van Julien Quackelbeen
die Serge André citeert: “… de vrouw van Schreber, deze die bij ontstentenis van
de vaderlijke referentie, de enige was, op de topmomenten van de waan, die aan
Schreber een viriele  identifcatie  verleende.”  We weten onvoldoende van de 
interactie tussen vader en moeder en grootouders in dit geval om zonder meer
te kunnen stellen dat ook hier, net zoals bij Senaatspresident Schreber, het de
vrouw was die het grote vraagteken omtrent Vader-zijn kwam te beantwoorden.
We kunnen echter wel bevestigen - op grond van zijn eigen affrmatie - dat de
kinderen zeker de rol van een ‘prop’ speelden om het gat door het ontbreken
van de betekenaar Naam-van-deVader af  te stoppen.
         Het was alsof  hij niet geraakt werd in het  ontbreken  van de betekenaar die
garant staat voor samenhang in het spreken, maar aan het wankelen gebracht
werd doordat  die betekenaar  onvoldoende  ontwikkeld is.  Hij  viel  dan terug op
spreekautomatismen, zoals men die ook bij mentaal gehandicapten of  zes- tot
tienjarigen kan observeren. Ook hen kan men op dat moment terug bij de les
krijgen door een STOP, een vastberaden beperking, een volgehouden NEEN.
Het lijkt erop dat deze fermheid het déclencheren verhindert.
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Tom Verhaeghe
 

Zijn  begeleidend tekstje  in  de  folder  voor  deze  studiedag  start  Dries
meteen  met  een  vraag:  “Is  een  subject  in  de  adolescentie  fundamenteel
verschillend van een ander subject?”1 Het is een vraag die ik zelf  vrij vaak te
horen krijg, in verschillende vormen. Ze lijkt me – behalve op de neurotische
angst én fascinatie voor het verschil – ook te wijzen op een onbewust aanvoelen,
namelijk: dat de adolescentie een bijzondere periode is in de ontwikkeling van
een mens. ‘In one person’ (In een mens) is de titel van een boek van John Irving.
Tijdens een interview in de Brusselse Bozar naar aanleiding van de Nederlandse
vertaling van dat boek hoorde ik hem vurig pleiten voor een terugkeer naar het
verhaal.  Jonge  auteurs  en  jonge  mensen  in  het  algemeen zouden  te  weinig
verhaal  hebben,  te  weinig belang hechten aan het  narratieve,  aan een goed
opgebouwd en verteld verhaal.  In mijn beperkte,  maar rijke ervaring in het
werken met jonge mensen lijkt  het mij dat ze vooral dàt nodig hebben: een
verhaal, en als het even kan een goed verteld verhaal. Een verhaal over zichzelf
en over de wereld die hen omringt. Het boek van Irving is een studie over de –
vooral mannelijke – seksualiteit. Dat de adolescent ook, en misschien vooral, op
dat vlak verhalen, althans nieuwe verhalen, nodig heeft, staat voor mij als een
paal boven water. Pun intended.

Vooraleer  verder  iets  te  onthullen  over  mijn  werk  met  jonge  mensen,
zowel in het ziekenhuis als thuis, keer ik nog even terug naar die fascinatie en
angst voor het verschil. Of  dat verschil al dan niet net in verf  wordt gezet, lijkt
vooral af  te hangen van het feit of  de ene, dan wel de andere keuze een winst
oplevert. De winst om zichzelf  niet tot een minderheid te moeten rekenen, tot
de abnormalen, tot zij die bestudeerd moeten worden, kortom: om zichzelf  niet
te moeten bevragen. Wanneer mensen me naar mijn werk vragen en ik hen
vertel  dat  ik  werk  in  Fioretti,  een  afdeling  met  –  en  ik  citeer  de
afdelingsbrochure – “kinderen en jongeren met een licht mentale beperking en
een bijkomende psychiatrische problematiek”, krijg ik doorgaans eerst te horen
dat  dat  vast  zwaar  werk moet  zijn,  een opmerking waarop ik  quasi  steevast
antwoord dat ik vooral wakker lig van hoe zo’n afdeling wordt georganiseerd en
wat  het  effect  daarvan  is  op  de  kinderen  en  jongeren  die  er  verblijven.
Vervolgens krijg  ik vragen die veiligerwijs  vooral  het  verschil  tussen ‘ons’  en
‘hen’ moeten benadrukken. Een andere rode draad lijkt de grote zekerheid dat

1 Tekst van een lezing op de studiedag « Adolescentie » van Idesça in samenwerking met het GPP,
in het Geuzenhuis in Gent op 12 februari 2014.
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het moeilijk moet zijn om ‘hen’ te helpen. Ook daar heb ik vrijwel altijd een
soortgelijk antwoord klaar: dat ik hen niet wil helpen, maar dat het me eerder
aangewezen lijkt een kader te scheppen waarbinnen de adolescenten in kwestie
zichzelf  vooruit kunnen helpen.

In het boek ‘Psychoanalysis and mental Handicap’ verzamelde Johan De
Groef  enkele artikels. De meeste van hen buigen zich eveneens over de vraag
naar het verschil. Is het werken met mensen met een mentale beperking anders?
En die subjecten zélf ? Zijn zij a priori en dus structureel anders? Grosso modo
lijken  er  twee  strekkingen  bij  de  auteurs:  zij  die  bij  mentaal  gehandicapten
uitgaan van een psychotische structuur en zij die tot de conclusie komen dat de
drie structuren ook bij hen voorkomen. Mijn ‘ervaring’ doet me tot die laatste
groep behoren, al bestaat hier misschien een verwarring door een gebrek aan –
jawel – onderscheid tussen zogenaamd licht mentaal gehandicapten en mensen
met een diepe mentale beperking. Kunnen we ervan uitgaan dat deze laatsten
een psychotische structuur hebben? Deze vraag laat ik voor wie weet wel een
andere studiedag. Wat ik verder vertel heeft betrekking op de jonge mensen die
ik dagelijks ontmoet in Fioretti en in mijn thuispraktijk.

Ik  vertel  u  eerst  wat  over  mijn  eigen parcours.  Een jaar  lesgeven aan
leerlingen van het eerste en tweede middelbaar en een analyse die stilaan op
gang kwam, deden mij denken, ja zelfs besluiten om psychologie te studeren en
niet  meer  met  kinderen van de middelbare  schoolleeftijd  te  werken.  Na het
afstuderen aan de universiteit  vond ik niet onmiddellijk  werk als  psycholoog,
waardoor ik om den brode een klein jaar Engels en Nederlands heb gegeven op
een methodeschool hier in Gent. Ik was nog niet van die adolescenten af. Ik trok
de deuren van de Freinetschool achter me dicht om als hoofdbegeleider aan de
slag te gaan bij Baboes, een ontmoetingsplaats  voor de allerkleinsten en hun
ouders,  onder andere  gebaseerd op de  maisons  vertes van Dolto.  Zo leerde ik
Trees Traversier kennen. Zij werkte er als supervisor en vroeg me een tijd later
om één dag per week voor haar project Villa Ou-ki te werken. Dit project is
gebaseerd op de  espaces  parentalités,  geesteskind van Philippe Béague en Trees
Traversier. In zowel Baboes als Villa Ou-ki kreeg ik de kans om de ouder-kind-
interactie van dichtbij te observeren, ze trachten te begrijpen. Toen duidelijk
werd dat men bij Baboes minder en minder de analytische, maar meer en meer
de pedagogische kaart wou trekken én er een vacature vrijkwam om aan de slag
te gaan bij Fioretti waagde ik mijn kans. Ondertussen werk ik er drieëneenhalf
jaar. Ik kon er aan de slag als psycholoog van de pubergroep - een speling van
het lot? Ondertussen kwam ik erachter dat ik indertijd vooral van de adolescent
in mezelf  af  wou geraken door zo stellig niet meer met jonge mensen te willen
werken en ben ik blij en voel ik me bevoorrecht dit nu bijna elke dag te mogen
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doen.
Mijn werk in Brussel had me geleerd dat het van vitaal belang is om mét

het kind te spreken en niet over het kind, als in: over zijn of  haar hoofd heen.
Dat lijkt  me een van de belangrijkste rode draden doorheen  het oeuvre  van
Dolto. Praat mét kinderen en neem hen op die manier au sérieux, behandel ze
als volwaardige subjecten, zónder de fout te maken die het andere extreme in
zich draagt: namelijk hen als volwassene te benaderen.

In deze in alle eenvoud mooie, maar o zo vaak over het hoofd geziene
flosofe  van  praten  mét  het  kind  werkte  Dolto  tot  aan  haar  dood  aan een
boekje, niet over, maar vóór adolescenten. Ze deed dit samen met haar dochter
Catherine en met diens vriendin sinds de puberteit Colette Percheminier. Zelf
zou Françoise de notities die de vele sessies van samen nadenken opleverden
niet meer zien samenkomen in een boek. Dochter Catherine en Colette goten
ze  in  boekvorm.  Dat  Dolto  zich  in  haar  laatste  wapenfeit  rechtstreeks  aan
adolescenten richt, is ook voor haar dochter te toevallig. In het voorwoord van
‘Paroles pour adolescents ou le complexe du homard’ verbaast ze zich er niet
over. Haar moeder was immers vooral gepassioneerd door l’acte de devenir: de act
van het worden, van het ontwikkelen. Hier klinkt een Engelse vertaling, the act of
becoming, me om de een of  andere reden trouwens beter in de oren dan mijn
Nederlandse.

Het  hele  boekje  heeft  als  uitgangspunt  dat  in  een  mensenleven  de
adolescentieperiode de verandering bij uitstek is.

Uit het voorwoord blijkt dat het schrijven en uitgeven van het boek voor
Catherine moest dienen als antwoord op de dood van haar moeder. Ze noemt
het een boek vol van leven. Achttien jaar later, in 2007, voegt ze enkele zinnen
toe aan het originele voorwoord uit 1989. Het valt haar immers op dat, bij het
lezen en herlezen van het boek het nog steeds actueel en zelfs vernieuwend is,
dat “… de tijd op de een of  andere manier niet lijkt te bestaan”. Ook hier het
belang  van  een  verhaal  als  antwoord  op  existentiële  vragen.  Het  lezen  van
Paroles pour adolescents weekte heel wat associaties bij me los, in de vorm van die
verhalen die mijn leven, mijn onbewuste mee vorm hebben gegeven.

De auteurs richten zich onmiddellijk na het voorwoord rechtstreeks tot de
lezer, van wie ze duidelijk hopen dat het een adolescent betreft. Slechts in het
allerlaatste hoofdstuk richten ze zich, door het publiceren van de transcriptie
van een lezing van Dolto, tot de volwassenen die samen leven en werken met
adolescenten.

De adolescent-lezer krijgt in het eerste hoofdstuk wat algemene uitleg met
betrekking  tot  de  levensfase  waarin  hij  of  zij  zich  bevindt.  Die  wordt  er
vergeleken met de geboorte. Tijdens de adolescentie moet gaandeweg worden

55



Kreeft op het menu

losgekomen van het beschermende gezin, of  breder de familie, net zoals men
ooit de beschermende placenta heeft achtergelaten. Voor de geboorte is er geen
leven mogelijk  zonder de placenta,  erna moeten we ervan af  om te kunnen
leven. Lees: voor de adolescentie is het gezin erg voedend, erna moeten we er
voldoende afstand van nemen, willen we een eigen leven kunnen leiden. De fase
ertussen - de act van het worden - noemt Dolto het kreeftencomplex, le complexe
du homard. Hoe verder mijn lectuur van het boek overigens vorderde, hoe vaker
ik de woorden ‘Dolto, koningin der metaforen’ door mijn hoofd hoorde rollen.
In  elk  geval:  kreeften  leven  niet  hun  hele  leven  lang  met  dezelfde  schaal.
Wanneer ze van schaal veranderen, verliezen ze de oude en moeten ze het aldus
een  tijdje  zonder  bescherming  tegen  aanvallen  van buitenaf  zien  te  rooien.
Tijdens deze overgang is de kreeft-adolescent erg kwetsbaar en “erg in gevaar”.
Bij de vertaling van het Franse woord carapace naar het woord ‘schaal’ laat het
Nederlands me niet in de steek, wel integendeel: de betekenaar ‘schaal’ evoceert
niet enkel de gedachte aan het omhulsel van een kreeft, maar doet ook denken
aan  ‘afmeting’,  ‘schaalvergroting’  en  bij  gevolg  aan  het  fks  veranderende,
groeiende lijf  waar de adolescent mee wordt geconfronteerd. Het stukje biologie
omtrent de schaal van de kreeft was me overigens onbekend. Verder onderzoek
leverde mij nog wat verrassingen op: kreeften veranderen blijkbaar niet alleen
van schaal,  maar  ook  van darmen en maag.  Sterker  nog  –  en  ik  citeer  uit
‘Tijdschrift voor aankomende onderwijzers, volume 6 : “Zij gebruiken de in de
maag liggende kreeftstenen tot verharding van de nieuwe schaal en tot voeding
en versterking”. Of  nog: wat op je maag ligt als potentiële sterkte.

