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Jouissance is een sleutelconcept in het werk van de psychoanalyticus Jacques 
Lacan. Hij zei ooit dat hij ergens toch had gehoopt dat men de jouissance het 
‘lacaniaanse veld’ zou noemen, net zoals men het onbewuste het ‘freudiaanse 
veld’ is gaan noemen. Het concept is geworteld in Freuds theorie over de drift 
en kent een gestrenge evolutie doorheen zijn onderwijs. Ook in zijn opvattingen 
over psychose zijn een aantal cruciale verschuivingen aan te tonen. Aanvanke-
lijk werkt Lacan aan een structurele benadering die het psychotische en neuro-
tische functioneren van elkaar onderscheidt. Geleidelijk aan legt hij steeds meer 
nadruk op inventiviteit en beschouwt hij psychose als een singuliere manier van 
omgaan met het ongeneeslijke bestanddeel in het symptoom van elk individu-
eel subject.

In De namen van het genot biedt Abe Geldhof een gedetailleerde lectuur van 
de evoluerende samenhang tussen de begrippen genot en psychose in Lacans 
werk. Hij beargumenteert dat Lacans theorie geen hermetisch gesloten systeem 
is, evenmin als het een esoterisch postmodern brouwsel zou zijn. Zijn oeuvre 
vormt daarentegen een bijzonder verfijnd open denkkader dat ingebed is in ge-
streng wetenschappelijk werk. Abe Geldhof behandelt in dit boek niet enkel 
theorie. Aan de hand van Lacans centrale gevalsstudies maakt hij ook duidelijk 
hoe men in de praktijk concreet vorm kan geven aan het klinisch werk met 
psychose. 

Abe Geldhof is doctor in de klinische psychologie (Universiteit Gent). Hij werkt in een 
privépraktijk te Gent en is lid van de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian 
School.
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De reekstitel is zowel ironisch als ernstig bedoeld. De mens heeft zich altijd al teweergesteld tegen 
wat Lacan het ondraaglijk Reële noemt. Religie en kunst – ruimer gesteld, de cultuur – zijn daar 
de oudste vormgevingen van. Recent is daar ook de wetenschap aan toegevoegd, als laatste en 
meest succesvolle variante van de typisch menselijke symbolische orde. Kunst zoekt een antwoord 
in schoonheid, religie in geloof, wetenschap in weten. De relaties tussen deze drie zijn belangrijker 
dan men wel vermoedt. Topwetenschappers herhalen dat het ultieme kenmerk van wetenschap 
schoonheid is, en de geschiedenis van de wetenschap toont dat er aan de basis steeds een bepaald 
geloof schuilgaat. Vandaag worden deze relaties meer en meer verdoezeld door de vaak naïeve eis 
tot empirische evidentie. De naïviteit heeft alles te maken met het breukvlak tussen het ondraaglijk 
Reële enerzijds en het Symbolische als hanteringspoging daarvan anderzijds. Een volledige empi-
rische evidentie zou een samenvallen betekenen van dat Reële met het Symbolische, en dat is uit 
hoofde van de structuur precies onmogelijk. Vandaar de ironie van de titel.

In dit verband neemt psychoanalyse een bijzondere plaats in. Freud waarschuwde reeds voor het 
risico dat ze verglijdt naar een ideologie of pseudo-religie – wat overigens voor elke wetenschap 
geldt. Daartegenover staat dat de psychoanalytische theorie bij uitstek gegroeid is uit de ervaring 
met patiënten. Het herdenken van deze oorspronkelijke theorie in confrontatie met de huidige eis 
tot empirische evidentie, kan een andere visie bieden zowel op wat empirie ‘is’ als op de functie van 
theorie. De menselijke realiteit wordt zowel collectief als individueel gecreëerd, en dat geldt ook 
voor de wetenschap. Het feit dat dit vandaag al te vaak ‘vergeten’ wordt, maakt de deelname van de 
psychoanalyse aan het wetenschappelijk vertoog des te belangrijker. Vandaar de ernst van de titel. 

Aldus kan de psychoanalyse een metastandpunt innemen ten aanzien van het naïeve in dit huidig 
wetenschappelijk discours. Ze bestudeert geen extern object in een op zich bestaande buitenwereld, 
maar wel de menselijke realiteit, met name het subject in zijn verhouding tot het Reële. Ze bestu-
deert waarom dit subject precies gedreven wordt tot hetzij religie, hetzij kunst, hetzij wetenschap, 
hetzij... psychoanalyse. In die zin kan de psychoanalytische theorie impact hebben op vrij uiteen-
lopende velden: ethiek, cultuurwetenschappen en klinische psychologie. Deze nieuwe boekenreeks 
biedt een forum waar deze studie op die verschillende velden aan bod kan komen.

P.V.
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Een boek om van te genieten

In 1964 hield Lacan een publiek seminarie waarin hij vier concepten besprak die 
volgens hem de kern uitmaken van het psychoanalytisch begrippenapparaat. Jouis-
sance voegde hij toen nog niet toe aan het lijstje. In een hedendaags overzicht van 
baanbrekende concepten uit de psychoanalyse, zou een term als jouissance nochtans 
moeilijk te weren zijn. Het is een kernbegrip binnen Lacans denken, maar tevens 
een buitenbeentje in het psychoanalytische corpus, dat stapsgewijs mee evolueerde 
naarmate Lacans werk vorderde. Jouissance verwijst in het verlengde van Freud zijn 
Jenseits, naar een ‘genot’ dat zich aan gene zijde van het lustprincipe bevindt. Men 
wordt er door geprikkeld, doch op een manier die dermate vreemd is dat het ik zich 
er niet kan mee vereenzelvigen, tenzij men het pad van de perversie opgaat. Precies 
omwille van dit ego-vreemde karakter is grote omzichtigheid nodig wanneer we de 
term jouissance vertalen als ‘genot’. Het menselijke functioneren getuigt van een 
zekere omgang met die vreemde bewogenheid, maar bewandelt diverse paden om 
ermee om te gaan. Psychose is binnen Lacans logica zo’n strategie.

Lacans interesse voor de psychose ontstaat heel vroeg in zijn loopbaan en fl akkert 
met tussenpozen op doorheen zijn oeuvre. De wijze waarop hij de psychose concep-
tualiseert, is zonder twijfel bepalend voor hoe hij zijn jouissance-concept ontwikkelt 
en uitwerkt. Omgekeerd kleurt Lacans denken over jouissance ook zijn opvattingen 
over psychose. De beide concepten staan daardoor in een complexe verhouding ten 
aanzien van elkaar. Redenen genoeg voor Abe Geldhof om de precieze verstrenge-
ling tussen psychose en jouissance te verheff en tot het onderwerp van dit fraaie boek. 

De kracht van Abe Geldhofs onderzoek schuilt in het detail waarmee hij te werk 
gegaan is. Kernteksten of kleine pareltjes uit Lacans oeuvre: quasi niets schijnt hem 
te zijn ontgaan. Th eoretische bespiegelingen of besprekingen van klinisch materiaal: 
met grote fi nesse typeert hij de kern van Lacans betoog.

Lacan accuraat lezen is niet evident omdat hij er een punt van lijkt gemaakt te 
hebben zichzelf niet te herhalen. Velen die zich wagen aan een lectuur van zijn tek-
sten rijden zich dan ook vast. Ze krijgen geen greep op Lacans redeneringen omdat 
ze niet vatten binnen welk oeuvre diens specifi eke teksten zijn ingebed. Wie loopt 
zonder te kunnen stappen gaat op zijn bek. Abe Geldhof daarentegen gaat stapsge-
wijs te werk en onderzoekt de grote scanderingen die in Lacans werk te vinden zijn. 
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Het resultaat mag er zijn. In één ruk neemt hij de lezer mee van Lacans exploraties 
als jonge psychiater tot zijn rebelse streken als oudere psychoanalyticus. Concep-
ten worden verduidelijkt, redeneerlijnen worden toegelicht en klinische implicaties 
worden gepreciseerd.

Zowel clinici als theoretici, en studenten als lezers die vertrouwd zijn met Lacan 
zullen geboeid zijn. Een boek om van te genieten.

Stijn Vanheule
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Inleiding

“ Socrates  [sprak]: Maar mijn vrees in verband met de naam der goden 
is nooit de gewoon-menselijke; neen, ze overtreft de grootste schrik. Nu 
ook roep ik Aphrodite aan onder de naam die haar behaagt. Maar wat het 
genot [ἡδovὴv] betreft: ik weet zeer goed hoe bont-verscheiden het is. 
Onze overdenkingen en ons onderzoek naar zijn natuur, ik zei het reeds, 
moeten dáárvan uitgaan. Het is inderdaad, als men het zo met één woord 
hoort noemen, een eenheid, maar in feite vertoont het toch wel allerlei 
vormen, die zelfs in zekere zin onderling contrasteren.” ( Plato , 1978: 313)

Het belang van het concept jouissance, of genot, in Lacans theorie valt moeilijk te 
overschatten. Met de nodige ironie heeft Lacan over dit theoretische en klinische 
‘veld van de jouissance’ gezegd dat hij toch ergens had gehoopt dat men het ooit 
het ‘lacaniaanse veld’ zou noemen (Lacan, 1969-1970: 93). Voor Lacan aan de 
slag ging met dit begrip had het niet echt een voorgeschiedenis in de psychoana-
lyse, behalve misschien in een passage uit Freuds tekst over de rattenman. Op een 
gegeven moment springt deze patiënt van Freud recht van de divan en zegt dat hij 
niet wenst te zeggen wat in hem opkomt. Op aandringen van Freud en met veel 
moeite vertelt hij over een rattenfoltering die in het Oosten werd toegepast, terwijl 
op zijn gelaat een zonderlinge combinatie van emoties verschijnt, die Freud slechts 
kan ontleden als een “afgrijzen van zijn eigen, aan hemzelf onbekende lust” (Freud, 
1909d: 23). In 1953 citeert Lacan deze passage en vertaalt ze als “l’horreur de la 
jouissance ignorée” (Lacan, 1953c: 33). In datzelfde jaar begint de term steeds vaker 
op te duiken in zijn discours. Hij spreekt er over het eigen genot, over het genot 
van de ander en over het terugdeinzen voor het genot bij de obsessionele neuroticus 
(Lacan, 1953a: 250, 314; 1953b: 33, 44). De eerste keren dat de term jouissance bij 
Lacan verschijnt, is het dus telkens in de context van de dwangneurose. In het vijfde 
seminarie kondigt Lacan tenslotte aan de jouissance voortaan te zullen gebruiken 
als een notie die duidelijk onderscheiden moet worden van het verlangen (Lacan, 
1957-1958: 252). Met dit in het achterhoofd is het duidelijk dat dit lacaniaanse 
sleutelconcept niet uit de lucht komt vallen en geworteld is in de theorie van Freud.

Freud sprak zelf niet over jouissance maar over drift, lust en verlangen (das Begeh-
ren). Aanvankelijk stelde hij, geïnspireerd door een hedonistische denkwijze over de 
mens, dat er één principe aan de basis van het psychisch functioneren lag: een mens 
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streeft ernaar onlust te vermijden, en eventueel streeft hij er ook naar een beetje lust 
te bekomen. Hij stelt dat de seksuele drift van de mens geen natuurlijk object heeft 
en oorspronkelijk helemaal niet het doel van de voortplanting dient, maar bepaalde 
vormen van lustverwerving beoogt (Freud, 1908d: 397). Dat noemt hij met een 
term die hij bij Fechner leende het ‘onlustprincipe’. Pas in 1911 herbenoemt hij het 
onlustprincipe als het beter klinkende lustprincipe. De realiteit belemmert de mens 
evenwel lust na te streven en dus moet hij zich ook houden aan het realiteitsprincipe, 
dat in feite in het verlengde van dat lustprincipe ligt. Het realiteitsprincipe is niets 
anders dan een uitgesteld lustprincipe (Freud, 1911b). Omstreeks 1914 begint Freud 
in de knoei te raken met dit lustprincipe. In de kuur van zijn neurotische patiënten 
wordt hij geconfronteerd met een massale herhalingsdwang en met negatieve the-
rapeutische reacties. Ondanks het feit dat zijn analysanten vorderingen maakten in 
de analyse van hun symptomen en gedragingen, verergerden deze klachten bij som-
migen van hen. Hieruit leidde Freud af dat het menselijk functioneren dan blijkbaar 
toch niet zo eenvoudig te reduceren valt tot de werking van een lustprincipe (Freud, 
1914g). In de tekst ‘Aan gene zijde van het lustprincipe’ zet Freud op basis van deze 
vaststelling een belangrijke stap. Hij tracht de theoretische consequenties van deze 
klinische bevindingen door te denken. Hij zal daarvoor het lustprincipe opsplitsen 
en stellen dat er een radicale breuk bestaat tussen een levensdrift en een doodsdrift 
(Freud, 1920g). Aan de basis van het libidinaal functioneren van de mens ligt nu 
volgens Freud een zeer radicale verdeeldheid (Spaltung) (Freud, 1940e). Om dit 
wetenschappelijk te funderen, richt Freud zich tot de biologische theorie van Weis-
mann over de eencelligen. Eencelligen zouden volgens hem potentieel onsterfelijk 
zijn. De dood doet pas zijn intrede bij meercelligen, namelijk op het moment dat 
ook de seksuele functie verschijnt en daaruit leidt Freud dan af dat er voor de mens 
een fundamentele kloof bestaat tussen een levens- en een doodsdrift (Freud, 1920g).

Lacan heeft deze freudiaanse dualiteit begrepen als een magistrale maar mislukte 
poging om een menselijke ervaring te beschrijven in biologische termen (Lacan, 
1948: 101). Hij heeft vrij snel in zijn onderwijs geprobeerd dit economisch pro-
bleem van de lust in het psychisch functioneren een plaats te geven. Aanvankelijk 
vertaalt Lacan Freuds concept van de Todestrieb als instinct de mort. Vanaf 1953 
bekritiseert hij zijn vertaling als instinct (Lacan, 1953a: 316) en spreekt hij over een 
pulsion de mort. In het begin is hij daar niet zo consequent in. In het tweede semi-
narie blijft hij bijvoorbeeld nog over het doodsinstinct spreken (Lacan, 1954-1955: 
375). Een aantal jaar later zal zelfs de term doodsdrift min of meer verdwijnen om 
te worden vervangen door de jouissance. Een signifi cant moment daarbij is de tekst 
‘Position de l’inconscient’ waarin Lacan defi nitief de dualiteit in het driftleven ver-
laat en een knoop doorhakt: voor hem is er slechts één drift die virtueel steeds een 
doodsdrift is. “Elke drift is virtueel een doodsdrift”, stelt hij (Lacan, 1964b: 848).1 

1.  “[T]oute pulsion est virtuellement pulsion de mort” (Lacan, 1964b: 848). Vertalingen van citaten van 
Lacan zijn steeds van mijn hand, tenzij anders aangegeven. Opdat de lezer eenvoudig de voorgestelde vertaling 
zou kunnen nalezen, geef ik in de voetnoten steeds het oorspronkelijke citaat.
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De drift gaat volgens hem in laatste instantie terug op een doodsprincipe. De drift 
streeft uiteindelijk zijn eigen uitdoving na en de mens kan ook streven naar wat hem 
vernietigt. Voor dit gegeven zal Lacan nu de nieuwe term jouissance introduceren. 
In de loop van zijn onderwijs zal dit concept steeds een zeer radicaal statuut krij-
gen. Het gaat niet om een fundamentele agressie die in de mens zou huizen, zoals 
velen na Freud de doodsdrift interpreteerden. In deze visie wordt miskend dat de 
doodsdrift primordiaal een zelfvernietiging is (De Kesel , 2002: 27-28). De term 
jouissance heeft echter niet steeds dezelfde invulling gekregen bij Lacan. Er zijn een 
aantal accentverschuivingen aan te wijzen.