Terugkomend op de gevaren die op de loer liggen tijdens de adolescentie
bedient  Dolto zich opnieuw van een dierenmetafoor.  In afwachting van een
nieuwe schaal  blijkt  de  kreeft  immers  erg  gevoelig  voor  aanvallen  van alen.
Zeepalingen  liggen  permanent  op  de  loer,  klaar  om  de  naakte  kreeft  te
verslinden.  Alen  zijn  hier  een  metafoor  voor  al  wat  de  adolescent  bedreigt,
zowel van buitenaf  als van binnenin zichzelf. Als voorbeeld geeft Dolto de baby
die we ooit geweest zijn en maar niet wil verdwijnen, die ons opsluit in onze
kindertijd en verhindert door te groeien tot de volwassene die we ooit zullen
zijn. Dit doet me denken aan Daisy, een veertienjarig meisje dat een tijd lang op
de  afdeling  verbleef.  Er  was  sprake  van  zogenaamde  regressie.  Ze  kwijlde,
brabbelde en sloeg bij momenten ogenschijnlijk ongecontroleerd om zich heen.
Haar toestand was enkele jaren voor haar opname – bij het begin van haar
adolescentie – erg verslechterd. Op de afdeling wisselde haar babygedrag zich af
met seksueel getinte uitspraken en uitdagende dansjes die ze opvoerde voor elke
volwassene die ze als publiek kon strikken. Het contrast tussen de baby en de
lolita en de snelheid waarmee de ene de andere afoste, deed vele collega’s zich
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uiterst ongemakkelijk voelen. Zoals zo vaak – om het absolute woord ‘altijd’ te
vermijden – was ook hier hetgeen op de maag lag de sleutel tot een verdere
behandeling  en  verandering.  Dit  ongemak  wees  ons  op  de  bij  momenten
ondraaglijk  geworden  verdeeldheid  waarmee  Daisy  zelf  worstelde:  de
emotionele noden van een baby versus de opdringerigheid van een nieuw lijf  en
een  herontwakende  seksualiteit.  De  babyschreeuw  om  verzorging  kon
gaandeweg worden gelinkt aan verhalen die uit  oudergesprekken en dossiers
naar  voren  kwamen.  Daisy’s  moeder  had  haar  op  babyleeftijd  verschillende
keren alleen in het huis achtergelaten en dit voor uren, misschien wel dagen aan
een stuk. Ook op latere leeftijd wist Daisy nooit echt zeker of  haar moeder na
vertrek  wel  nog  terug  zou  komen  en  wanneer  dan  wel.  Op  de  afdeling
herhaalde zich een soortgelijk patroon: haar moeder kondigde bezoek aan en
kwam vaker niet dan wel opdagen. Na maanden van werk in zowel de leefgroep
als  in therapie kon Daisy zichzelf  gaandeweg een verhaal bijeen sprokkelen.
Tijdens de sessies werd spreken en doorspreken slechts echt mogelijk vanaf  het
moment dat Daisy me vroeg of  ze die tijd ook mocht gebruiken om in mijn
bureau iets te eten te maken en ik haar dat tot haar grote verbazing toestond.
Tijdens de voorbereiding van het eten sprak zij. Wanneer ze at mocht ik me aan
duidingen wagen. Eens alles opgegeten, hield ook de sessie op. Respect voor de
gevolgen van de grote angsten die ze als baby doorstond en een – weliswaar
gedeeltelijke – bemeestering van die angsten door middel van een eigen verhaal
zorgden ervoor dat ze minder passief  de baby in zichzelf  en het veranderende
lijf  onderging, maar veeleer begon te formuleren wat ze wou in plaats van dit af
te dwingen. Dat het uitblijven van een antwoord haar ook vandaag nog erg
moeilijk valt, leid ik af  uit de telefoontjes die ik af  en toe nog van haar krijg. Ze
heeft indertijd tijdens een van de sessies een liefdesbrief  geschreven naar een
jongen die eerder al met ontslag was gegaan. Die brief  blijft ondertussen al een
jaar lang onbeantwoord en Daisy vraagt me die jongen op te zoeken met de
vraag  haar  een  brief  terug  te  schrijven.  Wanneer  ook  op  deze  vraag  een
antwoord uitblijft, breidt ze er zelf  een verhaal rond: dat ze het zeer moeilijk
zou hebben mocht hij het niet met haar aan willen, maar dat ze dat liever zou
horen dan dat er helemaal geen antwoord komt.

Terug  naar  Dolto’s  boekje,  alwaar  ze  al  gauw  begint  aan  een  vrij
indrukwekkende reeks waarschuwingen aan het adres van de adolescent. Het
woord piège komt er haast ontelbare keren in voor. Nog steeds in het inleidende
hoofdstuk vermeldt ze meteen de eerste en misschien wel alles overkoepelende
valkuil: de vlucht. Vluchten van al wat moeilijk is, van wat ons op de maag ligt,
als  grote valstrik van de adolescentie.  Ook hier  trouwens een buiten-binnen-
opsplitsing. Zowel de vlucht binnen als buiten zichzelf  houdt gevaar in. Bij het
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lezen van deze passage werd de adolescent in mij pas echt wakker. Al snel werd
ik  opnieuw  vijftien en  zat  ik  in  een  grijze  neplederen  vliegtuigstoel  op  de
middelste rij van een Boeing 747 van Alitalia. Een vlucht naar betere oorden.
Niet  naar  Egypte,  maar  naar  een  stad  met  de  veelbelovende  naam Buenos
Aires. Een vlucht van een jaar lang naar het land van het zilver, het land van
net-niet. Een vlucht waarvan ik lange tijd niet wou onder ogen zien dat het ook
een vlucht was. Een inzicht waarvan ik vluchtte toen ik zo stellig meende te
weten dat werken met adolescenten simpelweg niets voor mij was.

Een aantal hoofdstukken uit het boek zijn gewijd aan enkele specifeke
vormen van vluchten: geweld, diefstal en drugs.

Voor Dolto is geweld – of  het nu fysieke agressie of  emotionele chantage
is – altijd een teken van onmacht, van zwakte. Ze legt de lezende adolescent uit
dat het slaan van een kind altijd een vernedering is voor diegene die slaat. Ze
voegt eraan toe: “… meer nog als het om een eigen kind gaat”. De lezer krijgt
bovendien de raad mee om – van zodra hij of  zij er fysiek en/of  psychisch toe
in staat is – een situatie van geweld een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld door te
zeggen: “Neen, je mag het kind dat je zelf  op de wereld hebt gezet niet slaan, zo
sla je jezelf.” Het is een van de weinige passages in het boek waarin de lezer zo’n
concrete raad krijgt.  In de regel  is  het  zo dat quasi elke keer  als  het woord
valkuil  valt,  min of  meer dezelfde raad volgt.  En die luidt als  volgt:  ga een
volwassene opzoeken die je vertrouwt en als die je vertrouwen beschaamt, zoek
een andere en als die je vertrouwen schaadt, nog een andere, enzovoort. Tot je
iemand vindt die écht naar je luistert.

Ter vervollediging: dat ouders zichzelf  vernederen door hun kinderen te
slaan, geldt voor Dolto onomstotelijk ook in de andere richting. Kinderen die
hun ouders slaan, vernederen daarmee zichzelf.

Bij het lezen van de passage over het slaan dacht ik onmiddellijk aan mijn
gesprekken met een moeder en haar zoon, nog lang geen adolescent, maar net
vijf  jaar geworden. We spraken elkaar in Villa Ou-ki. Eduardo’s moeder kwam
me in zijn bijzijn vertellen dat ze hem dagelijks afranselt met een riem. Ik wou
dat ik Françoises woorden toen al had gelezen en ze op de een of  andere manier
had kunnen parafraseren. Ze hadden de inzichten en vragen van de moeder
duidelijker kunnen hertalen. Door een korte wandeling doorheen de culturele
visie op het slaan van kinderen, eigen aan het land waar ze vandaan kwam en
het verwoorden van haar diepe verlangen hiermee te kunnen stoppen kwam
Eduardo’s moeder zelf  gelukkig al een heel eind. Ten aanzien van alle kinderen,
hoe oud of  jong ook,  neem ik altijd  een standpunt  in als  het  over  extreem
geweld gaat. Ik heb me toen ook naar Eduardo gericht en gezegd dat het slaan
onmiddellijk moest stoppen, dat zijn moeder daarvoor tot bij mij gekomen was
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en  dat  we  er  samen  wel  zouden  uitgeraken.  In  een  grootstad  waar  ze  erg
geïsoleerd raakte en waar ze – onder andere door het ongelukkige tijdsverschil
met het land van herkomst – weinig sprak met de enkele familieleden die ze er
nog had, was ze in een spiraal van meer en intenser geweld geraakt. Het was
een teruggrijpen naar een soort uitvergroot cliché over haar vaderland, waar
vaders  de  kinderen  nu  eenmaal  slaan.  Een  echo  ook  van  een  schuldgevoel
omdat ze Eduardo’s vader uit hun beider levens had gebannen. Uiteindelijk is
ze er snel toe gekomen haar zoon te straffen door hem enkele uren of  soms een
hele avond zijn favoriete tv kijken te verbieden.

Hoewel  Dolto’s  boekje  niet  rechtstreeks  aan ‘professionelen’  is  gericht,
barst het van de interessante passages die hen kunnen helpen kinderen op een
andere manier te begrijpen. Op onze afdeling komt vrij veel agressie voor, wat
overigens  een  aardig  extra  subsidiepotje  oplevert.  Vaak  gaat  het  over  ware
uitbarstingen en al even vaak hoort men de betrokken collega’s zeggen “het was
daar ineens”, “ik voelde het niet aankomen”, “het kwam precies uit het niets”.
Dolto  verwoordt  het  als  volgt:  bepaalde  geslagen  of  op  een  andere  manier
mishandelde kinderen blijven compleet passief  en amorf  om te vermijden dat –
mochten  ze  aan  het  denken  of  reageren  gaan  –  die  gedachten  of  reacties
boordevol haat zouden zitten. Wanneer het kind de adolescentie bereikt en de
druk op de snelkookpan wordt opgevoerd is het dan ook niet uitzonderlijk of
verwonderlijk dat een onverwachte explosie volgt. Tijdens therapieën is het dan
ook zaak de druk van de ketel te halen door middel van het woord of  de creatie,
denken we daarbij aan tekeningen, toneeltjes, boetseren, enzovoort. Hierbij mag
niet worden vergeten dat de therapeut – die nu eenmaal een volwassene is –
overdrachtelijk bijna per defnitie op de plaats van de agressor belandt. Vaak is
dit  overduidelijk,  even  vaak  erg  subtiel.  Zo  denk  ik  aan  een  jonge  dame –
volgens Dolto al uit haar adolescentie, want ouder dan 15, zij het amper – die
wekelijks  komt  spreken  in  mijn  privépraktijk.  Ze  werd  in  de  lagere  school
vernederd door een leraar. Wanneer ze die man schetst laat ze zich namelijk
ontvallen “hij was ongeveer zo oud als jij”.  In Fioretti ondergingen de pubers
met wie ik werk vaak erg extreem geweld – fysiek en/of  psychisch – waardoor
de overdracht op een extremere manier duidelijk wordt. Wanneer iemand net
op de afdeling is opgenomen en wat is bekomen van de eerste indrukken, ga ik
mezelf  voorstellen en leg ik uit wat therapie kan betekenen. Vervolgens vertel ik
hem  of  haar  dat  ik  altijd  aangesproken  kan  worden  om  af  te  spreken  de
therapie te starten. Zo kan de vraag van hen komen en niet van mij. Kwestie
van een onnodige mogelijke bedreiging die zwaar agressief  kan overkomen te
vermijden. Uiteraard is daarmee de druk bij de start niet helemaal van de ketel.
Voor veel adolescenten op de afdeling is zo’n vervloekte analytische therapeut
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die niet veel terugzegt aanvankelijk haast ondraaglijk. Ook het met z’n tweeën
alleen zijn, wekt vaak veel onrust op. Hiervoor komen de meeste kinderen zelf
tot een oplossing: ze stellen voor om samen te wandelen en vermijden zo een
face à face situatie, ze lopen mijn bureau een of  meerdere keren per sessie uit en
terug  in,  ze  beginnen te spelen  met  wat  in de spelkamer voorhanden is,  ze
vragen om een gezelschapspel te spelen, ze brengen iets te eten mee, enzovoort.
Dolto merkt overigens scherp op dat het voor kinderen die in instellingen leven
nog moeilijker is om een antwoord te vinden tegen geweld. Want, zo gaat ze
verder,  instellingen  zijn  al  te  vaak  “des  lieux  de  fausse  vie”  waar  tot  object
verworden  kinderen  stagneren  onder  invloed  van  volwassenen  die  er
voornamelijk werken om hun boterham te verdienen. De kinderen worden er
verplicht te leven in een permanente staat van onverantwoordelijkheid en hun
relatie met de buitenwereld is er verwrongen. Ze verwondert er zichzelf  dan ook
niet over dat er die kinderen weinig anders rest dan het grijpen naar geweld om
zich tot een ander te verhouden. De institutionele psychotherapie tracht een
antwoord te bieden op dit soort verstarring. Ze doorbreekt het eiland van de
psychiatrie door buiten er binnen te brengen en omgekeerd. Bovendien tracht
ze zo weinig mogelijk van de patiënt over te nemen, iets wat al te vaak gebeurt.
Hierbij denk ik opnieuw aan Daisy. Bij het begin van haar opname was het voor
haar voldoende om de voet met daaraan de schoen waarvan de veters los waren
ostentatief  uit te strekken om een volwassene door de knieën te zien gaan om
die veters te strikken. Wanneer ze dacht dat er geen volwassenen in de buurt
waren deed ze dit echter helemaal zelf. Een soortgelijke dynamiek stelden we
vast bij het snijden van haar eten. Haar passiviteit ombuigen naar een actiever
opkomen  en  zorgen  voor  zichzelf  liep  uiteraard  niet  van  een  leien  dakje.
Daarvoor was de ziektewinst te groot. Toch is het haar en het team gelukt: na
enige tijd kon ze trots zijn op het feit dat ze een grote, zelfstandige meid aan het
worden was en niet langer vooral bang en afhankelijk.

Tegen het einde van het hoofdstuk over geweld besteedt Dolto aandacht
aan de act van de suïcide. Ze schetst die als antwoord op een vorm van geweld
waartegen men het gevecht is verloren. Al kan de zelfmoord niet enkel worden
gezien als geweld tegen zichzelf, ze is ook een indirecte act van geweld gericht
aan de omgeving. Dat jongeren met een mentale beperking niet zo dom zijn als
waar ze zo vaak voor worden versleten en dat ze net als een ander een sprekend
onbewuste hebben, wordt treffend geïllustreerd door Wendy: telkens wanneer ze
zich overspoeld weet door een imaginair fataal oordeel van de ander roept ze –
haar woorden al dan niet kracht bij zettend door een mes tegen haar pols te
houden – dat ze een moordpoging gaat doen. Deze herhaaldelijke verspreking
afdoen als een taalfout van een onontwikkelde adolescente zou oneer doen aan
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een  onderliggende  waarheid:  hier  verschijnt  de  dreiging  met  suïcide  als  het
verlangen, als een poging om de ander in zichzelf  te beschadigen of  ultiem te
vernietigen. Zoals Dolto verder overigens opmerkt, kan een groot verlangen om
te sterven vaak worden begrepen als een groot verlangen om een ander leven te
leiden dan hetgeen waarin men gevangen zit. Voor Wendy betekende dit: een
leven waarin  haar  ouders  minder  schaamte  oproepen ten  aanzien  van haar
leeftijdsgenoten, waarin ze slimmer kan zijn en socialer, net als haar zus, een
leven  ook  waarin  ze  zich  niet  schuldig  moet  voelen  over  haar  ontluikende
seksualiteit,  een  leven  waarin  ze  zich  kan  ontdoen  van  die  verpletterende
betekenaar ‘handicap’. Op de afdeling is werken rond deze betekenaar een van
de interventies die ik heel vaak doe. Ik vraag erover door: of  ze weten wat die
betekent? Heel vaak niet, zo blijkt. Al is het gevoel dat die betekenaar omringt
vaak meer dan voldoende om er door achtervolgd te worden. Een gevoel als
reactie  op  wat  ze  lezen  in  het  misprijzen  in  de  stem van diegenen die  dat
vervloekte woord uitspreken of  in hun blik of  in hun lichaamshouding die een
afwijzing inhoudt. Het woord ‘gehandicapt’ leg ik als volgt uit: het betekent iets
niet hebben of  iets niet kunnen. En dat we dus au fond allemáál gehandicapt
zijn. “Gij ook?!”, krijg ik af  en toe voorzichtig teruggeworpen. “Ja”, zeg ik dan.
“Ik kan geen wiskunde. En het was mijn droom als jong manneke om piloot te
worden, maar dat ging dus niet, want mijn handicap is dat ik geen wiskunde
kan. Allez, da’s één van mijn handicaps. Iedereen heeft er wel verschillende.” Bij
die kinderen, zoals Wendy, die verstrikt geraakt zijn in het ik-de-gehandicapte
versus zij-de-niet-gehandicapten, vraag ik expliciet ook om een handicap van
hun  zus,  broer,  moeder  of  vader  te  noemen.  In  sommige  gevallen  leidt
dergelijke interventie tot een rouwproces: het ideaal-ik wordt afgetoetst aan de
eigen mogelijkheden en beperkingen, daar waar aanvankelijk wordt gevlucht in
een beeld van almacht of  in een beeld van totale onkunde en passiviteit.

Bij  deze interventie valt het misschien op dat ik zelf  vrij  vaak aan het
woord ben. Als we het dan toch over het verschil hebben: dit is voor mij een
belangrijk.  De  verhouding  spreken-zwijgen  hanteer  ik  tijdens  de  sessies  op
Fioretti anders dan tijdens die in mijn thuispraktijk. De analytische houding van
aanvankelijk afwachten blijft, maar ik ga er veel actiever mee breien aan een
eigen verhaal.  Ook elementen  uit  dossiers  gebruik  ik  hiervoor  als  ik  het  zo
inschat dat het de adolescent in kwestie ten goede kan komen. Wat ik ook vaak
doe, is stilstaan bij de betekenis van een woord, waarbij ik er tracht op te letten
dat ik erbij vertel dat ik dénk dat dat de betekenis is. Ik heb niet het alleenrecht
op de inhoud van de woorden.

In het hoofdstuk over diefstal spaart Dolto de maatschappijkritiek niet. Ze
vraagt er zich in af  hoe het komt dat sommige jongeren er niet in slagen aan
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stelen te weerstaan. Beginnen doet ze met de vaststelling dat we leven in een
verleidingsmaatschappij – “une société tentatrice” – die laat uitschijnen dat succes
samen hangt met wat we hebben, niet met wat we zijn. Of  dat we haast zijn of
worden wat we hebben. Dit maakt de adolescent – in volle zoektocht naar wie
hij of  zij is – extra kwetsbaar. Het hebben van objecten lijkt een erg plausibel
antwoord in de zoektocht naar een eigen identiteit en dit op een moment in het
leven waarop we zelf  over nog maar weinig fnanciële middelen beschikken.

Stelen is – net als liegen – zegt Dolto, altijd een manier om iets te tonen,
iets  uit  te  drukken.  Ze  noemt  het  een  manier  om te  zeggen  dat  men  niet
gelukkig is, dat men zich onbegrepen voelt. Eens de leugen of  de diefstal wordt
ontdekt, wordt er gestraft. Daarmee gaat ze volledig akkoord. Alleen is het heel
erg jammer dat er zelden gesproken wordt over wat  er  met de leugen of  de
diefstal boven water komt. Hier ligt volgens haar een belangrijke oorzaak van
herval.  Het  is  misschien  wel  die  ontgoocheling  die  leidt  tot  structurele
delinquentie. Dat diefstal lang niet altijd ophoudt tijdens de adolescentie konden
we  gisteren  nog  in  de  krant  lezen.  Uit  een  studie  van  de  vzw Preventie  &
Veiligheid dat dertigers oververtegenwoordigd zijn bij winkeldiefstallen.

Dolto is ondertussen meer dan twintig jaar dood, maar we kunnen haar
dochters woorden bijtreden: haar schets van een maatschappij die niet bepaald
adolescentenvriendelijk is, lijkt actueler dan ooit. Het belang van hebben lijkt
alleen maar te zijn toegenomen en de snelheid waarmee de kracht van een
object  is  opgebruikt  alleen  maar  te  versnellen.  Op  een  moment  dat  je  een
iPhone koopt,  is  hij  al  verouderd.  Wie zich  voor  de  functie  van het  gadget
interesseert,  beveel  ik  Christian  Demoulins  boek  Se  passer  du  père? (mét
vraagteken op het einde) ten stelligste aan. Wie zich er niet voor interesseert
ook. Dat pubers zich vaak omringd weten door volwassenen die op hun eigen
leegte  antwoorden  door  de  aanschaf  van  objecten,  maakt  het  er  hen  niet
bepaald makkelijker op. “La où il faudrait mettre des paroles, ils mettent des
choses.” De kinderen op de afdeling hebben vaak een extreme verhouding met
objecten. Vooral spelcomputers en nieuwe media zoals smartphones en tablets
zijn erg gegeerd. Als ik ‘smartphone’ en vooral ‘tablet’ zeg, kan ik niet anders
dan denken aan Wout. Vele van zijn dagdagelijkse gesprekken gaan over iPads
en welke nu de beste, dan wel de duurste is en welke hij van zijn grootmoeder
zal krijgen. Aan de oppervlakte probeert hij zich ermee te onderscheiden van de
massa (“ik ben ten minste niet van zo’n laag volk als  de rest van die gasten
hier”), onder de oppervlakte zien we een poging een leegte te maskeren. De
vorm  van  deze  poging  is  ongetwijfeld  een  echo  van  de  poging  die  zijn
grootmoeder zélf  onderneemt. In een leven vol desillusies klampt ze zich vast
aan dure kleren, de laatste nieuwe iPad en mooie auto’s (Wouts échte naam
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verwijst overigens naar een luxe automerk). Daarbovenop komt dat zijn moeder
haar taken heeft verengd tot het uitbouwen van een fnancieel zekere toekomst
voor Wout: vanop afstand werkt ze twee fulltimes en laat ze de zorg voor haar
zoon  ondertussen  over  aan  zijn  grootmoeder.  Een  andere  laag  van  Wouts
symptoom onthult zich op het moment waarop we het gebruik van zijn tablet
willen inperken. Er was namelijk gebleken dat hij draadloos kon surfen op zijn
kamer en zo zijn familie via Facebook bestookte met berichten. In een ultiem
verzet tegen het aan banden leggen van het gebruik van zijn tablet schreeuwde
hij het uit: “Ik wil altijd verbonden zijn!! Verstade gij da nu nie?!” We hadden
hem inderdaad niet begrepen. Door een familievete is het voor Wout lang niet
duidelijk wie voor hem zal zorgen na zijn opname op Fioretti. Hij heeft een
haast  alles  bepalende schrik  met niemand meer verbonden te zijn en alleen
achter te blijven. Elke dag op de afdeling lijkt een dag waarop zijn familie kan
beslissen dat hij bij hen niet meer welkom is en het alleen zal moeten zien te
rooien.

Stelen hoeft Wout niet te doen, hij krijgt quasi alles. Over het algemeen
echter stellen collega-opvoeders en verplegers regelmatig vast dat iets uit een
van de kamers van de kinderen verdwijnt, soms om nooit meer op te duiken,
soms om op te duiken op de kamer van een ander. In een aantal gevallen gaat
het om ruilhandel, in een aantal andere kunnen we spreken over diefstal. Dolto
kan  dan  wel  een  poging  doen  om diefstal  vrij  eenduidig  te  verklaren,  toch
dienen we  dit  fenomeen net  als  eender  welk  symptoom hyperindividueel  te
bekijken. Zo is het me tijdens mijn eerste maanden op de afdeling opgevallen
dat verdwenen spullen vaak werden teruggevonden op de kamer van Werner,
een psychotische, paranoïde jongeman. Snel bleek dat telkens wanneer de ander
te dicht kwam of iets van hem moest hebben, Werner letterlijk iets van die ander
terugnam.

De neurotische adolescent die heeft gestolen krijgt van Dolto de raad voor
zichzelf  uit te zoeken waarom hij of  zij dat deed, er met een volwassene over te
spreken en op die manier verantwoordelijkheid te dragen. Dit lijkt haar de beste
manier om herval te voorkomen. Ze stelt de lezer ook gerust: diefstal - zelfs van
iets kleins - is altijd een ernstige zaak, maar het is niet nodig er een drama van te
maken.  Ongelijke  kansen  zijn  een  maatschappelijke  realiteit  en  een  groot
onrecht, maar diefstal is geen intelligente manier om gelijkheid te bekomen.

Op het einde van het hoofdstuk over drugs reikt Dolto’s goede raad verder
dan het  vaak terugkerende ‘ga  er  met  een volwassene die  je  vertrouwt over
spreken’. Hier raadt ze een analytische psychotherapie aan als antwoord op de
afhankelijkheid. Drugs noemt ze bij aanvang van het hoofdstuk dan ook een van
de grootste valkuilen van onze tijd. Ook op dit punt blijkt haar tekst niets aan
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waarde te hebben ingeboet, wel integendeel. Net zoals gadgets zijn ook drugs
wijder verspreid en makkelijker toegankelijk dan ooit.

Dolto vraagt zich af  of  het niet zou kunnen dat sommigen zich drogeren
omdat ze er op de leeftijd  van zeven of  acht  jaar niet in geslaagd zijn zich
autonoom op te stellen ten opzichte van hun ouders. De ene afhankelijkheid
wordt vervangen door of  aangevuld met de andere. Een mogelijke oorzaak ziet
Dolto in wat in recentere literatuur ‘parentifcatie’ wordt genoemd. Ouders die
zich opstellen als vrienden of  afhankelijk van hun kind leiden vroeg of  laat tot
problemen. Ook verwaarlozing en verwenning schuift ze als boosdoeners naar
voor.  Op  een  recente  nieuwjaarsreceptie  vroeg  een  vriendin  die  naar  een
drugpreventieavond was geweest op de school van haar zoon me hoe ze hem
kan wapenen  tegen  druggebruik.  Er  was  haar  immers  gezegd  dat  het  geen
kwestie is van óf  haar zoon ermee in aanraking zou komen, maar wanneer.
Dolto suggereert alvast dat ouder van je kind zijn en niet de vriend of  vriendin
al  een  heel  eind  kan  helpen.  Zoon  of  dochter  beetje  bij  beetje  lossen  en
begeleiden richting zelfstandigheid als beste preventie. Dit kan volgens Dolto
door op te voeden vanuit een echte, intelligente autoriteit. Dit is een vorm van
autoriteit die de extremen weet te vermijden. Met het vervallen in een soort
vriendschap aan het ene uiterste van het spectrum en wat ze noemt l’autoritisme
aan  de  andere  kant.  We  spreken  over  autoritarisme  wanneer  iemand  zijn
autoriteit  gebruikt  enkel  en alleen  om aan zichzelf  en anderen te  tonen,  te
bewijzen dat hij macht heeft. Denken we maar aan de vernederende leerkracht
waar ik eerder over sprak. Dolto waarschuwt de adolescent in één adem voor de
gevolgen van het volledig afwijzen van autoriteit. Niet alle volwassenen hebben
het per defnitie altijd fout. Zo kennen zij een aantal gevaren die de adolescent
niet kent of  ziet. Durf !, zegt Dolto, maar denk aan het drama van de kreeft!
Hier stel ik me echter de vraag of  dit soort raad van de grootmoeder van de
psychoanalyse wel aankomt bij een adolescent. Wil die zoiets wel lezen, wil die
zoiets  wel  aannemen  van  een  vrouw  die  haar  adolescentie  twee  generaties
geleden heeft beleefd?

Het is misschien net om de interesse van de adolescent te wekken en vast
te houden, om hem te verleiden, dat Dolto voluit de kaart van de Eros trekt aan
het begin van het boek. Al schuwt ze ook hier de waarschuwingen niet. In het
hoofdstuk over de seksualiteit, bijvoorbeeld, maakt ze meteen korte metten met
de illusie als zou de seksualiteitsbeleving voor iedereen hetzelfde zijn. Er is om te
beginnen een belangrijk verschil tussen de beleving van vrouwen die ze gestuwd
door de biologie een cyclische seksualiteit toeschrijft en die van mannen, die
hun  seksualiteit  meer  rechttoe  rechtaan  zouden  beleven.  Verder  is  de
seksualiteitsbeleving van elk subject exclusief. Il n’y a pas de rapport.
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Hoe komt  het  overigens  dat  het  ons  zo  moeilijk  valt  om over  seks  te
spreken, ook met onze partner? Zou dit komen door de herinnering aan de
masturbatie, stelt Dolto zich de vraag. De adolescent vergeet vaak dat hij of  zij
de masturbatie niet ontdekt, maar HERontdekt. Vóór de latentiefase was het
via  de  masturbatie  dat  het  subject  zijn  of  haar  geslacht  ontdekt.  Bovendien
bleek masturbatie een rechtstreekse toegang – een via regia, zo u wil – tot genot.
Misschien is het deze geschiedenis die het ons moeilijk maakt om te spreken
over het plezier dat seks ons verschaft.

Dolto  veroordeelt  de  masturbatie  absoluut  niet  en  benadrukt  dat  het
belangrijk is er noch met schaamte, noch met ironie op te reageren. We mogen
ons  vrolijk  maken  over  de  masturbatie,  niet  over  degene  die  masturbeert.
Schaamte en ironie kunnen de overgang naar een gedeelde seksualiteitsbeleving
bemoeilijken. Al is ‘gedeelde’ hier ongelukkig gekozen. Ze kunnen een intimiteit
met  een  ander  bemoeilijken  of  verhinderen.  “Masturbatie  is  absoluut  niet
dramatisch,  zich ermee tevreden stellen  is  dit  wel.”  Een andere  voorwaarde
voor het ontwikkelen van een eigen seksualiteit is dat de vorige generatie zich
niet mengt in die van de huidige. Ouders die teveel over de seksualiteitsbeleving
van hun kroost willen weten zijn op de lange termijn schadelijker dan erg rigide
ouders die er niets willen over horen. Zo is er het verhaal van de veertienjarige
Isaac, die enkele maanden op onze afdeling verbleef. In volle herontdekking van
de geneugten van masturbatie ging hij regelmatig op zoek naar pornografsch
materiaal op het internet. Zijn alleenstaande moeder had hem opgedragen haar
telkens  te  melden  als  hij  had  gemasturbeerd.  Hij  moest  haar  overigens
verzekeren dat hij het ook zou melden, mocht hij ooit de stap zetten naar een
partner. Een groot deel van onze interventies bestond erin wat extra preutsheid,
wat extra vraag naar privacy te installeren. Zo kwam Isaac de eerste  weken
gewoon de verpleegpost binnen om te zeggen dat hij zou masturberen en dat hij
even alleen wilde gelaten worden. We raadden hem aan alvast het eerste stuk
van die informatie achterwege te laten. Ook tijdens de therapeutische sessies
voelde hij  de drang om mij  in te lichten over de praktische details  van zijn
seksueel leven: hoeveel keer, hoeveel websites en waar. Op een bepaald moment
zeg ik hem stellig dat zijn moeder zich teveel bemoeit. Hij is het minstens even
stellig met me eens en gebruikt mijn uitspraak tijdens een telefoongesprek met
zijn moeder in een poging haar wat op afstand te houden: “de psycholoog zegt
da  ge  u  teveel  bemoeit”.  Zijn  moeder,  oprecht  bezorgd,  vraagt  via  de
ouderbegeleider een gesprek met mij en de ouderbegeleider aan. Ik stem toe, op
voorwaarde dat Isaac erbij aanwezig kan zijn. Uit het gesprek blijkt de angst van
de moeder, zelf  een incestslachtoffer. Uit schrik dat haar zoon een pedofel zou
worden of  dat hij haar iets zou aandoen, wilde ze zijn seksueel leven controleren
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in de hoop een zorgwekkende ontwikkeling op tijd op te merken.
Dat  ik  met  een  ouder  heb  gesproken  is  voor  mij  overigens  erg

uitzonderlijk. In de regel, zowel in het ziekenhuis als thuis, houd ik de ouders op
afstand. In mijn thuispraktijk licht ik ouders daar van meet af  aan over in. Dat
ik hen geen inlichtingen over de inhoud van de gesprekken zal verschaffen, en
dat ik dat doe omdat zoon of  dochter op een leeftijd is gekomen waarop het
loskomen van volwassenen een belangrijke opdracht is.