Hetzelfde geldt voor Lacans theorie over de psychosen. Ook daarin zijn een 
aantal cruciale verschuivingen aan te tonen. In tegenstelling tot Freud behandelden 
Lacans eerste geschreven gevalsstudies geen neurotische patiënten, maar nagenoeg 
altijd ging het om paranoïde patiënten. Geleidelijk aan zien we dat in Lacans werk 
het accent verschuift naar discretere uitingen van de psychose dan de hevige wanen 
van bijvoorbeeld  Aimée , de zussen Papin  of Schreber . Zo gaat Lacans laatste gevals-
studie die hij in zijn seminarie bespreekt over de schrijver James Joyce,  die middels 
een zeer eigenzinnige kunst modifi caties aanbrengt in de taal. Zijn laatste boek Fin-
negans Wake is in grote mate onleesbaar. Het bevat een samentrekking van tientallen 
talen waarbij de verhaallijn amper nog te volgen is. Lacan zou zich de vraag stellen 
of Joyce gek was, zonder daar evenwel een antwoord op te bieden. Voor hem is 
immers niet de universele categorie van belang, maar de vraag hoe een spreekwezen 
zich uit de slag weet te trekken met het ongeneeslijke en singuliere bestanddeel van 
het genot.

De drie onderzoeksvragen in deze literatuurstudie betreff en telkens de vraag hoe jou-
issance en psychose doorheen de tijd ten opzichte van elkaar worden gearticuleerd 
in het denken van Lacan. Welke verschuivingen of nuanceringen in Lacans den-
ken over psychose beïnvloeden zijn theorie over het genot, en omgekeerd, welke 
wijzigingen in Lacans conceptualisatie van het genot noodzaken hem zijn theorie 
over psychose te herzien? Zijn er in dit denken over genot en psychose nog andere 
cruciale concepten die de verhouding tussen deze beide termen beïnvloeden? Tot 
slot vraag ik mij af hoe we de afzonderlijke periodes in het denken over psychose 
kunnen herlezen vanuit latere periodes in zijn denken over de jouissance. Ik zal dus 
elke fase in het onderwijs van Lacan ook bekijken vanuit de latere fases van zijn 
theorievorming.

Om deze vragen te bestuderen zullen we de interne logica en de complexiteit 
van zijn theorie uiteenzetten en ons richten op de expliciete en impliciete bronnen 
waarop Lacan zich baseert. Dat zijn zowel andere psychoanalytici, gevalsstudies uit 
de literatuur, als klinisch werk van hemzelf en anderen. Doorheen Lacans onderwijs 
zijn de invullingen van zowel de diagnose psychose als het concept jouissance sterk 
geëvolueerd. De wijze waarop psychose wordt benaderd aan het begin van zijn the-
orie verschilt duidelijk van deze aan het einde van zijn onderwijs. Hetzelfde geldt 
voor het genot. Een verschuiving of nuancering in zijn conceptualisatie van één 
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van zijn concepten had telkens onvermijdelijk gevolgen voor het andere concept. 
In deze literatuurstudie vraag ik me af welke die gevolgen precies zijn en hoe Lacan 
telkens probeert om de beide begrippen op elkaar af te stemmen. Deze manier 
van werken leidt tot een interpretatie van Lacans werk waarbij we een constructie 
maken over hoe veranderingen in één concept al dan niet samenhangen met veran-
derende opvattingen over het andere concept.

Bij mijn weten werden eerder geen omvattende studies naar de verhouding tus-
sen de begrippen psychose en jouissance gepubliceerd. Er zijn wel systematische 
studies naar het genot doorheen het onderwijs van Lacan (zie bijvoorbeeld Miller , 
1999; Declercq, 2000; Jadin & Ritter, 2009) en naar de psychosen in zijn werk 
(zie bijvoorbeeld Maleval , 1997, 2000; Soler , 2008; Vanheule , 2011), maar in deze 
studies staat één concept centraal en wordt geen bijzondere aandacht besteed aan de 
onderlinge verhouding tussen beide kernconcepten. Deze studie vult in die zin een 
leemte op in de bestaande literatuur.

Een extern referentiepunt in mijn lectuur om de interne logica in Lacans denken uit 
te pluizen, is het seminarie dat Jacques-Alain Miller  geeft sinds de jaren tachtig. Drie 
lessen daaruit, gepubliceerd als artikel onder de titel ‘Les six paradigmes de la jouis-
sance’, weerhouden in het bijzonder mijn aandacht. Miller argumenteert dat er in 
het werk van Lacan zes paradigma’s terug te vinden zijn waarin het genot telkens een 
andere invulling krijgt (Miller, 1999). De opdeling die Miller maakt is kort samenge-
vat de volgende. In een eerste paradigma begrijpt Lacan het genot volledig binnen het 
register van het imaginaire. In een tweede worden alle concepten als betekenaars opge-
vat, totdat hij botst op een element dat onmogelijk tot het symbolische kan worden 
gerekend. Dat luidt zijn derde paradigma over das Ding en zijn vierde over het object 
a in. Een vijfde paradigma noemt hij “het discursieve genot”. In deze fase ontwikkelt 
Lacan zijn discourstheorie waarin het weten en het genot ten aanzien van elkaar wor-
den gearticuleerd. Het laatste paradigma tenslotte is dat van de “non-rapport”. Niet 
alleen tussen man en vrouw is er een non-verhouding, maar ook tussen het symboli-
sche, het imaginaire en het reële, wat ervoor zorgt dat de taal niet zozeer een commu-
nicatiemiddel is, maar op een fundamenteler niveau louter een wijze van genieten is.

Millers argumentatie is inspirerend, maar er kunnen meteen twee bemerkingen 
bij geformuleerd worden die nog om opheldering vragen. Ten eerste kan men zich 
de vraag stellen of de term paradigma hier adequaat is om de verschuivingen in het 
werk van Lacan te benoemen en of periode geen geschiktere term zou geweest zijn. 
Indien, ten tweede, de term paradigma inderdaad niet zo geschikt is, dan kunnen 
we ons meteen ook afvragen of we de term op een andere manier toch nog kunnen 
toepassen op het werk van Lacan. Is er in het werk van Lacan voorbij de nuance-
ringen en verschuivingen een constante aan te wijzen in zijn conceptualisering van 
het genot? Moeten we met andere woorden spreken over zes paradigma’s, één para-
digma of zes periodes van het genot? Deze vragen omtrent het statuut van het genot 
zijn eeuwenoud. Een kleine 2500 jaar eerder stelt  Socrates , in  Plato ’s tekst ‘Phile-
bus’, exact dezelfde vragen: wat zijn de namen van het genot? Kan men het behagen 
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wanneer men het Aphrodite noemt?  Socrates stelt daarop dat de “meest waarachtige 
naam ‘Genot’ [ἡδovὴv] is” ( Plato, 1978: 322). Protarchus vat  Socrates’ vertoog 
zeer goed samen: “Volgens mij komt  Socrates’ vraag hierop neer: bestaan er, ja dan 
neen, soorten van genot, en hoeveel en hoedanige?” (ibid.: 323). Iets daarvoor had 
 Socrates gewaarschuwd om het genot niet te snel als eenheid te zien: “Heb dan ook 
geen vertrouwen in dat argument, dat van alles wat de meest absolute tegenstelling 
vertoont, een eenheid maakt. Ik vrees dat we wel eens bepaalde genietingen ontdek-
ken, die aan andere genietingen tegengesteld zijn” (ibid.: 313).