Een adolescent moet de ruimte krijgen zichzelf  te ontwikkelen, ook en
zeker op het vlak van seksualiteit. Ook deze ruimte wordt instellingskinderen al
te vaak ontzegd. Vaak goed bedoeld – ze hebben immers al zoveel meegemaakt,
vaak vanuit een onbewuste jaloezie ten aanzien van mentaal gehandicapten en
het  ogenschijnlijke  gemak  waarmee  ze  hun  seksualiteit  beleven.  Op  onze
afdeling bestaat een verbod op seksualiteit en relaties. Veel pubers gaan in het
weekend echter naar een andere instelling waar datzelfde verbod geldt. Waar en
hoe moeten ze hun seksualiteit dan uitbouwen en beleven?
Houden we kinderen op  die  manier  niet  weg  van de  stap  naar  de  Ander?
Worden ze zo niet veroordeeld tot eeuwige masturbatie? Worden ze niet in de
richting  van  de  perversie  geduwd, want  verplicht  om  hun  seksualiteit  heel
partieel te bleven? 

En vooral: hoe kan het dan wel?
Uiteraard heb ik in dit korte tijdsbestek Dolto’s boek niet volledig kunnen

bespreken. Ik kan u alleen maar aanraden  Paroles pour adolescents zelf  te lezen.
Het  wordt ongetwijfeld een reis  doorheen uw eigen kinder-  en adolescentie-
jaren. Een vlucht zonder een vlucht te zijn, want een die u een nieuw voorlopig
verhaal oplevert. Zo wordt de echo ‘Dolto, koningin der metaforen’ ineens een
mooie  herinnering  aan  mijn  overleden  grootmoeder.  Aan  de  liefde  en  het
plezier waarmee ze het verhaal vertelde over de schaamte die haar overviel op
straat in Ruiselede. Ze was op wandel met mijn tante, haar jongste dochter, die
door een voorbijganger werd gevraagd naar de naam van haar pop. Misleid
door  een  prominente  betekenaar  in  een  toen  erg  populair  relcamespotje
antwoordde  het  kleutertje  volmondig:  “Regina,  koningin  der  maand-
verbanden.”

Om af  te sluiten een bedenking bij de keuze voor de vergelijking met de
kreeft. Zoals elke metafoor gaat ook deze te water tot ze barst.  Ze illustreert
mijns inziens mooi de transitieperiode die de adolescentie ongetwijfeld is. De
overgang van schaal  naar  schaal  kan echter de illusie  wekken dat  een mens
ervoor én erna stevig en defnitief  gewapend is tegen aanvallen van buitenaf  en
binnenin. We hoeven maar even bij ons eigen leven stil te staan en te luisteren
naar het lijden van een ander om te weten dat dit hoegenaamd niet het geval is.
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Dat onze kindertijd er een zou zijn van zorgeloze rozegeur en maneschijn is een
retroactieve  illusie  en  een  schaal  is  ook  na  de  adolescentie  nooit  een  vast
verworven schild. Het blijft bricoleren, al is het maar omdat ons lijf  ook na de
adolescentie  niet  ophoudt  te  veranderen.  Toch  leert  het  Tijdschrift  voor
aankomende onderwijzers dat Dolto ook op dit punt een degelijker metafoor
heeft gekozen dan ik aanvankelijk vermoedde: kreeften veranderen niet één keer
van schild, ze doen dit jaarlijks. De verandering en de ontwikkeling van een
defensie zijn nooit af.

Elke dag kreeft op het menu.
 
 
 
Bibliografie
 
Françoise  Dolto,  Catherine  Dolto,  Colette  Percheminier  (2007).  Paroles  pour
adolescents ou Le complexe du homard, Folio: Paris.
 
Christian Demoulin (2009). Se passer du père?, Eres: Paris.
 
Tijdschrift voor aankomende onderwijzers (1841), volume 6, Broese, Breda.

67





Passe





Passe

Enkele bedenkingen na de interne carteldag
Uitnodiging om te passeren via een akt.

 
Anne Joos (Association freudienne de Belgique)
 
Hoe kan men over de passe spreken ?

Ik herlees deze eerst zin en besef  hoe informatica of  ook het onbewuste
mij een toer speelt en spelt; op het blad staat passé geschreven.  Wat komt het
verleden hierbij doen ?

De passe is één van de subjectieve tijden van een kuur die meestal wordt
aangesproken op het einde van een kuur. Voor sommigen, zoals Clavreuil, was
het maar denkbaar na het einde van een kuur, zoals hij zei : dans l’après-coup de la
fin de la cure. De passe stel ik mij niet voor als een eindpunt op zich, er staat geen
bord met het woord “aankomst” dat je zou verwelkomen na een lang analytisch
proces. Het is inderdaad een act.

Het gaat over een zekere stap, een stap in de onzekerheid, in het eenzame;
een  beslissende  stap  die  op  de  ervaring  van  een  psychoanalyse  steunt,  de
 ervaring  van een spanning tussen twee verschillende idealen : “moi-idéal” en
“idéal du moi”, een spanning die het subject altijd verdeelt.  Gérard Pommier
heeft  het  onder  andere  daarover  in  zijn  boek  Les  corps  angéliques  de  la  post-
modernité 1. Hij schrijft :
 

“D’une part le moi-idéal tire le sujet en arrière : c’est le corps parfait qu’il aurait dû être
par amour, celui auquel le sujet est sommé de s’identifer par la demande maternelle.
D’autre part  l’idéal  du  moi le  tire  en avant :  c’est  l’idéal  paternel  auquel  il  cherche à
satisfaire au futur. Il s’identife au père pour échapper à la demande maternelle. Mais
cette deuxième identifcation consiste à se mettre à la place du père et elle représente
donc un meurtre symbolique. Du fond de son tombeau, le père sauve de l’infnité de
l’amour maternel et convertit la pulsion de mort en meurtre du père : c’est à partir de
cette dette que le sujet rêve d’une rédemption future de sa faute. (…) Pris à l’intersection
de ces deux exigences, le corps est marqué par le symptôme, point d’ancrage entre la
jouissance de l’organisme et les impératifs de la vie en société.”

 
Deze spanning wordt nooit volledig opgelost, er is geen lysis (ana-lysis) van

die spanning. Zonder spanning is er ook geen leven meer. Een psychoanalyse zal
mogelijks  tot  dit  punt  leiden  waar  met  deze  verdeeldheid  omgegaan  kan
worden. Verdeeld is niet gevierendeeld.

Er  is  een  beslissende  stap  in  een  kuur,  die  te  maken  heeft  met  een
verantwoordelijkheid  aannemen,  als  analysant,  van  onbewuste  keuzes  die
genomen werden en genot opbrachten en die ook andere, meer bewuste keuzes,
op  persoonlijk,  familiaal  en  professioneel  vlak  hebben  beïnvloed.  Subjectief

1 G. Pommier, Les corps angéliques de la post-modernité. Calmann-Lévy, 2000, p.31-32 
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verantwoordelijk  zijn, opent  een  andere  verhouding  tot  het  onbewuste
verlangen.   Men zou kunnen spreken over een overgang,  een passage   tussen
répondre  à en  répondre  de,  of  nog preciezer  een  stap,  een pas  van répondre  à  la
demande de l’Autre naar répondre de son désir. Deze overgang van enkele lettres, heeft
met de singuliere verhouding tot de Ander te maken. Een overgang met verlies
van genot.
 
Een overgang, een stap, un passage, un pas.

De woorden liggen niet ver uit elkaar. Nochtans is la passe zoals Lacan ze
bedoelde en zoals  jullie  het  in een act  van passeren hebben onderlijnd, nog
elders, nog anders.

De passe is niet het einde van de kuur, het is een moment van engagement
in een andere subjectieve positie in de analyse.

Een analyse heeft een einde, maar is nooit beëindigd, in die zin dat het
herleven van de eigen vragen, eigen impasses en openingen opnieuw aan het
werk kan gezet worden. Deze dag, genaamd ‘interne carteldag’, waarop jullie
me uitgenodigd hebben, is er het bewijs van. Er aan deelnemen was ook de
ervaring hebben van een analytisch mobiliseren van de relatie tot de Ander en
het einde van de kuur. Hoe kan men zich inderdaad laten ondervragen door een
traject,  door een zeggen, door de andere posities, en door anderen die deze
bevragen en de onbewuste dimensie van de relatie tot de Ander openen?

Het einde van de kuur is een tijd die toelaat opnieuw stil te zijn, of  eerder,
de mogelijkheid biedt van een andere stilte; een stilte die rekening houdt met de
dimensie van de Ander – de Ander, opgevoerd als geledigde plaats die een stilte
is die tegelijk een zeggen is, een stilte die een zeggen opent.

Overigens heeft het spreken over de eigen kuur, over het traject dat de
eigen analytische kuur gevolgd heeft, en anderen horen spreken over hun kuur
het effect dat iets onderstreept wordt dat antagonistisch of  zelfs paradoxaal kan
lijken.  Dat  is  namelijk  dat  het  twee  zijden toont  die  contradictorisch  lijken:
enerzijds de meest singuliere en particuliere contouren, en anderzijds het meest
structurele,  het  meest  gemeenschappelijke  voor  allen.  Het  zijn  twee
onafscheidelijke  boorden  die  in  elkaar  passen  zoals  de  twee  zijden  van  een
Moebiusband.
 
Welke positie van de passe belangt ons aan ?

Lacan  heeft  de  passe  geïnstalleerd  en  introduceerde  het  idee  van  de
passeur met die « supposition que la clarifcation des désirs qui inspirent le désir
de l’analyste requiert une autre écoute,  un autre interlocuteur, que l’analyste
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installé, sinon imbu de son prestige »2.  Dit heeft ook toegelaten de passage van
divan naar fauteuil van zo dicht mogelijk te onderzoeken en op te helderen wat
er  zich  op  dat  moment  voor  de  analysant  speelt  en  dat  aan  de  analyticus
ontsnapt.  Het  zijn  vragen  die  van  belang  zijn  voor  wie  zo’n  procedure
doorloopt, maar ook voor analytische scholen ; voor wat betreft de vorming van
analytici en de transmissie van de psychoanalyse.

Ik zou zeggen dat de passe ons dubbel aanbelangt : als de analysant die
men  geweest  is,  en  ergens  ook  blijft,  en  als  analyticus,  omdat  de  passe  het
vraagstuk van de désir d’analyste herneemt – een verlangen dat voortkomt uit een
waarheid en niet uit een weten. Het verlangen van de analyticus valt niet te
verwarren met het verlangen analyticus te zijn. Het is niet het zijn dat telt, noch
het bestaan van een psychoanalyticus. « Aucune analyse ne dispense, en effet, le
sujet d’avoir à choisir entre son désir et son narcissisme 3». Ik zou het verlangen
van  de  analyticus  defniëren  als  het  verlangen  dat  er  analyse  zou  zijn,  het
verlangen dat  voor  een analysant  toelaat  geleid  te  worden tot  het  punt  van
« substitution du désirant au désirable construit au gré de son narcissisme, chez
le  sujet  arrêté  à  son interrogation sur  le  désir  de  l’Autre »4.  Het  is  dus  een
verlangen  om  de  plaats  van  a,  van  agens  van  het  analytisch  discours  te
onderhouden, een verlangen om steeds opnieuw die waarheid te beproeven die
enkel half-gezegd (mi-dire) kan worden.

En dat is wat deze dag ook toegelaten heeft.

2 Moustapha Safouan, La psychanalyse. Science, Thérapie – Et Cause, Ed. Th. Marchaisse,  2013,
p. 379

3 Ibidem, p. 384

4 Ibidem, p. 384
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Is de paranoia van de psychoanalytici terecht?
Overdrenking bij het seminarie ‘Éthique’

Parijs 17-18 november 2014.

Jean-Pierre Van Eeckhout 

            Dat het Inter-Associatif  Européen de Psychanalyse een seminarie houdt
over  ‘L’éthique de la  psychanalyse’,  zal  niemand verbazen.  Dat  dit  gebeurt
omdat  “de aanvallen jegens  de psychoanalyse” aanhoudend in de actualiteit
komen, is waarschijnlijk al iets minder bekend. Eén en ander wordt geïllustreerd
door uitspraken van een adviserende welzijnscommissie  in Frankrijk  over  de
psychoanalyse  inzake  het  behandelen  van  autisme.  De  duiding  door  deze
instantie  was  dat  psychoanalytici  autistische  jongeren  beter  niet  mogen
behandelen (dit is toch de teneur in een bijgevoegd document bij de motivatie
van  een  weigering  van  terugbetaling  –  een  aanvraag  tot  terugbetaling  was
aangevraagd  voor  een  psychoanalytische  opleiding  over  het  behandelen  van
autisme).
            Het leek terecht dat men zich de vraag stelde naar de specifciteit van de
psychoanalyse gezien de wettelijke regelingen die omtrent het bedrijven van de
psychotherapie getroffen worden in verschillende Europese landen en gezien het
hierboven aangehaald incident (dat niet uitzonderlijk is). Zonder twijfel komt
men dan terecht bij de ethiek van de psychoanalyse, die van een andere orde is
dan de moraliteit en zijn ethische gevolgen. Men kan dus maar toejuichen dat
psychoanalytici bij elkaar komen om zich daarover te beraden. Praktisch gezien
werd in een aantal voorafgaande samenkomsten, de voorbereiding tot mogelijke
interventies  op  het  seminarie  gelegd  door  de  lectuur  van  Lacans  seminarie
‘L’éthique’ als leidraad te nemen.
            Kwamen we doorheen het spreken in het seminarie uit op een duidelijke
omcirkeling van dat specifeke? Een eerste specifeke eigenschap wordt duidelijk
in het feit dat omtrent ‘haar eigenheid’, de psychoanalyse slechts een benadering
voorstelt  –  Freud  spreekt  over  een  rotslaag  die  blijvend  te  overwinnen valt,
Lacan  spreekt  over  het  manco/leegte  die  slechts  met  een  verknoping  te
OMvatten is. Moeten we inderdaad stellen dat de interventies getuigden van
deze gemeenschappelijke benadering, dan lieten zich een aantal verschillende
accenten horen.