Jacques-Alain Miller  gebruikt dus de term ‘paradigma’ om de verschuivingen 
in het denken van Lacan over de jouissance te kaderen. Daarmee volgt hij, zonder 
de tekst van  Plato  te citeren,  Socrates ’ opmerkingen en waarschuwingen. De term 
die hij gebruikt om de verschuivingen en veranderingen aan te duiden, is volgens 
mij echter niet op zijn plaats. Het is Th omas Kuhn  (1979) die consistentie gaf aan 
de term paradigma in zijn wetenschapsfi losofi e over de structuur van wetenschap-
pelijke revoluties. Een paradigma is voor hem een aanvaard geheel van onderzoeks-
methodes en -criteria dat verder onderzoek oriënteert. Af en toe leiden ontdek-
kingen in de wetenschap echter tot een volstrekt nieuwe benadering of een nieuwe 
interpretatie van gegevens. Dat luidt dan een nieuw paradigma in dat steeds met 
moeilijkheden gepaard gaat. Het opgeven van een paradigma zorgt voor onenigheid 
tussen groepen wetenschappers. Het is daarom vaak zo dat op momenten dat een 
paradigma op losse schroeven komt te staan, de wetenschappers zich veel inten-
ser bezighouden met het vastleggen van een set regels om het wetenschappelijke 
onderzoek te oriënteren. Bij gebrek aan een eenduidig paradigma voor de weten-
schap moeten dan maar eenduidige regels worden opgelegd aan de wetenschappers 
(Kuhn, 1979: 68-77). Men kan zich daarbij de vraag stellen of periodes waarin 
er hevige discussies over de regels van wetenschappelijk onderzoek ontstaan, niet 
steeds een verdeeldheid en onenigheid omtrent het paradigma maskeren. Tussen 
verschillende paradigma’s ontstaan dus breuken. Opdat een bepaalde theorie een 
paradigma kan worden, zo stelt Kuhn, moet die theorie beter blijken dan concurre-
rende theorieën. Dat betekent echter niet dat ze alles moet kunnen verklaren, want 
in werkelijkheid doet ze dat nooit. Ze moet gewoon meer zaken kunnen verklaren 
en meer van de verzamelde gegevens in een context kunnen plaatsen. Zo wordt een 
opvatting die bij een wetenschapper of binnen een groep wetenschappers gang-
baar is, verlaten voor een nieuwe. Een van de gevolgen is dat het paradigma stellig 
voor een soort bekrompenheid binnen wetenschappelijke groepen zorgt. Een aantal 
zaken kunnen niet langer in vraag worden gesteld, aldus Kuhn, maar die beperkin-
gen die samengaan met een paradigma zijn wel essentieel voor de vooruitgang van 
de wetenschap die binnen dit paradigma opereert (ibid.: 36-45).

Nu zit er zonder enige twijfel een evolutie in Lacans denken over genot en psy-
chose, maar deze kan niet worden gezien als een ware paradigmaverandering zoals 
Kuhn  deze defi nieerde. De term paradigma wijst ten slotte op een volstrekte incom-
patibiliteit tussen twee visies. De essentie van het paradigma is dat het een breuk 
markeert met een ander paradigma. Een kuhniaanse paradigmatische breuk kan 
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men bijvoorbeeld wel vinden tussen Lacan en de klassieke psychiatrie, tussen Lacan 
en een aantal andere psychoanalytische stromingen, of tussen de lacaniaanse psy-
choanalyse en de cognitief-gedragsmatige aanpak. Ik zal doorheen dit werk daarom 
zelf niet spreken over paradigma’s bij Lacan, maar over tijden, nuanceringen of ver-
schuivingen. Een argument dat deze lezing staaft, haal ik bij Lacan zelf. In Lacans 
tiende seminarie, dat voor Miller  het vierde paradigma inluidt, stelt Lacan zelf dat 
zowel het spiegelbeeld als de betekenaar reeds aanwezig was in zijn vroege teksten 
uit de jaren veertig, in ‘Propos sur la causalité psychique’ bijvoorbeeld (Lacan, 1962-
1963: 39-41; 1946). Lacan wuift hiermee zelf de veronderstelling weg dat hij zich 
eerst met het imaginaire zou hebben beziggehouden en pas later met het symboli-
sche. Beide waren reeds aanwezig, het spiegelbeeld van de mens is ondenkbaar zon-
der betekenaar. Daarom kunnen we ons ook wat het genot betreft de vraag stellen 
of we wel kunnen spreken over een periode waarin Lacan het genot plaatst binnen 
het imaginaire, en een periode waarin Lacan het genot benadert via de betekenaar.

Indien we de term paradigma laten vallen, dringt zich de vraag op welk statuut 
de veranderingen bij Lacan dan wel hebben. Mij lijkt het zo dat wanneer Lacan 
zichzelf nuanceert en een ‘nieuwe’ opvatting zich aan hem opdringt, dat zo goed als 
steeds wordt veroorzaakt door het verder doordenken van zijn eerdere opvattingen 
of door het bestuderen van andere gevalsstudies. In die zin volgen discontinuïteiten 
met vorige opvattingen logisch uit elkaar voort. Een verschuiving in het denken van 
Lacan komt er meestal doordat hij de uiterste consequenties van zijn eigen denken 
heeft doorgevoerd. De discontinuïteiten in het werk van Lacan zijn in die zin niet 
zo radicaal als ze lijken. Kunnen we zo geredeneerd wel nog spreken over zes peri-
odes in het denken van Lacan? En zo ja, welk statuut moet dan worden gegeven 
aan deze periodes? Moeten we bijvoorbeeld niet eerder argumenteren dat er in zijn 
denken slechts één paradigma van de jouissance aan te wijzen is en dat dit ene 
paradigma als het ware zes verschillende gedaantes krijgt? Zelf denk ik dat voorbij 
de verschillende gedaantes en namen die het genot krijgt, de eenheid in Lacans 
genotstheorie niet onderschat mag worden.

Het hele werk van Lacan lang blijft de opvatting aanwezig dat de drift traumati-
serend is voor de mens, dat de drift in laatste instantie zelfs zelfdestructief is en dat 
de mens de drift daarom op een of andere manier moet zien te regelen. Ik verdedig 
daarom de stelling dat er in het werk van Lacan slechts één paradigma voor het 
genot is dat zes verschillende gedaantes krijgt.. Zelf zal ik daarom spreken over zes 
verschuivingen of zes tijden in het denken over de jouissance. Millers opdeling blijft 
voor mij nochtans een zinvol referentiepunt. Ze biedt een pertinente leidraad om de 
interne evolutie in Lacans werk te vatten.

Voor mijn typering van Lacans denken over psychosen werk ik vanuit de idee 
van Vanheule  (2011) dat er vier grote periodes te onderscheiden zijn. Deze periodes 
worden onderscheiden door de vaststelling dat Lacan zich op bepaalde momenten 
van zijn werk intensiever boog over het vraagstuk van de psychose dan op andere 
momenten. Tijdens deze verschillende momenten van intense studie gebruikt hij 
telkens andere kernbegrippen om de psychose te bediscussiëren.
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De vier hoofdstukken van dit boekonderzoek vertrekken van deze vier periodes 
in Lacans denken over de psychosen. Door middel van een gedetailleerd overzicht 
van hoe hij de psychosen conceptualiseert ga ik in elk hoofdstuk na hoe Lacan het 
genot theoretiseert binnen deze opvattingen over psychose.

In het eerste hoofdstuk richten we ons op Lacans pre-analytische werken. Deze 
beginnen bij zijn doctoraat uit 1932 en gaan grosso modo tot en met de tekst over 
het spiegelstadium, die gepubliceerd werd in 1949, maar als lezing reeds in 1936 
gepresenteerd werd. Centraal in deze periode staan zijn opvattingen over de psy-
chotici  Aimée  en de zussen Papin . Beide gevalsstudies, die het parcours van Lacan 
doorheen psychiatrie en psychoanalyse hebben ingeluid, confronteren ons met een 
gewelddadige act.  Aimée viel een actrice aan door wie zij zich bespot en bedreigd 
voelde, al hadden zij daarvoor nooit een persoonlijk contact gehad. De zussen Papin 
pleegden een van de meest gruwelijke moorden die beschreven zijn in de anna-
len van de misdaadgeschiedenis. Zij rukten hun werkgeefsters met blote hand de 
ogen uit om hen vervolgens te vermoorden. Via deze gevalsstudies botst Lacan op 
de inwisselbaarheid van ik en ander en de functie van de passage à l’acte. De act 
van  Aimée zal hij op typisch freudiaanse wijze verklaren als de nood aan zelfbe-
straffi  ng. Daarvan zal ik aantonen dat dit een geforceerde lezing is, die het aspect 
dat werkelijk van belang is volkomen miskent. Het element dat de psychose doet 
ontluiken moet volgens mij gezocht worden in de verhouding tot haar eigen kind. 
Met de gevalsstudie over de zussen Papin zet Lacan het jaar daarop een kleine stap 
voorwaarts. Daar komen de elementen van de blik en het beeld centraal te staan. 
Deze betekenen een eerste aanzet tot een algemene theorie over psychose en zullen 
eveneens zijn theorie over het spiegelstadium inluiden voor de algemene ontwik-
keling van het subject. Met deze eerste periode zitten we in wat Miller  het eerste 
paradigma van het genot noemt, waarin volgens Miller het genot volledig binnen 
het imaginaire register wordt gesitueerd. Lacan maakt hier een onderscheid tus-
sen het ik en het subject, waarbij het ik een imaginaire miskenning vormt van het 
symbolische subject van het onbewuste. De libido, of het genot zoals het later zal 
worden genoemd, wordt aldus begrepen als een obstakel voor het ontplooien van 
de symbolische orde. Het genot is er niet zozeer een intersubjectief gegeven, maar 
wordt begrepen als een imaginaire eruptie waar de symbolische ketting breekt. De 
cruciale vraag die ik me hierbij stel, is of Lacan op dit moment in zijn werk het 
genot inderdaad volledig situeert in het imaginaire register.

In het tweede hoofdstuk bestuderen we de periode die zijn studie van het boek 
van de paranoïcus Schreber  bestrijkt, met als centrale werken zijn derde seminarie 
over de psychosen en zijn tekst ‘D’une question préliminaire à tout traitement pos-
sible de la psychose’. Mijn bronnen hierbij zijn in de eerste plaats Schrebers auto-
biografi e en Freuds tekst over Schreber, die worden getoetst aan de opvattingen van 
Lacan. In deze periode is Lacan systematisch bezig alle concepten die de freudiaanse 
psychoanalyse had voortgebracht tot betekenaars te verheff en. De fallus, het oedi-
puscomplex, idealen, identifi caties ... Alles wordt opgeslokt in zijn theorie over de 
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betekenaar. Het vraagstuk van de psychose benadert hij op dat moment dan ook 
volledig vanuit deze theorie over de betekenaar. De vrouwwording van Schreber – 
Schreber dacht dat hij de vrouw van God zou worden – zal hij begrijpen als een 
topische regressie naar het spiegelstadium omdat voor Schreber een betekenaar niet 
in het symbolische is geïnstalleerd. Het transseksuele genot van Schreber wordt hier 
gekaderd binnen een theorie over de betekenaar en zijn eff ecten op het imaginaire. 
Het eff ect op het imaginaire niveau is daarbij een gevolg van het ontbreken van 
een betekenaar op symbolisch niveau. Het is door wat Miller  (1999) de “signifi an-
tisering” of de betekening van het genot noemt zo sterk door te drijven dat Lacan 
uiteindelijk, in de jaren zestig, botst op wat niét tot de orde van de betekenaars kan 
worden gerekend. Aanvankelijk zal hij dat element das Ding noemen, met als type-
voorbeeld de hoofse liefde, dat een vormgeving is van de leegte en de onmogelijk-
heid die in de verhouding tussen de geslachten speelt. Dit genot bereiken is enkel 
mogelijk via een transgressie. Het subject kan zich op die plaats echter onmogelijk 
staande houden, zodat het zijn afstand tot dat Ding dient te hervinden. De vraag 
die ik me in dit tweede hoofdstuk stel, is of Lacan het genot in de psychose in deze 
periode inderdaad volledig situeert in de betekenaar en zijn eff ecten op het imagi-
naire, en of er ook indicaties zijn dat “het onmogelijke genot” van de transgressie, 
zoals Miller de derde verschuiving noemt, reeds in Lacans discussie over de psychose 
voorkomt. Ik verdedig zelf de stelling dat de transgressie inderdaad voorkomt in de 
psychose, maar dat deze langs de kant van de Ander ligt.

In het derde hoofdstuk bestuderen we wat Miller  het vierde paradigma noemt, 
waar Lacan het object a uitvindt. Hier wordt een belangrijke herziening van zijn 
theorie over das Ding geboden. Een transgressie is hier niet langer noodzakelijk om 
te genieten. Het genot blijkt hier wel degelijk mogelijk te zijn, omdat het wordt 
opgevat als een stuk van het lichaam. Het object a is hier als het ware het wisselgeld 
voor het robuustere Ding. Deze uitvinding van het object a zal zeer belangrijk blij-
ken te zijn voor zijn studie over de psychose. Deze vierde fase in zijn denken over 
het genot, dat Miller het paradigma van “het normale genot” noemt, komt overeen 
met de derde periode waarin we iets leren over psychose en genot. Het concentreert 
zich rond Lacans tiende en elfde seminarie. Hij zal er een nieuwe theorie over het 
lichaam uittekenen en accentueren dat het voor het subject noodzakelijk is om tot 
de extractie van een object van genot te komen. Als casusmateriaal zullen we daar-
voor eerst teruggrijpen naar een punt bij Schreber  dat Lacan in de tweede periode 
niet had uitgewerkt, met name wat Schreber zijn “brulwonder” noemt. Dat brul- of 
schreeuwwonder zal een standaardreferentie worden in het denken over de extractie 
van het object. Ook Schrebers vrouwwording kan hij nu beter kaderen. Vervolgens 
zullen we ons richten op zijn tekst over het personage  Lol V. Stein  uit een roman 
van Marguerite Duras  om te illustreren waarom Lacan in deze periode de topologie 
aanwendt in zijn theorie over het subject. Daarnaast zullen we ook een aantal korte 
teksten uit deze periode met bijzondere aandacht bestuderen en ze koppelen aan een 
geval van infantiele psychose, het geval Robert bekend als het wolvenkind , dat door 
Rosine Lefort  werd voorgesteld tijdens het eerste seminarie. We lezen deze gevals-
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studie uit de jaren vijftig vanuit zijn theorie over het object a. Het geval Robert leert 
ons namelijk dat het kind als object a in het fantasme van de moeder gegrepen kan 
zijn. In dat geval incarneert het kind het genot van de moeder. In het geval van  Lol 
V. Stein daarentegen is het innemen van de positie van het object a net wat haar 
een zekere consistentie verleent. De centrale vraag in dit hoofdstuk is of Lacan de 
jouissance in deze derde periode van zijn denken over psychose ook specifi ek vanuit 
de idee van “het normale genot” benadert.

In het vierde hoofdstuk tenslotte lezen we de laatste twee fasen die Miller  onder-
scheidt, deze van “het discursieve genot” en “de non-rapport”, samen met de gevals-
studie van James Joyce  en de gevalspresentatie van Gérard Primeau . Dat vormt de 
vierde periode. In de fase van het discursieve genot onderscheidt Lacan vier discour-
sen waarbij weten, waarheid en genot telkens op een andere manier gearticuleerd 
zijn binnen een verhouding met de Ander, gestoeld op een radicaal ontbreken van 
een verhouding. Taal is in het allerlaatste onderwijs van Lacan helemaal niet te 
begrijpen als een communicatiemiddel. Dat is ze nooit geweest bij Lacan, maar wel 
nieuw is dat Lacan de taal nu ook ziet als een parasiet die het subject aff ecteert en 
dat elk subject daar op een of andere manier mee moet zien om te gaan. Het onbe-
wuste en het symptoom blijken daarbij voor de neuroticus een oplossing te zijn, 
terwijl de psychoticus deze luxe niet heeft. Dat heeft hij onder andere van Joyce  en 
Primeau geleerd. Primeau kan men in zekere zin zien als een ‘klinische’ versie van de 
literaire Joyce . Bij Primeau leren we hoe de schizofreen, zoals Lacan stelt, niet kan 
terugvallen op gevestigde discoursen om de organen van zijn lichaam een functie te 
geven. Bij Joyce  zien we hoe een subject zelfs zonder die gevestigde ordes toch een 
privéoplossing kan vinden. Lacan duidt deze oplossingen om de dimensie van het 
genot in de taal te verwerken aan met het neologisme “sinthoom”. De kernvraag in 
dit hoofdstuk is of het genot in de laatste periode van Lacans psychosentheorie spe-
cifi ek via de idee van “het discursieve genot” en “de non-rapport” wordt benaderd, 
zoals Miller dat stelt.