An Santagostini  Une cure…  (Errata), had het over Antigone, de tragedie
van Sophocles, waarin deze alle wetten tart – waarbij ze aanstipte dat het in
haar naam ligt dat ze tegendraads wil zijn. Dit laatste was het startpunt voor
haar redenering dat weliswaar de betekenaar, vervat in een naam, een zin in
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gang  zet  tot  een  tragedie,  en  dat  blijkbaar  niemand  deze  afoop  kan
tegenhouden: brengen we in herinnering dat de personages – misschien met
uitzondering van Creon – gedood worden of  zelfmoord plegen. Het lijkt er op
dat de noodlottige afoop en/of  de noodlottige keuze die Antigone maakt om
tegen vaders Wet in te gaan en toch haar broer te willen begraven, ethisch hoeft
om een vrijheid te kunnen geven aan hen die overleven.  Maar eveneens is het
duidelijk dat die Vader (Creon) beseft dat zijn individuele keuze een tragische
afoop kent.

Ze merkte tevens op dat Lacan – alhoewel hij stelt iets duidelijk over de
psychoanalytische ethiek te willen maken, zich in het verhaal verliest en niet tot
een afsluiten komt –  net  zomin als  er  in de tragedie een duidelijke boodschap
komt en eerder een paradox vervat wordt; vrijheid tegen tragiek.

Nizar  Hattem  Quelques  paradoxes  éthique  de  la  psychanalyse  (GREPG)
borduurde op dezelfde lijn voort als hij de nadruk wilde leggen op het standpunt
van Antigone als  diegene die individueel  wil  getuigen van een ongeschreven
Wet: het taboe van die doden te eren die in de fout gegaan zijn (Antigone’s
broer  Polynices).  Het  gevolg  is  dat  zij  er  zelf  aan  ten  onder  gaat.  De
psychoanalytische ethiek is in die optiek geen alternatief  met garantie om de
gaten die het reële slaat en het imaginaire laat vallen, op te vullen.  Het enige
mogelijke is misschien dat – in tegenstelling tot een morele veroordeling, een
vaststelling van schuld – het spreken bij haar zelf  ligt. Met andere woorden; als
een ethiek gehanteerd kan worden,  is dat deze van een ontwikkeling van haar
spreken over de moeilijke verhouding tot het verlies en niet een uitspraak van
schuld. Hij maakte de vergelijking niet maar dit is parallel met het verschil dat
we maken tussen ‘énonciation’ en ‘énoncé’.

Valérie  Marchand  Statut  de  l’objet  dans  l’éthique (Errata), trachtte  nog
scherper dit  individuele spreken te  omschrijven. Voor haar was  het  van  een
kwestie een product te ontwikkelen: een object in een ethische act tot stand te
laten komen – creatio ex nihilo.

(Stipuleer  ik  dat  hier  dus  het  verschil  in  benaderingswijze  lag  tussen
Santagostini  en  Marchand,  een  verschil  dat  leidde  tot  het  stevige
meningsverschil waarvan sprake in het jaarverslag van het I-AEP, dat eerder aan
de leden van het GPP rondgestuurd werd.)

Albert  Maître  merkte  echter  in  zijn  interventie  Remarques  sur  une
problématique de l’éthique de la psychanalyse (GREPG) op, dat een individuele ethiek
of  een sociale  ethiek niet altijd  bescherming biedt.  Hoe lang zal  het  duren,
stelde hij  de  vraag,  vooraleer een psychoanalyticus een proces aan de broek
krijgt  wegens  de  zelfmoord  van  zijn  patiënt  EN omdat  hij  niet  alternatieve
hulpverlening heeft  aangeboden en besproken met  patiënt.  Geen individuele

78



IAEP

ethiek zal als argument aanvaard worden. Ook een sociale ethiek – en hij bracht
in herinnering dat de  'Société Psychanalytique de Paris' indertijd een ethische
commissie had opgericht – weegt niet door tegen een combinatie van Meester
en Universitair vertoog. De Meester stelt een expert aan die in opdracht een
wetenschappelijk  vertoog  organiseert  dat  zich  garant  zich  stelt  om
symptoomoplossend te  zijn.  Dit  is  radicaal  anders  dan de  psychoanalytische
houding  het  symptoom  een  plaats  te  geven  in  de  reële,  imaginaire  en
symbolische orde.
 Ziedaar enkele suggesties voor een mogelijk antwoord op mijn vraag “Is
de paranoia van de psychoanalytici terecht?”

Ze is onterecht in de mate dat  er  alternatieven te bedenken zijn. Het is
mogelijk een subject verder uit te nodigen zijn weg in een eigen spreken verder
te zetten. Het is mogelijk een kanteling met een act te bewerkstelligen en uit het
niets een iets te doen oplichten. Het is mogelijk dat we het feit dat een verlies
niet  goed te  maken is,  het  toch verder kunnen dragen.  In die zin biedt  de
psychoanalyse  mogelijkheden  die  zich  zullen  blijven  manifesteren  als  een
comfort voor een subject, wars van een gestuurd psychotherapeutisme en met
respect voor het menselijke ‘on’ (..vermogen, ..mogelijkheid, ..bewuste).

Ze is terecht omdat we niet blind moeten zijn voor de kracht van vertogen
die  zich  vertalen  in  een  maatschappelijke  organisatie  (in  casu  de  wettelijke
regeling  van  het  psychotherapeutisch  handelen)  die  de  werking  van  het
onbewuste de mond wil snoeren.  Of  dit wil zeggen dat men zich op die manier
in de “milletante” hoek moet laten duwen is mijn inziens iets anders,  maar ge
moet ook durven en willen spreken.

Is de indruk verkeerd dat Antigone, eens haar plan opgevat tegen de wet
in het taboe te doorbreken, een spreken met die Wet en over die Wet verbrak?
Lijkt  het  er  niet  op  dat  om  een  tragedie  te  vermijden,  Creon  zich  weinig
openstelde voor alternatieven1? Wat rest dan nog?

Schreber wist het: in de eerste paragraaf  van zijn inleiding poneert hij
duidelijk dat hij in alle onbevangenheid zal schrijven, ook al zal het schockerend
zijn, omdat hij duidelijk wil maken dat hij bij zijn volle verstand bevreemdende
gebeurtenissen en transformaties op zijn lichaam de lezer wil laten kennen. Hij
laat er zich niet op betrappen dat hij niet zal durven en willen spreken! We
moeten echter opmerken: ook hier starten we van een zwijgen. Toen hij aan de
‘Denkwürdigkeiten’ begon, was hij niet van plan die te publiceren, zo deelt hij
ons onmiddellijk mee.

Het was ook Michel Foucault niet ontgaan: voor zijn 'Cours au collège de
France' koos hij als titel ‘Courage de la vérité’, al laten we in het midden of  de

1 Een tekstuele studie van de Griekse tekst dringt zich vanuit deze overdenkingen op.
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waarheid deze is die Lacan bedoelde in ‘Science et la vérité’.
Voegen we nog de uitspraak van Freud er aan toe “Het is niet omdat je

niet paranoïde bent dat ze er niet op uit zijn om je te treffen”, dan kunnen we
besluiten dat de paranoïde positie in een weten ingebakken is ondanks het feit
dat men stelt dat de wetgever (in België) niets wil zeggen over de psychoanalyse.
Wat dan ook de afsluitende teneur was van het seminarie: “Er is veel (verbaal)
geweld in psychoanalytische groepen, doch we spreken verder”. Een tragedie
daarentegen eindigt.
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Wat is een psychotherapie voor een analyticus die refereert
naar het onderwijs van Lacan?

 Wim Galle

Gezelschap voor Psychoanalyse en psychotherapie
De naamgeving1 van de psychoanalytische vereniging waarvan ik lid ben –

Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie –  was voor Jean-Pierre Lebrun
één van de argumenten, en misschien wel het hoofdargument, om me te vragen
hier vandaag te interveniëren. En inderdaad: de betekenaar psychotherapie maakt
onderdeel  uit  van  de  naam  van  onze  groep  –  wat  overigens  doorheen  de
geschiedenis  wel  wat  reactie  uitlokte,  gaande van wenkbrauwengefrons,  over
onbegrip tot regelrechte discussie. Vaak legden we zelf  het accent op de impact
én interpretatie van het eerste woord uit de rij:  Gezelschap, overigens evenzeer
aanleiding  tot  allerlei  commentaren  in  de  buitenwereld.  De  twee  andere
betekenaars,  psychoanalyse en  psychotherapie,  zijn  echter  even  onverbrekelijk
verbonden met onze naam. Vandaag willen we ons dan ook focussen op deze
laatste twee en daar een aantal strikt persoonlijke bedenkingen aan koppelen –
een particuliere interpretatie dus. Het spreekt voor zich dat deze interpretatie
zich slechts kan gronden in onze eigen ervaring, in concreto het eigen klinisch
werk, het werk aan de faculteit psychologie van de Gentse universiteit, evenals
de discussies in het Gezelschap zelf. De vraag welke plaats de psychoanalyse in
een  specifek  Vlaamse  context  inneemt  kan  daarbij  niet  afwezig  blijven  –
zonder ons evenwel op te sluiten onder of  in de kerktoren.

Het verschil…
Waarom  deze  twee  betekenaars?  In  het  licht  van  de  discussie  van

vandaag: waarom ze evoceren in de naam van een vereniging voor analytici die
zich primair refereren naar Freud en Lacan? Wat is hun respectieve plaats, en
waarin verschillen ze?

Van in den beginne duikt op die manier de vraag op naar de defnitie van
twee onderscheiden begrippen, en dus naar de mogelijke plaats, van het verschil
tout  court in  onze  vereniging.  Het  trekt  de  vraag  van het  verschil  structureel
binnen in de vereniging zelf, in plaats van dit gemakshalve naar de buitenwereld
te werpen – al was het maar in de idee “zij, zij zijn de psychotherapeuten, wij

1 Op zaterdag 13 september 2014 werd in Brussel op initiatief  van Jean-Pierre Lebrun, en gesteund
door  alle  Belgische  lacaniaanse  psychoanalytische  verenigingen,  een  discussiedag  georganiseerd
onder de titel  Wat is  een psychotherapie  voor een analyticus die  refereert  naar het  onderwijs  van Lacan? We
brachten daar een eigen bijdrage, op basis van een aantal preliminaire notities: de voorliggende tekst
is een uitgeschreven en aldus herwerkte versie van deze notities.
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zijn de analytici die zich absoluut niet bezighouden met psychotherapie!”2. Het
verhindert  dus  een al  te  gemakkelijke  eis  om aan elkaar gelijk  te  zijn,  want
deelgenoot aan dezelfde Waarheid. Dit zou een banaal wij/zij-denken zijn, met
een simplistische strijd tegen de verondersteld slechte ander. Tegelijk plaatst dit
des te scherper de vraag op de voorgrond of  er intern in onze groep verschillen
kunnen zijn, en zo ja de welke. Is er een plaats voor het verschil? Kunnen we
daarbij  ‘het  narcisme  van  de  kleine  verschillen’  vermijden,  zoals  Freud  dat
verwoordde?

In ieder geval  kunnen we stellen dat  psychoanalyse en  psychotherapie in de
eerste plaats betekenaars zijn, die als dusdanig effect genereren. Uiteraard roept
dit Lacans defnitie op van de betekenaar: een betekenaar is datgene wat een
subject representeert ten aanzien van een andere betekenaar. Toegepast op onze
vereniging:  de  betekenaar  psychoanalyse kan  een  subject  dat  lid  is  van  onze
vereniging representeren ten aanzien van een andere betekenaar,  psychotherapie.
Vermits  de  plaats  van  een  betekenaar  ten  aanzien  van  andere  betekenaars
beslissend  is  voor  het  betekenend  effect  (en  niet  een  verondersteld  a  priori
vastliggende betekenis), hadden we die logica volgend onze vereniging evengoed
Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychoanalyse kunnen noemen. Bovendien had
dit  evenzeer,  en misschien nog meer het accent gelegd op de vraag naar de
mogelijke plaats voor een verschil – vanuit het paradoxaal aandoend opduiken
van  twee  maal  ‘dezelfde’  betekenaar.  In  ieder  geval  wordt  daarmee  op
symbolisch  niveau  ingeschreven  wat  de  facto  door  het  Reële  wordt
geproduceerd. Sprekend over de ontbinding van Lacans School merkt Sylvie
Sése-Léger op dat punt terecht op: “Le réel produit l’hétérogénéité; il n’unife
pas, il disperse. Les pratiques sont disparates et les praticiens sont dissemblables.
Que signife le communauté des psychanalystes? (…) Comment une institution
peut-elle accepter la discordance (…)? (Sylvie Sése-Léger, 2013: 58)”.
            Wat er ook van zij, onze funderende tekst (1990), de wegwerktekst, is ter
zake helder: “is er een andere vereniging mogelijk dan op grond van imaginaire
identifcaties? Het verlangen daartoe en de wil dit te onderzoeken is één van de
drijvende krachten voor de stichting van dit gezelschap. Laat ons ons daarom
verenigen op één punt en alle verdere verschillen laten bestaan. Laat dit punt
symbolisch  zijn,  een  betekenaar,  ‘psychoanalyse’.  Deze  betekenaar  laat  als
dusdanig verschillende interpretaties toe.” (blz. 9)3.  De geschiedenis van onze
vereniging  getuigt  ervan  dat  dit  vraagstuk  allerminst  evident  is,  maar
desalniettemin blijft het de gok die we op ons nemen.

2 Of: ‘Wij zijn de echte Lacanianen/analytici/ …, de anderen zijn …’
3 De wegwerktekst is te vinden in het jaarboek van het GPP of  op de website (www.gezelschap.be).
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Psychotherapie …
            Tegelijk heeft het wel degelijk zijn belang dat de betekenaar psychotherapie
ingeschreven staat in de naam van het Gezelschap, en dus niet louter tweemaal
psychoanalyse.  Merken  we  daarbij  op  dat  er  niet  staat:  “psychoanalytische
psychotherapie”, of  “psychoanalytisch georiënteerde psychotherapie”, of  nog erger,
“psychodynamische therapie”.  Voor  ons  geen  vage  samenklontering  in  een
mengelmoes die elke gestrengheid wegwist. Het gaat om het vraagstuk van de
plaats van de psychotherapie als dusdanig, zijnde de vraag naar het statuut van
het  symptoom  en  het  statuut  van  een  eventuele  genezing  doorheen  een
‘psychische  behandeling’4.  De  wegwerktekst  verwoordt  dit  als  volgt:  “Tot  de
contingentie behoort de plaats van de psychoanalyse tegenover de belendende
velden, waarvan de psychotherapie een belangrijk luik is.” (blz 8). Bovendien
vermeldt  de  tekst  het  verband  tussen  het  symptoom  enerzijds  en  de
waarheidseffecten van een spreken over dat symptoom anderzijds.