1.

Paranoia en passage à l’acte: 
van zelfbestraffi  ng tot separatie van het beeld

“De agressiviteit, die in de moord opgelost wordt, verschijnt zo als het 
aff ect dat aan de basis van de psychose ligt.” (Lacan, 1933a: 392)1

In dit eerste hoofdstuk bespreken we een eerste periode in Lacans denken over genot 
en psychose. Deze loopt van zijn doctoraat in 1932 tot aan zijn theorie over het 
spiegelstadium die hij voor het eerst presenteerde in 1936 en publiceerde in 1949. 
Tussen deze twee momenten bespreekt hij in een relatief kort artikel de gevalsstudie 
van de zussen Papin , twee jonge vrouwen die in een gewelddadige uitbarsting hun 
bazinnen vermoordden. In zijn doctoraat had hij reeds het thema van de “passage 
à l’acte” besproken aan de hand van een gevalsstudie over een vrouw die hij behan-
deld had. Zij viel een actrice aan met een mes vanuit de gedachte dat zij haar kind 
bedreigde, ook al hadden ze elkaar nooit eerder gesproken. In beide gevalsstudies 
valt onmiddellijk een agressiviteit op die door het stellen van een gewelddadige act 
bedaart. Deze act lijkt op het eerste gezicht ongemotiveerd, maar moet volgens 
Lacan binnen de logica van een psychose worden begrepen. Zijn verklaring van 
de beide erupties van geweld zal echter op een essentieel punt verschillen. Deze 
confrontatie met de “ongemotiveerde” act zal hem als psychiater een wending doen 
nemen tot de psychoanalyse. Hij zal meteen ook iets toevoegen aan de bestaande 
psychoanalytische literatuur. Zijn eerste pogingen om deze psychotische logica te 
begrijpen zullen hem namelijk tot zijn theorie over “het spiegelstadium” voeren. 
We zullen in drie fasen de vraag bespreken hoe in Lacans denken het genot in de 
psychose kan worden begrepen.

We beginnen bij  Aimée , de centrale casus uit Lacans doctoraat. Hierbij vol-
gen we Lacans constructie van de gevalsstudie en zullen we zijn ietwat geforceerde 
verklaringspoging van de paranoia als behoefte aan zelfbestraffi  ng bekritiseren. We 
bespreken de erotomane trekken bij  Aimée en de functie van het schrijven als bar-
rières tegen de passage à l’acte. Op basis van latere aanwijzingen over de jouissance 

1.  “L’agressivité, qui se résout dans le meurtre, apparaît ainsi comme l’aff ection qui sert de base à la psy-
chose” (Lacan, 1933a: 392).
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in het werk van Lacan zal ik tevens een alternatieve verklaring bieden van de passage 
à l’acte, waarbij we het kind van  Aimée een belangrijke positie zullen toeschrijven. 
Dit eerste deel eindigen we met een bespreking van de seksualiteit bij  Aimée en 
Lacans opvattingen over de elementaire fenomenen in de psychose.

In tweede instantie volgen we Lacans constructie van de gevalsstudie over de 
zussen Papin . We duiden daarbij de verschillen tussen deze studie en zijn bespreking 
van de psychotische logica bij  Aimée . We bespreken ook het belang dat Lacan hecht 
aan het beeld van de ander-gelijke, aan de agressie die hij benoemt als basisaff ect 
van de paranoia en aan een intrusief element dat zich op de plaats van de Ander 
bevindt. Dat heterogene element kan hij op dat moment nog geen plaats geven, 
maar het duikt reeds op in zijn bespreking. Om dit in zijn latere theorie over de 
jouissance te kaderen, nemen we er de gevalsstudie van Hans Eppendorfer bij die 
Lacan zelf niet bespreekt . Deze zal ons de functie van het object in de paranoia 
reveleren. Vervolgens bespreken we vanuit latere fasen in de theorie over het genot 
bij Lacan de verhouding van Christine Papin – de oudste van de twee zussen – tot 
het lichaam en de fallus.

Een grondige lectuur van deze beide gevalsstudies zal ons tot slot toestaan de 
logica te vatten in de reeks theoretische teksten die Lacan in de daaropvolgende 
jaren schrijft. Lacan stelt zich daar de vraag hoe de verhouding van het mensenkind 
tot het lichaamsbeeld tot stand komt. Daar nauw bij aansluitend stelt hij zich ook 
de vraag of men een diff erentiële kliniek van de psychose kan uittekenen waarbij 
rekening wordt gehouden met het “vruchtbare moment van de psychose”. Dat is 
het moment waarop de psychose tot uiting komt.

Onze bespreking zal duidelijk maken dat het concept van de jouissance in deze 
volledige eerste periode nog niet verschijnt, maar dat het wel onder andere namen 
– gelijktijdig met de psychose – zijn denken binnensluipt. Het zal onder andere 
verschijnen onder de namen zelfbestraffi  ng, agressie, kakon en erotomanie. We 
zijn echter van mening dat Lacans vroege theorievorming over psychose en zijn 
aansluitende gevalsstudies zinvol geïnterpreteerd kunnen worden vanuit zijn latere 
werk. Daarom zullen we in dit hoofdstuk systematisch bespreken hoe latere stukken 
theorie inzake jouissance gelezen kunnen worden binnen het vroegere werk over 
psychose. We zullen vanuit deze latere periodes onderzoeken of Lacan het genot 
hier in de eerste periode, zoals Miller  (1999) stelt, al dan niet binnen een imaginaire 
verhouding tussen ik en ander begrijpt.

1.1 De paranoïde psychose van  Aimée 

1.1.1 Lacans begin op het kruispunt van psychoanalyse en criminologie

Op 7 september 1932 beëindigde Lacan zijn doctoraat in de psychiatrische genees-
kunde, getiteld De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Deze 
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uitgebreide verhandeling kan worden beschouwd als Lacans eerste getuigenis over 
zijn confrontatie met zowel de psychose als de psychoanalyse. Het doctoraat is 
opgesplitst in twee delen. In een eerste luik behandelt hij uitvoerig allerlei auteurs 
die geschreven hadden over het klinisch beeld van de paranoia en over wat Lacan 
dan nog de relatie met de persoonlijkheid noemt. In het tweede deel bespreekt hij 
een eigen paranoïde patiënte, die hij de naam  Aimée  geeft naar een personage uit 
haar roman. Door de constructie van de gevalsstudie wordt het duidelijk dat Lacan 
op een aantal punten ontevreden is met de bestaande psychiatrische verklaringsmo-
dellen. Daardoor komt hij op het spoor van Freud. Lacan stuurde zijn doctoraat 
naar Freud op en kreeg slechts een laconiek en ontgoochelend antwoord: “Bedankt 
voor het opzenden van uw thesis” (Roudinesco , 1993: 88).