Het  centrale,  niet  te  verwaarlozen,  punt  tussen  psychoanalyse  en
psychotherapie is dat beide het symptoom als vertrekpunt nemen, waarbij het
subject  zijn  lijden  in  het  spel  brengt.  Geen  psychotherapie,  maar  ook  geen
analyse  zonder  een  subjectief  lijden.  Christian  Demoulin  vat  dit  kernachtig
samen met de boutade: “Il n’y a d’analyse que thérapeutique”(Demoulin, 2001:
10).  Een  belangrijke  stellingname,  maar  wat  ons  betreft  volgens  een  strikt
lacaniaanse logica. Voor Lacan ging het niet om twee aparte vragen, deze van
de  modaliteiten  van  de  therapeutische  analyse  enerzijds  en  deze  van  de
zogenaamde didactische analyse anderzijds. Er was slechts één vraag: de vraag
naar de mogelijkheden van een analyse tout court – waarbij er geen bezwaar was
dat deze therapeutische effecten had met betrekking tot de aanvankelijke klacht
– weze het “par surcroît” (Lacan, ’62-’63: 70) –, en waarbij men in een achteraf
beweging eventueel kon vaststellen dat ze ook ‘didactisch’ was5.

We zouden bovendien een tweede gemeenschappelijk  kenmerk kunnen

4 Zie ook Freuds oude (1890!), maar nog steeds actuele, tekst met dezelfde titel. Hij defnieert deze
psychische  behandeling  zeer  helder  en  pertinent:  “Psychische  behandeling  betekent  dan  ook
behandeling vanuit de ziel. Men zou kunnen denken dat men hieronder verstaat: behandeling van
de ziekteverschijnselen van het zielenleven. Maar dat is niet de betekenis van het woord. Psychische
behandeling wil juist zeggen: behandeling vanuit de ziel beschouwd, behandeling – van psychische
of  somatische stoornissen – met methoden die in de eerste plaats en rechtstreeks op de ziel van de
mens inwerken.” (Freud, 1890: 99).
5 ‘Didactisch’ in de zin dat ze als effect heeft dat de analysant de positie van analyticus inneemt.
Tegelijk  kan  men  stellen  dat  een  analyse  altijd  didactisch  is,  in  zoverre  ze  waarheidseffecten
produceert  die een subject  tot  een andere verhouding brengt.  Overigens volgde Lacan hier  het
spoor  van  Ferenczi,  die  evenmin een  onderscheid  tolereerde  tussen  ‘therapeutische  analyse’  en
‘didactische analyse’: wat analytici betreft sprak Ferenczi dan ook niet over hun didactische analyse
– hij had het simpelweg over de analyse van de analyticus.
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aanstippen,  gebaseerd op onze ervaring op de universiteit:  psychoanalyse en
psychotherapie beschouwen beide de klinische praktijk zelf  als  het empirisch
veld.  Ook  de  oorspronkelijke  systeemtherapie  of  client-centered  therapie
vertrok van de vaststellingen en problemen in de klinische praktijk. Bovendien:
hun theoretisering nam niet alleen het klinisch werk als empirisch fundament,
het had ook als fnaliteit om deze praktijk, als praktijk, te verhelderen en verder
te  helpen.  In  tegenstelling  hiermee  staat  de  klinische  psychologie  die  zich
primair wil baseren op verondersteld wetenschappelijk onderzoek, aan de hand
waarvan men dan kan komen tot algemene psychologische wetmatigheden, die
men dan eventueel nadien kan toepassen op een klinisch werkveld (dat in heel
die beweging ondertussen volledig gemutileerd werd). We kunnen op dit punt
slechts  met  lede  ogen  een  spijtige  evolutie  vaststellen.  Toen  we  twintig  jaar
geleden studeerden aan de universiteit was het centrale spanningsveld dit tussen
de psychoanalyse en de psychotherapie. De vakgroep psychoanalyse wierp in
haar onderwijs de vraag op naar de ethiek en de praktijk van de analyse, in zijn
verschil  met  de  diverse  vormen  van  psychotherapie  die  aan  de  andere
vakgroepen werd gedoceerd. Vandaag evenwel is het spanningsveld verschoven:
in een zucht naar meer wetenschappelijkheid zijn de andere vakgroepen veel
verder  van  de  praktijk  komen  af  te  staan  en  aldus  geëvolueerd  tot  een
verondersteld  wetenschappelijke  klinische  psychologie.  In  dezelfde  beweging
veranderde ook het onderwijs van de eigen vakgroep: op een quasi geruisloze
manier is de ‘psychoanalyse’ zoals gedoceerd in het offciële onderwijs van de
vakgroep gereduceerd tot een vorm van psychotherapie … die men uiteraard
ook  moet  toetsen  op  haar  wetenschappelijke  merites.  De  psychoanalyse  is
acceptabel  in  de  mate  dat  ze  als  (toch  ook  wetenschappelijk  verantwoorde)
psychotherapie kan verkocht worden. In deze beweging verdween een deel van
haar subversief  potentieel, wat men overigens kan afeiden uit de keuzes die de
studenten maken wanneer men een bepaalde richting moet kiezen binnen de
klinische psychologie. Waar vroeger de eerste vraag van de student de vraag was
of  men voor of  tegen de psychoanalyse koos (en in dat laatste geval vervolgens
de vraag stelde  welke van de drie  andere  opties  de voorkeur genoten)  is  de
psychoanalyse  vandaag  haar  plek  als  referentie  kwijt.  Het  blijkt  voor  de
studenten veel meer op dezelfde lijn te liggen: psychoanalyse, gedragstherapie,
systeemtherapie,  …  Als  men  nog  iets  van  dat  Andere,  subversieve,  kan
behouden,  dan  zit  dat  vaak veeleer  in  de  verleiding  van een ander  (‘beter’)
weten en veel minder in een fundamenteel andere ethische positie en praktijk–
men propageert onvermijdelijk een betere DSM als het ware.
            Keren we van de universiteit echter terug naar het Gezelschap en zijn
naam. Ontegensprekelijk school er  ook een strategische optie  in het  op zich
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nemen  van  de  betekenaar  psychotherapie:  met  name  de  verdediging  van  de
lekenanalyse. Dit kan paradoxaal lijken, maar is in de eerste plaats een optie die
rekening houdt met het concrete sociale veld waar tegenover de psychoanalyse
zich  verhoudt.  Het  is  daarbij  duidelijk  dat  dit  sociale  veld  in  een  Vlaamse
context onvermijdelijk gekleurd is door het statuut van de psychotherapie en dat
dit bijgevolg één van de modaliteiten dient te zijn waarlangs het lekenstatuut
moet  verdedigd  te  worden.  De  betekenaar  ‘psychotherapeut’  bood  de
lekenanalytici  de  mogelijkheid om hun klinisch werk verder  te  zetten in  het
geval  er  een wetgeving zou komen daaromtrent.  Bovendien bleek er  ook de
bekommernis uit voor het analytisch werk dat gebeurt in instellingen, en zich de
facto offcieel onder de noemer psychotherapie moest scharen.

De wegwerktekst  waarschuwt in deze:  “Indien analytici  deze articulatie
veronachtzamen,  zouden  zij  tot  hun  verrassing  moeten  vaststellen  dat  de
maatschappelijke  invulling  ervan  hen  de  brute  taal  van  aanpassing  en
rendement opdringt om hun al  te  laattijdige theorievorming voorgoed uit  te
vlakken.  Door  een  dolende  betekenaar  niet  adequaat  te  bezetten  zou  hen
terecht  kunnen  worden  verweten  dat  ze  in  gebreke  blijven  en  zo  tot  de
verarming  van  het  intellectueel  landschap  hebben  bijgedragen.”  (blz.  9).
Profetische  woorden?  In  zekere  zin  wel,  weze  het  dat  we  de  hele
‘psychotherapiekwestie’ bijna nostalgisch als een luxeprobleem kunnen betitelen
…  vermits  de  klinische  psychologie  voortaan  het  voortouw  neemt  en  haar
wetmatigheden opdringt aan de rest van het psy-veld.
 
De vraag: “Wat is een psychotherapie voor een analyticus die refereert naar het onderwijs van
Lacan?”
            Komen we na deze preliminaire bedenkingen tot de eigenlijke vraag van
vandaag.  We moeten bekennen dat  de  vraag als  dusdanig  ons  eigenlijk  niet
interesseert6. Met andere woorden: het is niet onze eerste bekommernis om een
adequate defnitie te vinden van de psychotherapie op zich. We stipten reeds de
twee gemeenschappelijke kenmerken aan: enerzijds het symptoom als startpunt
en anderzijds het feit dat men de klinische praktijk als funderende grond neemt
(en  niet  de  resultaten  van  wetenschappelijk  onderzoek  in  de  klinische
psychologie, neurologie, …). Als we de recente wet op de psychotherapie ter
hand nemen, kunnen we bovendien een vreemde echo beluisteren. De wetgever
stelt er in de Franstalige versie letterlijk: “ne devient pas psychothérapeute qui

6 Uiteraard bedoelen we daarmee binnen het  kader van een fundamentele ondervraging:  onze
eerste bekommernis daar is het situeren van de psychoanalyse en haar klinisch veld. Tegelijk is het,
in  een  Vlaamse  maatschappelijke  context,  essentieel  om oog  te  hebben voor  de  plaats  van  de
psychotherapie in het sociale veld – en daar zelfs voor te strijden vermits die plaats als dusdanig
dreigt verloren te gaan ten voordele van een ‘wetenschappelijke’ psychologie.

87



Wat is een psychotherapie voor een analyticus ...

veut”.  Welke  lacaniaanse  analyticus  hoort  daar  niet  Lacans  boutade  in
weerklinken “ne devient pas fou qui veut”…  Tweemaal wijze woorden, zouden
we  enigszins  ironisch  willen  opmerken  –  zij  het  vanuit  een  fundamenteel
verschillende optiek uitgesproken.

Wat ons daarentegen wel interesseert, is de vraag van de psychoanalyse,
voortbouwend op Lacans vraag uit het eerste seminarie: “Qu’est-ce que nous
faisons,  quand  nous  faisons  de  l’analyse?”  (Lacan,  ’53-54:  16).  Met  andere
woorden, ons antwoord op de centrale vraag van vandaag zou simpelweg zijn:
die  vraag  is  een  truc,  een  handigheid  zo  u  wil,  om  eventueel  bepaalde
problemen uit de theorie en praktijk van de psychoanalyse zelf  te expliciteren en
misschien te verhelderen.
            Het is ons inziens ook in dat licht dat we Lacans verwijzigen naar en
kritische commentaren op het veld van de psychotherapie dienen te lezen: wat
cruciaal is, is het feit dat ze telkens opduiken in een welbepaalde context om de
eigenheid  van  de  psychoanalyse  meer  accuraat  en  scherper  te  situeren.  Te
beginnen met  de  fameuze kwestie  van de  genezing:  medisch  ideaal  dat  ook
opduikt in de psychotherapie, en waarvan Lacan zich distantieert – hoewel hij
zich ook niet tégen eventuele therapeutische, genezende effecten kant. Hij zet
zich echter wel af  tegen een focus op de goede intenties of  sentimenten en heeft
het eerder over de genezing die er bij komt – “dans l’analyse, la guérison vient
par surcroît” (Lacan, ’62-’63: 70). In zijn seminarie over de ethiek had hij al
aangestipt  dat  het  primaire  verlangen van de analyticus  zich  elders  situeert:
“Nous avons à chaque instant à savoir quel doit être notre rapport effectif  avec
le désir de bien faire, le désir de guérir. (…) on pourrait de façon paradoxale,
voire  tranchante,  désigner  notre  désir  comme  un  non-désir  de  guérir.  Cette
expression n’a pas d’autre sens que de nous mettre en garde contre les voies
vulgaires du bien, telle qu’elles s’offrent si facilement à nous dans leur pente,
contre la tricherie bénéfque du vouloir-le-bien-du-sujet. (…) Mais des lors, de
quoi  désirez-vous  donc  guérir  le  sujet?  (…)  le  guérir  des  illusions  qui  le
retiennent sur la voie de son désir.” (Lacan, ’59-’60: 258). Het is een bevraging
die overigens veel genuanceerder is dan een botte afwijzing van elk verband met
de  vraag  van  het  therapeutische  –  afwijzing  die  in  sommige  lacaniaanse
middens modieus is én die de psychoanalyse de facto reduceert tot een soort
flosofsche praktijk. Men lijkt daarbij soms een soort horreur te hebben voor
alles  wat  verwijst  naar  het  therapeutische  en  de  lotsbestemmingen  van  het
symptoom  doorheen  de  analytische  kuur.  Het  hoeft  geen  verwondering  te
wekken  dat  de  politici  op  dit  spoor  logisch  verder  gaan  en  de  analyse  dan
begrijpen als het verwerven van meer zelfkennis.

In zijn tekst  Proposition sur le psychanalyste de l’école verwijst Lacan eveneens
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naar  het  therapeutisch  veld:  “(…)  il  n’y  a  aucune  défnition  possible  de  la
thérapeutique si ce n’est la restitution d’un état premier. Défnition justement
impossible à poser dans la psychanalyse.” (Lacan, 1968: 246). Is het toeval dat
hij  verwijst  naar  de  psychotherapie  als  poging  om een vroegere  toestand te
herstellen op het moment dat hij de fundamenten probeert te schrijven voor het
functioneren van een psychoanalytische vereniging (en dus de psychoanalyse) …
zonder enige mogelijke terugkeer naar de vroegere toestand van het IPA?  Pas
question d’une restitution … d’un état premier Ipéiste…7

We zouden de diverse verwijzingen naar het veld van het therapeutische
bij Lacan verder kunnen opsommen: de reductie tot een bewustzijnspsychologie
die er heerst, de impact van normen en idealen die het particuliere van het
subject  uitwissen  (en  waar  de  psychoanalyse  overigens  niet  vrij  van  is),  het
genezingsfantasma dat woekert, of  de centrale plaats van de suggestie, ... Wat
dit laatste betreft waarschuwt hij in  Télévision: “C’est là que la psychothérapie,
quelle qu’elle soit, tourne court, non qu’elle n’exerce pas quelque bien, mais qui
ramène au pire.” (Lacan, 1974: 514). De essentie lijkt ons echter te zijn dat elke
verwijzing van Lacan naar de psychotherapie primair als mikpunt heeft aan te
stippen en uit te klaren wat de psychoanalyse  niet is – en dus deze laatste als
dusdanig beter  te situeren.  Om dus de centrale  vraag van vandaag op mijn
manier  te  beantwoorden:  dàt  is  de  functie  van  psychotherapie  voor  een
analyticus die refereert naar Lacans onderwijs!
 