Intussen werd de identiteit van  Aimée  achterhaald door onder andere Jean 
Allouch  (1994). Haar echte naam is Marguerite Pantaine. Ze had op 10 april 1931, 
om acht uur ’s avonds, de actrice Huguette Dufl os opgewacht aan de artiestenin-
gang van het theater waar zij die avond zou optreden.  Aimée vraagt de actrice naar 
haar identiteit: “Bent u ...?” Gewend aan eerbetonen van het publiek bij wie ze zo 
geliefd is, antwoordt ze bevestigend en wil ze snel doorwandelen. Het gelaat van 
 Aimée verandert op slag, ze haalt een mes uit haar zak en vol haat heft ze haar arm 
de lucht in. Om de messteek af te weren, grijpt de actrice het lemmet vast waarbij 
twee buigpezen van haar vingers worden doorgesneden. Haar assistenten zijn bij 
de pinken en grijpen meteen de agressieve vrouw vast. Ze weigert een verklaring te 
geven voor haar daad, tenzij aan de politiecommissaris. Vragen omtrent haar iden-
titeit worden correct beantwoord, maar de rest van haar verhaal is incoherent. Ach-
teraf verklaart ze dat indien ze de kans had gekregen, zij een tweede keer zou hebben 
toegeslagen en dat ze dat bij elk van haar achtervolgers zou hebben gedaan. De 
actrice zou schandaal hebben veroorzaakt over haar. Ze bespotte en bedreigde haar. 
Bovendien wordt de actrice in de achtervolgingswaan geassocieerd met de bekende 
auteur Pierre Benoît, van wie ze beweert dat hij haar persoonlijke leven in vele pas-
sages van zijn boeken te kijk zou zetten. Na de arrestatie wordt ze twee maanden 
in een gevangenis ondergebracht, waarna ze geïnterneerd wordt in de kliniek waar 
Lacan werkt. De op dat moment 31 jaar oude Lacan zal haar er gedurende ongeveer 
anderhalf jaar volgen. Op basis van een nauwgezette en goed gedocumenteerde 
observatie van de evolutie van haar waanideeën en haar levensloop, alsook op basis 
van ongeveer veertig andere gevalsstudies – die hij verder niet bespreekt en waarvan 
de helft paranoïde psychosen zijn – zal hij binnen de groep van de psychosen een 
aparte categorie isoleren die hij de “paranoia d’autopunition” zal noemen.2

Een jaar na zijn confrontatie met  Aimée  zal Frankrijk worden opgeschrikt door 
een gruwelijke moord gepleegd door de zussen Papin . Gewapend met zijn kennis 
van de psychiatrische literatuur ter zake zal Lacan zich mengen in het debat over 
de zogeheten “ongemotiveerde moorden”, moorden die schijnbaar geen logica en 

2.  De toenmalige diagnostiek zou  Aimée  gediagnosticeerd hebben als een interpretatiewaan, “délire 
d’interprétation”, naar een diagnose die iets eerder door Sérieux en Capgras was ingevoerd (Lacan, 1932: 203).
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geen motief hebben. Lacan zal argumenteren dat deze moorden wel degelijk aan de 
wetten van een bepaalde logica gebonden zijn. En zo zullen meerdere artikels volgen 
die zich situeren op het grensgebied van psychiatrie, psychoanalyse en criminolo-
gie. De titels maken dat vaak al duidelijk: ‘Motifs du crime paranoïaque’ (1933a), 
‘L’agressivité en psychanalyse’ (1948), ‘Introduction théorique aux fonctions de la 
psychanalyse en criminologie’ (1950a), ‘Prémisses à tout développement possible 
de la criminologie’ (1950b) en ook in ‘Propos sur la causalité psychique’ (1946) 
worden de ongemotiveerde moorden behandeld.

Lacans centrale vraagstelling in het prille begin van zijn theorievorming betreft 
dus wat hij de passage à l’acte noemt (Lacan, 1931: 12). Hierdoor wordt Lacan 
geconfronteerd met de problematische verhouding van het subject ten aanzien van 
het eigen lichaam en het lichaam van de ander. In de marge daarvan verschijnt ook 
de vraag naar de verhouding van een subject tot het genot. Vanaf zijn doctoraat over 
 Aimée  tekent hij dus reeds het begin van een theorie uit over de passage à l’acte, het 
lichaam en het object van het genot (Billiet , 2003, 2008a). De verhouding tussen 
deze termen zal hem de rest van zijn leven bezighouden en hij zal er geregeld vanuit 
andere invalshoeken op terugkomen.

Via de passage à l’acte komt Lacan dus bij het lichaam terecht en bij de func-
tie van het beeld. Op dat moment heeft hij de triptiek van het imaginaire, het 
symbolische en het reële nog niet in gebruik genomen. Het is daarom verleidelijk 
om achteraf terugblikkend op deze eerste periode hier meteen het register van het 
imaginaire in te zien. Die termen gebruikt hij evenwel nog niet en we zullen ons er 
daarom voor moeten hoeden om dat niet te snel zo in te vullen. In wat volgt zullen 
we Lacans eerste schetsen van een theorie over passage à l’acte, beeld, lichaam en 
genot bestuderen, gekoppeld aan zijn gevalsstudie over  Aimée .

1.1.2 Zelfbestraffi  ng als eerste verklaringspoging: Lacans geforceerde lezing

Marguerite Pantaine zal in het doctoraat van Lacan geanonimiseerd worden als 
 Aimée , genoemd naar een heldin uit een van haar twee romans, waarover zij schrijft: 
“Het kwaad is echt rond haar, niet in haar” (Lacan, 1932: 187).3 Ze is 38 jaar oud 
wanneer ze de actrice Huguette Dufl os aanvalt. Voor haar omgeving komt dit niet 
uit de lucht gevallen. De problemen begonnen reeds tien jaar eerder, in 1921, vier 
jaar na haar huwelijk, wanneer  Aimée voor de eerste maal zwanger wordt. Een 
dochtertje wordt dood geboren door verstikking door de navelstreng. Zeer bruusk 
wordt voor  Aimée duidelijk dat haar beste vriendin verantwoordelijkheid is voor 
het ongeluk. Ze vond het namelijk zeer vreemd dat deze vriendin die in een ver-
afgelegen stad werkte haar na de bevalling opbelde om te polsen naar de laatste 
nieuwtjes. Even prompt stopt ze al haar religieuze praktijken en gaat ze zich vijandig 
en zwijgzaam isoleren van haar omgeving. Een tweede zwangerschap, een jaar later, 

3.  “Vraiment le mal est autour d’elle, non en elle” (Lacan, 1932: 187).



Paranoia en passage à l’acte: van zelfbestraffi  ng tot separatie van het beeld   |  27

zorgt ervoor dat de angstige en depressieve stemming terugkomt. Er duiken terug 
gelijkaardige paranoïde interpretaties als het vorige jaar op.  Aimée is dan dertig jaar 
oud en eenmaal dit kind geboren is, geeft ze zich er met een passionele hartstocht 
aan over. Enkel zijzelf houdt zich met het kind bezig tot het de leeftijd van vijf 
maanden bereikt heeft en ze geeft hem borstvoeding tot zijn veertiende maand. 
Tijdens deze periode wordt ze steeds vijandiger. Iedereen bedreigt haar kind. Ze 
veroorzaakt een kleine rel met automobilisten die te dicht bij de kinderwagen zou-
den gepasseerd zijn en wil een rechtszaak aanspannen tegen buren na meerdere 
aanvaringen die betrekking hebben op de baby. Van haar echtgenoot komt Lacan 
te weten dat  Aimée trachtte een paspoort te bekomen om naar Amerika te reizen 
zodat ze daar carrière kon maken als romanschrijfster. Ze bekent daarbij paradoxaal 
genoeg dat ze in dat geval haar kind zou hebben achtergelaten. Dat strookt niet 
met het idee dat niemand zich met haar kind mag bemoeien en dat ze haar kind 
voor zichzelf wil houden. Op vraag van Lacan veroorzaakt deze tegenstrijdigheid 
slechts een onbeduidende verwarring, ze zou het nu eenmaal voor haar kind hebben 
gedaan, zegt ze (ibid.: 159-160).