Paradoxen en valstrikken van de definities
            De ironie wil dat de wetgever, in zijn ogenschijnlijk openstaan voor de
lekenanalyse, een psychoanalyse voor ogen heeft die het tegendeel is van hoe
Lacan haar zag.  Men refereert  immers  vaak naar  de fameuze zin die in de
toelichting  van  de  nieuwe  wet  staat:  “  Het  wetsvoorstel  slaat  niet  op  de
zogeheten  ‘lekenpsychoanalyse’.”  (blz  5)  –  en  slaat  van  daaruit  niet  op  het
dragen van de titel van analyticus noch op diens praktijk. Dit beschermt in ieder
geval de diverse psychoanalytische verenigingen en scholen in hun vorming en
hun eventuele erkenningsprocedures van de analyticus: een belangrijk element!
            Deze overwinning riskeert  evenwel  een Pyrrusoverwinning te  zijn  als
men  de  vraag  stelt  welke psychoanalyse  de  wetgever  voor  ogen  heeft.  De
toelichting specifceert verder: “Bij deze praktijk wordt samen met de patiënt
een persoonlijk traject uitgestippeld om tot  meer zelfkennis te komen. Aangezien

7 Terwijl uit de discussies rond Lacans voorstel voor de passe heel duidelijk naar voor komt dat
verschillende  van  zijn  leerlingen  misschien  niet  formeel  naar  het  IPA  willen  terugkeren,  maar
desalniettemin  de  logica  van  het  IPA  willen  behouden  in  de  erkenning  tot  analyticus.  Lacans
voorstel ‘passeerde’ dan ook niet zomaar…
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die praktijk los staat van de psychotherapie, valt de psychoanalyse buiten het
toepassingsgebied  van  de  wet.”  (blz  5).  In  de  debatten  in  de  betreffende
parlementaire  commissie  keert  de  discussie  terug  en  wordt  dit  nog  eens
bevestigd: de psychoanalyticus valt buiten het toepassingsgebied van deze wet,
maar “Een psychoanalytische handeling (“l’acte psychanalytique”, zo staat er in
het Frans!) behoort echter tot de werkingssfeer van de wet telkens die valt onder
de defnitie van het begrip ‘psychotherapeutische verrichting’ in de zin van artikel
31.”  (blz.  16).  Psychoanalyse  mag,  als  een  vorm van  al  dan  niet  flosofsch
onderbouwde coaching.

Wanneer we deze defnitie au sérieux nemen, dan blijkt dat de wetgever
de lekenanalyse conceptualiseert  vertrekkende van een defnitie  die helemaal
tegengesteld  is  aan een lacaniaanse  visie  op  de  psychoanalyse8.  Voor  Lacan
stond immers niet zozeer op de voorgrond dat men doorheen de analyse meer
over zichzelf  te weten kon komen. Hoewel dat op een bepaald niveau uiteraard
het geval is, sluit dit toch meer aan bij een soort populaire invulling ervan –
geënt op het Griekse adagio ‘Gnoti seauton’, het ‘ken uzelve!’. Wat echter veel
fundamenteler  is,  is  net  dat  men doorheen de analyse voeling  krijgt  met  de
limieten aan het weten, dat men met andere woorden een precieze verhouding
ontwikkelt tot het niet-weten. Tijdens zijn seminarie L’acte analytique (1967-1968)
verwoordt hij het als volgt:  “(…) la psychanalyse s’inscrit en faux contre toute
exhaustion de la connaissance, et ceci au niveau du sujet lui-même, en tant qu’il
est mise en jeu dans la tâche psychanalytique. Ce n’est point d’un  gnoti séauton
qu’il s’agit, mais précisement de la saisie de la limite de ce gnoti séauton.” (L’acte
analytique, les van 13 maart 1968). Anders geformuleerd: een lacaniaanse analyse
viseert niet zozeer een grotere zelfkennis, maar maakt het mogelijk om de grens
van het niet-weten te exploreren.
            Deze vraag naar een defniëring van de psychoanalyse levert echter nog
een tweede, en fundamenteler, paradox op. Immers: in zekere zin impliceert elke
poging  tot  precieze  defniëring  van  de  psychoanalyse  een  reductie  van  de
psychoanalyse tot de psychotherapie. Men formuleert immers een doel – in de
plaats van zich te beperken tot de vaststelling van de particuliere effecten van
het spreken van het subject, een spreken dat eerst en vooral gedreven is door
een  oorzaak.  Voor  alle  duidelijkheid:  als  we  spreken  van  een  reductie  tot
psychotherapie gaat het hier om een defniëring van de psychoanalyse langs de
kant  van  de  analyticus  (of  bij  uitbreiding:  de  analytisch  georiënteerde
psycholoog,  de  psychiater,  de  flosoof  die  schrijft  over  de  psychoanalyse,  de
wetgever,  …).  Vanaf  het  moment  dat  men  een  defnitie  geeft  van  wat  een

8 Er is dus werk aan de winkel om de inzet van de strijd voor de lekenanalyse veel beter uit te leggen
aan de politieke wereld, publieke opinie, …
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psychoanalyse  is  en  waarop  ze  moet  uitmonden,  fxeert  men een dwingend
ideaal  –  zelfs  al  is  dit  ideaal  niet  conform met de ‘gangbare’  idealen in het
therapeutische veld. De notie van doelstelling op zich is inherent verbonden met
het psychotherapeutische, in verschil  met de psychoanalyse die zich met een
traject  bezighoudt  dat  door  een  oorzaak  wordt  gedetermineerd  (cf.  Lacans
onderscheid in het elfde seminarie tussen  goal en  aim wanneer hij het over de
pulsie heeft).

Uiteraard kan het subject dat in analyse is, de analysant zelf, een defnitie
geven aan de psychoanalyse. In zekere zin is het overigens enkel de analysant die
op een legitieme manier een (positieve) defnitie kan geven: “dit is een analyse”
–  wat ultiem enkel kan zijn “dit is/was mijn analyse”. Langs de kant van de
analyticus gaat het veeleer om een soort logica van de negatie, in zijn diverse
vormen:  “de  psychoanalyse  is  niet  …”,  “de  psychoanalyse  is  geen …”,  “de
psychoanalyse is niet alleen een …”, “de psychoanalyse valt niet samen met …”.
Enkel op die manier laat de analyticus immers de noodzakelijke ruimte open
waarin de analysant zijn eigen analyse kan maken, en dus defniëren. Anders
geformuleerd: de psychoanalyse situeert zich op het niveau van de énonciation (en
de effecten daarvan)  en niet  op het  niveau van de  énoncé (en de al  dan niet
veronderstelde juistheid daarvan).
 
Conclusies?

Als we de problematiek van de verhouding van de psychoanalyse tot de
psychotherapie hernemen in het licht van de actuele politieke debatten, brengt
ons dat tot een drietal concluderende bemerkingen.

Vooreerst  stelt  zich de vraag hoe we de toegang tot  het  klinische veld
kunnen  waarborgen  voor  de  psychoanalyse,  ook  in  de  instellingen?  Dit  is
essentieel  willen  we  vermijden  dat  de  analyse  zich  reduceert  tot  een  soort
intellectuele  oefening  van  zelfkennis.  De  inherente  verwevenheid  tussen
therapeutische en didactische aspecten kan men in deze niet verwaarlozen, zoals
we  aangestipt  hebben.  Dit  maakt  het  op  een  pragmatisch  niveau  evenzeer
essentieel  dat  de  bekommernis  blijft  hoe  het  psychoanalytisch  werk  in  de
instellingen kan gevrijwaard en verdedigd worden, zelfs al is het zo dat men in
de  instelling  meestal  werkt  vanuit  een  andere  offciële  titel:  psycholoog,
psychiater, therapeut (psycho-, crea-, …)9. Gezien zijn impact op de organisatie
van het psy-veld belangt de wettelijke defnitie van psychotherapie en psychotherapeut
ons dus als analytici wel degelijk ten zeerste aan!

Ten tweede stelt zich de vraag of  er een logica van de negatie, het ‘pas-

9 Men wordt meestal niet aangeworven in een instelling vanuit een eventuele benoeming of  titel als
psychoanalyticus.
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tout’,  mogelijk is,  opdat men de psychoanalyse kan evoceren zonder haar te
reduceren (tot een psychotherapie). Het belang van de negatie schuilt in het feit
dat ze eerder zou toelaten om de psychoanalyse te situeren dan haar te definiëren.
Het gaat er met andere woorden vooral om de plaats van de psychoanalyse te
kunnen aanduiden (een topologie dus) en niet om een adequate beschrijving van
wat psychoanalyse is (een ontologie)10. Het sluit overigens aan bij wat we eerder
zegden,  namelijk  dat  de  psychoanalyse  niet  revolutionair  dient  te  zijn  maar
subversief. Het eerste verwijst immers primair naar een andere leer, een ontologie,
die men als vervanging van de heersende propageert. Lacan waarschuwde op
dit  punt  heel  categoriek  dat  deze  verzuchting  louter  een  nieuwe  meester
oplevert, ter vervanging van de eerdere: “(…) l’aspiration révolutionnaire, ça n’a
qu’une  chance,  d’aboutir  toujours,  au  discours  du  maître.”  (Lacan,  ’69-’70:
239).  Het  tweede,  het  subversieve,  kenmerkt  zich  vooral  door  de  plaats van
waaruit  men  het  heersende  discours  benadert  en  welk  discours  men  er
tegenover plaatst. De act heeft er niet zozeer effect door wat men zegt, dan wel
door de positie van waaruit men ageert11.

Ten  derde,  tenslotte,  willen  we  een  in  zekere  zin  experimentele  vraag
lanceren:  kunnen we ons  voor  de problematiek  die  vandaag aan de orde is
inspireren op de passe, en meer in het bijzonder op de positie van de passeur?
Lacan heeft  er immers op geïnsisteerd dat hij  met de notie van passeur een
opdracht  gaf  aan  niet-analytici.  In  een  discussie  met  Valabrega,  die  Lacan
verweet  dat hij  met zijn notie van passeur niet-analytici  de controle over de
School wou geven, antwoordt Lacan kordaat dat dat inderdaad exact is wat hij
wil doen: “C’est que, quand on va jusqu’à écrire que ma proposition aurait pour
but de remettre le controle de l’Ecole à des non-analystes, je n’irais pas à moins
qu’à relever le gant. Et à jouer de dire que c’en est bien en effet le sens: je veux
mettre des non-analystes au controle de l’acte analytique (…)” (Lacan, 1970: 270 (onze
cursivering))12.

Als het er dus om gaat hoe we het vraagstuk van de psychoanalyse in zijn
verhouding  tot  wat  er  maatschappelijk  beweegt  in  het  psy-veld  kunnen
bevragen, dan is dit misschien ook de vraag welke instantie, als niet-analyticus,
de positie van passeur op zich kan nemen – opdat er iets van de getuigenis van

10 Topologie  en  ontologie  waren  de  twee  betekenaars  die  Pierre  Marchal  in  de  discussie
introduceerde, maar die perfect samenvielen met het onderscheid situeren/defniëren.
11 Wanneer Lacan zijn seminarie over de discourstheorie aanvat, zal hij verduidelijken dat het erom
gaat de psychoanalyse te situeren in haar fundamenteel statuut, met name in juridische zin. Dit heeft
altijd betrekking op de structuur van het discours, zo vult hij aan – een interessante opmerking in
het licht van de huidige discussies (Lacan, ’69-’70: 17).
12 Een thema dat José Attal oppikt in zijn interessante commentaar op Lacans evoluerende visie op
de passe (en waar de notie en het statuut van getuigenis eveneens cruciaal is) (Attal, 2012).
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de psychoanalyse kan doorgegeven worden…
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Alle lust wil eeuwigheid
Notities over Gilles Deleuze en het materialisme / Peter De Graeve

Bert De Meulder

 Liefdeslied

  Waarheen richt ik mijn ziel zodat ze niet
  de jouwe raakt? En hoe moet ik haar tillen
  over jou heen, om nog iets meer te willen?
  Was ’t maar vergund dat ik een plaats haar bied
  bij iets verlorens in de duisternis,
  een plek die stil en vreemd gebleven is
  en die niet meetrilt als jouw diepten trillen.
  Toch brengt al wat ons aanraakt, jou en mij
  ons tot elkander als een van die streken
  die uit twee snaren maar een stem doen spreken.
  Op wat voor instrument zijn wij gespannen?
  En welke violist houdt ons in handen?
  O lied zo blij.

  (Rilke, Nieuwe gedichten)

Stel dat de flosofe een ervaringsdiscipline is, waarin de flosoof  getuigt
van zijn omzwervingen, wat heeft een flosoof  als Deleuze dan te zeggen over de
liefde?  Zoals  Nietzsche  zegt:  ‘Er  bestaan  geen  flosofeën,  er  bestaan  alleen
flosofen’.  Wat  is  dan  een  ‘flosofsche’  ervaring?  Kan die  discipline  ons  iets
zeggen over datgene wat voor velen nog de laatste en enige zingeving op aarde
is: de liefde?1 Mijn leven heeft zin omdat ik jou graag zie. Of  omdat jij mij graag
ziet?  Met bovenstaand gedicht van Rilke stellen we ons de vraag wat het appel
van de liefde vanuit een flosofsch standpunt zou kunnen betekenen: waarheen
richt ik mijn ziel, opdat ze niet de jouwe raakt, en om over jou heen, om nog iets
meer te willen?

Uiteindelijk is de inzet van de vraag ethisch van aard. Hoe te leven in het
licht van de eeuwigheid? Hoe zich ‘vrij’ te denken van een door kuddemoraal

1 Na vorig jaar het boek gelezen te hebben van Peter De Graeve,  Gilles Deleuze en het materialisme
(Klement, Pelckmans ,  Zoetemeer  2012),  wilde het  toeval dat hij  hierover een cursus  bracht in
Amarant. Deze tekst dank ik aan zijn inspirerend spreken en schrijven over Deleuze, Nietzsche en
Spinoza. Ook voor mij drie grote voorlopers.
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en  christendom  klein  gemaakt  mensdom?  Hoe  de  liefde  tot  één,  die  een
barbaarsheid is – zelfs de liefde tot God -  overwinnen? Of  hoe de banale liefde
tot één (het ‘Einmal ist keinmal’ in ‘De Ondraaglijke lichtheid van het bestaan’)
openplooien naar een herwaarderend scheppend groter geheel. Dit appel van
‘grootheidswaan’  vanuit  het  tragisch  onbewuste  of  het  verlangen  naar  de
Übermensch  als  een vorm van zelfoverwinning verbindt een fascinatie  voor de
psychoanalyse met Nietzsche.

Peter De Graeve brengt in zijn boek met Deleuze het personage van Don
Giovanni  ten  tonele  om  het  nihilisme  van  onze  tijd  te  illustreren.  De
vrouwenversierder die zijn veroveringen in verschillende landen opsomt is één
en al verlangen,  één en al singuliere veelheid, verovering, piraterij. In die zin
vertegenwoordigt  hij  de  disharmonische  veelheid  die  ons  in  een  Goddeloze
materialistische  wereld  gegeven  is.  Als  tegenpool  van  Leibniz  ‘beste  der
mogelijke  werelden’  waarin we leven,  omdat  er  voor Leibniz  een door  God
gegarandeerde Harmonia  Preastabilita is,  toont  Don Giovanni  de  consequentie
van een doordacht materialistisch wereldbeeld. Er is alleen maar willekeur en
chaos, dus waarom er niet hedonistisch van genieten? En dus van de ene vrouw
naar de ander springen, en tot een optelsom van die veroveringen komen.

Alles  is  singulier  ((ge)worden).  Louter  veelheid.  Het  enige  wat  nog
betekenis produceert is het wetenschappelijke wereldbeeld en de kapitalistische
economische  machine.  In  de  gekartelde  lijn  van Nietzsche  en  Spinoza  gaat
Deleuze de gevolgen van dit moderne wereldbeeld doordenken: hoe dit passieve
nihilisme  overwinnen?  Hoe  deze  lijdingen of  dit  geaffecteerd  worden  door
droefheid (pessimisme van de slaafsheid aan wetenschap, economie en techniek)
omzetten in blijmoedige activiteit?

Het is hier dat ‘het gebeuren’ als concept het vele terug met een eenheid
kan verbinden. Don Giovanni is een lustmonade, de  citytripper bij  uitstek. Hij
leeft eeuwig in de Nu tijd, in het nu moment en daardoor in de Nul-tijd. Hij
verveelt  zich  zoals  de  consument  zich  in  het  ‘shoppen’  verveelt.  In  een
materialistische accumulatie, of  zoals de object fetisjist zich verveelt in de laatste
technologische speeltjes. Hij verlangt zich te pletter. Zijn verlangen is uiteindelijk
zelfdestructief. Met Freud zouden we  kunnen zeggen, dat het verlangen van de
Don  in  de  ban  van  Thanatos  komt.  Het  is  gericht  op  ontbinding,  niet  op
verbinding met een groter geheel. Don Giovanni is de onbesliste beslisser. ‘Il
Dissolutto’.
 Onze verlangenmachines draaien in deze sombere tijd rond het graf  van
God. Ons begeren blijft in grote mate bepaald door een veronderstelde eenheid.
Een verlangen naar een veronderstelde eenheid. Het kerkhof  van God wordt in
die zin door de mens onderhouden, verzorgd. Er worden planten opgezet, de
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grafsteen wordt met regelmaat geschrobd. Somber bewenen en verheerlijken wij
de  verloren  eenheid.  Het  nihilisme  blijft  een  onheil  dat  niemand  schijnt  te
deren. De  komst  van  het  nihilisme  dringt  niet  tot  ons  door,  want  het  is
nauwelijks  voorstelbaar.  De  dolle  mens  op  het  marktplein  in  ‘De  Vrolijke
Wetenschap’ gebruikt  niet  voor  niets  grote  hyperbolen:  we  hebben  de  zee
leeggedronken, de aarde losgekoppeld, de horizon uitgewist, de zon uitgedoofd.
In ons rouwproces over de dood van God hernemen wij de fase van ontkenning
van de dood van God door de mens – als grafdelver en pathologisch rouwende -
voortdurend op zijn plaats te zetten. Als nieuwe God. ‘Niet alleen kunnen we het
ons nauwelijks voorstellen, we  hoeven ons ook geen voorstelling  te maken (van
het verdwijnen van de goddelijke grond), zo lang er nog voldoende voortleeft
van  de  vermolmde  structuren.’  (Van  Tongeren,  pagina  178).  Als  de
darwinistische wetenschappers,  de  moderne ethologen zelfs  apen van nature
altruïsme en een gevoel van rechtvaardigheid toekennen?  Wat zouden we ons
druk maken over een gestorven God als zijn opvolgers hetzelfde beweren?’ (ibid,
179).

Wellicht is er geen radicaal ontsnappen aan de religieuze nood mogelijk.
Of  wordt  de  verlichting  niet  radicaal  genoeg  gedacht.  De  nood  aan  een
religieuze verbondenheid klinkt in de muziek. Het spirituele licht op in de kunst
of  is  ons  huidige  wetenschappelijk  economisch  complex  ook  van  religieuze
aard?2 Ondanks  dat  de  wetenschap  de  eindigheid  van de  multiversums  kan
uitdrukken in een getal,  blijft  de  flosofe de  eeuwigheid  of  de  oneindigheid
denken. Wat ons zo bij Spinoza brengt.

Vanuit het concept van het virtuele kan Deleuze gradueel denken over de
eenheid en de veelheid. Het singuliere en het individuele worden verbonden, in
elkaar geplooid.  De grootste  mythe van vandaag is  die  van het  “autonome”
subject.3 Dit  is  de  nieuwe  sombere  godheid,  de  mens  als  consument  met
goddelijke allures: de mens met de vrije keuze. Dit subjectbegrip is een verraad,
het is een denken van de eenheid dat de veelheid verloochend, ongedacht laat.
Het  is  de  wil  tot  niets,  de  mens  die  zichzelf  niet  meer  kan  verachten,  de
geboorte van het nihilisme.

Daartegenin  herwaardeert  Deleuze  met  Nietzsche het  individu  als  een
gescheurd ‘ik’: het is  “de concentratie, de accumulatie, het samenvallen van een

2 Volgens Zizek en Badiou neemt de ideologie van het kapitalisme een religieuze dimensie aan, of
beter gezegd, vormt de neoliberale ideologie het nieuwe geloof. In De Ethiek stelt Badiou dat het
slachtofferschap  de  ethische  positie  kenmerkt  van  Nietzsches  laatste  mens,  de  mens  die  zijn
slachtofferschap afmeet aan de maat  van de mensenrechten. De dominante ethiek defnieert de
mens dus als slachtoffer, de mens als dat dier dat in staat is zichzelf  als slachtoffer te herkenen.
(Badiou, De ethiek, pag. 31)
3 Paul Verhaeghe. Identiteit, Acco, Antwerpen, 2012
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bepaald aantal pre-individuele convergerende singulariteiten” (uit Le Pli 84-85).
Daar komt de ethiek ook op de proppen: ‘Wat ik doe is verweven met alles wat
ik ooit heb gepresteerd (en ik niet alleen) en met alles wat ik na vandaag nog te
doen heb – ziedaar de gebeurtenis in de flosofe. De achtergrond van dit alles is
de singulariteit. De opgave luidt: zorgen dat we hetgeen ons overkomt waard
zijn, of  waard worden (devenir digne)’. (De Graeve, pag 72).

We krijgen  hier  het  voor  de  flosofe  nieuwe  concept  van  het  subject,
typisch sinds de twintigste eeuw: een open in plaats van een gesloten subject.
Voor Deleuze bestaat dit subject los van essenties, er zijn slechts ‘blokjes zin’ of
lege  vakjes  op  te  zoeken  waar  een  zinvolle  zet  gedaan  kan  worden.  Het
verlangen is ook getekend door het concept van het onbewuste van Freud. Het
verlangen heeft iets machinaal, bestaat uit koppelingen van fuxen energie. Het
koppelen  en  loskoppelen  noemt  Deleuze  de-territorialiseren  en  re-
territorialiseren. Er is geen fundament voor die bewegingen. Ook de Oedipus
niet,  daar  distantieert  hij  zich  van  Freud  en  het  familialisme  van  de
psychoanalyse.  De psychoanalyse heeft  de vluchtlijnen van haar patiënten te
veel verdonkeremaand, er een oedipaal schema op gedrukt. Er zijn argumenten
te verzamelen waarom (de late) Lacan dit familialisme misschien overstijgt, door
het verstorende van het Reële als primordiaal te denken, maar we gaan daar
hier nu niet verder op in. Het is een kritiek op de psychoanalyse die wezenlijk
blijft, hoe zij dreigt te verknopen met ideologie als ze de kant van het ego of  de
kapitalistische vader kiest.

Voor Deleuze is het passieve nihilisme datgene wat deterritorialiseert. Het
ontdoet de vastgelegde waarden van hun zwaarte, het breekt af. De liefde heeft
geen zin, het leven heeft geen zin. Al wat neukt bedriegt, de liefde is laf  en
dierlijk,  men kan beter  rondzwervend Sadiaans  van de ander  genieten.  Het
actief  nihilisme voltooit de herwaardering, ze reterritorialiseert een ‘blokje zin’.
Er is  toch iets  in die  ene dat  mij  uit  de onzin lostrekt,  er  wordt  iets  in mij
geraakt: een stem, een blik, (een object a ?).

Misschien dat het deze beweging van afzetten en aanklampen is die we
ook in onze driftmatigheid kunnen herkennen?
 Een  volgende  voorloper  van Deleuze  is  Spinoza.  Diens  God die  geen
fundament  meer  is,  is  de  ‘Deus  sive  Natura’ (God  of  de  natuur).  God  denkt
Spinoza  als  de  grootst  mogelijke  veelheid.  Deze God is  de  enige  substantie.
Complete immanentie dus. Geen met het transcendente verbonden, goddelijk
ingeblazen res cogitans  (denken) versus  res extensa (uitgebreidheid) van Descartes.
Een  immanent  denken.  Een  “één-wereld  denken”  in  plaats  van  een  “twee-
wereld denken”. Hernomen door Nietzsche met zijn Amor Fati. Liefde tot het lot,
inclusief  het lijden. Blijf  de wereld trouw. Deze goddelijke natuur bij Spinoza  –
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als  enige  substantie  noodwendig oneindig -   bestaat  uit  een oneindig aantal
attributen. De mens  kent  er  maar  twee  :  de  uitgebreidheid  en  het  denken,
verknoopt in elkaar. In de immanentie van de ene concrete geliefde, toont zich
de veelheid van alle geliefden.

Het denken van die oneindigheid in de marge is de restfunctie van de
flosofe. Deze veelheid geeft op een spirituele manier zin aan de eindigheid en
laat  ruimte  voor  de  oneindigheid.  Het  is  een  intuïtie  van  oneindigheid  die
tegenover ideologische en religieus gesloten systemen in stelling gebracht kan
worden. Actief  in plaats van passief. Misschien herkennen we dat in de ethiek
van de psychoanalyse: het reële vraagt om een act in plaats van om een re-actie.
In  een  wereld  waar  alles  relatief  is  moet  men  zich  behoeden  voor  het
relativisme.  Vanuit  de  drieledige  kennistheorie  van  Spinoza:  vanuit  de
verbeelding de rede aanwenden om tot intuïtie te komen in het licht van het
wereld-al. De rede is een sluitstuk in deze ethiek. Ze is nodig om de fcties van
de verbeelding (het imaginaire) te ontmaskeren. Bovendien is een stap verder
nodig: vanuit de intuïtie, of  het virtuele voor Deleuze, zijn er materialisaties van
het denken nodig.

Het  grootste  zwaargewicht  is  Nietzsches  gedachte  aan  de  eeuwige
terugkeer: ‘…is het zo, dat ik dit een ontelbaar aantal keren opnieuw wil doen?
Het  materialisme  ontsnapt  zo  niet  aan  brokjes  idealisme.  De  stukgeslagen
waarden moeten in de herwaardering opnieuw geactualiseerd worden.

Maar  wat  heeft  dit  nu  allemaal  met  de  liefde  te  maken?  Vanuit  zijn
opbouw van het  Deleuziaanse  denken komt  De Graeve tot  een interessante
opvatting. De liefde als een zaak van het verleden (De Graeve, 226). Op basis
van zijn  boek  over  Proust  is  Deleuze  op  het  spirituele  element  in  de  liefde
gebotst. Het is in de sombere beslotenheid van de liefde, de ‘vensterloosheid’
(Leibniz) van de monadische personages, dat ze gans de wereld uit drukken. De
‘monadische blik’ van de liefde lijkt diep en duister, maar is in feite extreem
lucide.  Deleuze geciteerd door De Graeve: “De enige vensters  waarover we
beschikken zijn spiritueel: er bestaat slechts één intersubjectiviteit, de artistieke.”
(Proust et les signes, 55)

Hier wil ik de koppeling maken met het gedicht van Rilke. In de liefde tot
één licht de veelheid op. Het alleen de ene willen, plooit open in het vele, in
erover  heen  willen  beminnen,  de  liefde  als  een  mysterieuze  en  gevaarlijke
kracht, want potentieel destructief  voor de ander (en voor zichzelf  in de folie a
deux of  het melancholisch liefdesverlies).

Waarheen richt ik mijn ziel zodat ze niet
de jouwe raakt? En hoe moet ik haar tillen
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over jou heen, om nog iets meer te willen?

Het is met de ‘onmenselijke liefde’ van de wijsbegeerte dat we Rilke te
hulp  kunnen  schieten.   Een  liefde  die  wij  nog  niet  kennen,  die  ons  nog  te
gebeuren staat in het gebeuren. Ze overwint de passieve of  neurotische wijze
van  alleen  maar  bemind  willen  worden.   ‘Tegenover  mijn  verwerpelijke
verlangen om (alleen maar) bemind te worden, plaats ik de macht om lief  te
hebben: niet de absurde wil om wie of  wat dan ook lief  te hebben, niet het
vermogen om zich één te voelen met het universum; maar de kracht om het
zuiver gebeuren los te maken in wat mij verbindt met al wie ik liefheb, en die
nochtans evenmin wachten op mij,  als ik wacht op hen, alleen het gebeuren
wacht ons, eventum tantum.’ (Dialogen, 81 ) -  De Graeve)

Was ’t maar vergund dat ik een plaats haar bied
bij iets verlorens in de duisternis,
een plek die stil en vreemd gebleven is
en die niet meetrilt als jouw diepten trillen.

Er staat ons iets te gebeuren in de liefde,  “een gebeuren is niet wat je
accidenteel overkomt, het is in datgene wat je overkomt de ontplooiing van een
wereld die ons teken doet, ons opwacht.” (Logique du sens, 175) De somberheid
of  de duisternis van het monadische opgesloten perspectief  breekt open: Clair
obscur.

Toch brengt al wat ons aanraakt, jou en mij
ons tot elkander als een van die streken
die uit twee snaren maar een stem doen spreken.

In de liefde tot één, licht de veelheid of  de oneindigheid op. De wil tot
macht  of  de  conatus  die  tot  blijmoedigheid,  tot  een vergrote  kracht  of  een
humoristisch overstijgen van het sombere ik leidt. Voor even toch, klinkt het
ganse instrument door. Zonder dat we ons in de abstracte veelheid verliezen,
maar in het concrete gebeuren van onze liefde.  

Op wat voor instrument zijn wij gespannen?
En welke violist houdt ons in handen?
O lied zo blij.

De violist is dood, maar het oneindige lied maakt ons blij.
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