In deze periode, zes en een half jaar voor haar internering, had ze reeds een 
opname van een half jaar in een andere psychiatrische instelling achter de rug. Na 
deze opname gaat ze alleen wonen en voedt haar man het kind verder op. Deze situ-
atie werd door  Aimée  zelf gewenst. Ze aanvaardt ander werk zodat ze haar man, die 
op hetzelfde bureau werkte en die ze daar ook leerde kennen, minder hoeft te zien. 
Ze zal op geregelde tijdstippen een bezoek brengen aan haar kind. We merken ook 
hier de vreemde verhouding op die ze heeft ten opzichte van haar kind. Tijdens de 
opname in 1932 noteert Lacan dat haar grootste angst deze voor een dreigende schei-
ding was. Nochtans was dit wat ze kort daarvoor nog zelf wou. Tijdens haar opname 
lijkt het enige object van haar zorgen terug haar kind te zijn (ibid.: 158). Alvorens 
de band met haar kind verder na te gaan, bestuderen we haar geschiedenis wat beter.

 Aimée  is zelf het vijfde kind in een rij van acht. Haar moeder baarde drie doch-
ters voor Aimées geboorte. Elf maanden voor haar geboorte werd een ander meisje 
dood geboren en na haar geboorte komen nog drie zonen ter wereld (Allouch , 
1994: 159). Het oudste meisje stierf op gruwelijke wijze. Ze valt voor de ogen 
van de moeder in de brandende haard en sterft snel aan haar ernstige brandwon-
den (Lacan, 1932: 175). Van haar zoon Didier Anzieu , die later zelf ook bij Lacan 
in analyse zou gaan en als psychoanalyticus zou gaan werken, weten we dat het 
verbrande kind eveneens Marguerite heette (Allouch, 1994: 99). Men treft zo’n 
substitutie van namen wel vaker aan. Het ene kind komt zo als het ware het andere 
vervangen doordat het dezelfde naam krijgt, met alle gevolgen van dien omdat het 
nieuwgeboren kind zo het beeld van een dode over zich krijgt. Over de geboorte 
van  Aimée zegt Lacan verder nog dat de familie vaak de nadruk legt op een heftige 
emotie4 die de moeder onderging tijdens de bevalling, zonder dat ze dit verder pre-
ciseren (Lacan, 1932: 175).

4.  “[U]ne émotion violente” (Lacan, 1932: 175).
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Aimées moeder stond bekend als iemand die snel achterdochtig werd. Wan-
neer een buurvrouw haar bijvoorbeeld voorspelt dat een van haar zieke dieren niet 
zal genezen, voelt ze zich bedreigd door deze woorden. Ze voelt het eerst aan als 
een magische bedreiging, waarna ze overtuigd raakt dat de buurvrouw anderen wil 
schaden, om uiteindelijk de buurvrouw ervan te verdenken het beest te hebben ver-
giftigd. Deze dispositie verduidelijkte zich steeds meer in een gevoel bespioneerd en 
afgeluisterd te worden door buren, waardoor men de brieven van deze ongeletterde 
vrouw fl uisterend moest voorlezen. Na Aimées geweldpleging op de actrice isoleert 
de moeder zich en geeft ze haar buren de schuld van het drama (ibid.: 221).

 Aimée  was de enige in het gezin die de autoriteit van de tirannieke, weinig 
zelfbeheerste vader durfde tegen te spreken. De punten waarop zij steigerde lijken 
misschien in eerste instantie onbeduidende details, maar ze zijn het geenszins. Het 
ging vaak om symbolisch beladen zaken zoals de haardracht, de kledij of de knoop 
van een broeksriem. In de voorbeelden die Lacan opsomt, merken we dat het steeds 
te maken heeft met de vrouwelijkheid. Dat wordt bevestigd door het feit dat de 
privileges van  Aimée, zoals het mogen dragen van fi jner ondergoed dan haar zussen, 
tientallen jaren later nog steeds bitterheid veroorzaakt bij die zussen. Het is precies 
van de moeder dat zij dit voorrecht krijgt. Met haar had zij een erg intense aff ec-
tieve band. “We waren twee vriendinnen”, zo zegt  Aimée. Zelfs op 38-jarige leeftijd 
krijgt ze tranen in de ogen wanneer ze zegt dat de scheiding van haar kind niet zo 
veel emoties heeft veroorzaakt als de scheiding van haar moeder. Ze verwijt zichzelf 
enorm dat ze niet bij haar moeder is gebleven (ibid.: 220).

Het valt Lacan op dat tussen moeder en dochter een erg sterke band bestaat 
en dat bij beide vrouwen een psychotische problematiek aanwezig is. Meer in het 
algemeen is Lacan ook getroff en door de enorme frequentie van de folies à deux tus-
sen moeders en hun dochter, of tussen vaders en hun zoon (ibid.: 284).5 Een echte 
verklaring geeft hij nog niet tijdens zijn doctoraat, maar wel merkt hij op dat men 
steevast een sociaal isolement van de twee individuen kan vaststellen, alsook wat hij 
de “wet van de versterking van de psychotische problematiek bij de afstammeling”6 
noemt. Lacan stelt dat wanneer men deze gevallen beter bestudeert, men ziet dat de 
factor van de erfelijkheid – die sowieso een twijfelachtige verklaring is in de psycho-
logie – hier niet moet worden ingeroepen ter verklaring, omdat de folie à deux ook 
voorkomt bij mensen die de familiale band niet delen en omdat men merkt dat in 
de folie à deux vaak ook de inhoud van de waan volledig wordt overgenomen (ibid.). 

5.  Lacan zal, net zoals de Clérambault , regelmatig botsen op het thema van de folie à deux. Nog vóór zijn 
doctoraat schreef hij samen met Claude en Migault een artikel over “les folies simultanées”. Daarin werden twee 
gevallen van folie à deux bij een moeder en haar dochter voorgesteld, die afweken van de klassiek beschreven 
gevallen. In deze twee gevalsstudies merkte men op dat moeder en dochter beiden psychotisch werden, maar 
dat de inhoud van de waan verschilde en dat zij beiden de ander konden bekritiseren, de ander als psychotisch 
konden herkennen, maar niet zichzelf (Claude, Migault & Lacan, 1931). Ook later ontmoet hij geregeld de folie 
à deux. Een jaar na zijn doctoraat botst hij op de zussen Papin , in het derde seminarie en in ‘D’une question 
préliminaire’ leren we het geval kennen van de vrouw die het scheldwoord ‘zeug’ hallucineerde, en aan het einde 
van zijn onderwijs bespreekt hij James Joyce  en diens dochter.

6.  “[L]a loi du renforcement de l’anomalie psychotique chez le descendant” (Lacan, 1932: 284).
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Het eerste argument lijkt ons het sterkst om de erfelijke factor te bekritiseren. Het 
tweede is niet zozeer een argument, maar eerder een vaststelling. De psychose kan 
er louter op basis van de inhoud van de psychose nog steeds erfelijk zijn. We zullen 
hier voorlopig uit onthouden dat Lacan nog geen echte verklaring geeft, maar wel 
reeds een aantal zeer belangrijke vaststellingen heeft gedaan die hij vooral in ‘D’une 
question préliminaire’ zal uitwerken (Lacan, 1957b).

Een gelijkaardige intieme band als met haar moeder zal  Aimée  later onderhouden 
met een collega op het werk. Drie jaar lang zal de intense vriendschap duren, tot haar 
miskraam, waarna de goede vriendin plots een achtervolgster wordt. Over de twee 
vriendinnen werd gezegd dat de een de schaduw van de ander was. Lacan verwijst 
naar gelijkaardige gevalsstudies van Kretschmer : “Haar activiteit en haar reacties [van 
de vriendin], zoals Kretschmer beschrijft over de corresponderende typen, stellen 
zich tegenover ons subject, zoals het omgekeerde beeld in de spiegel ten aanzien van het 
object” (Lacan, 1932: 226, eigen cursivering).7 In deze passage zien we voor de eerste 
keer in het werk van Lacan de functie van de spiegel en het beeld verschijnen die hij 
vier jaar later in zijn theorie over het spiegelstadium zal integreren. Ook hier weer 
moeten we opmerken dat Lacan een zeer interessante vaststelling doet die pas later 
systematisch zal worden opgenomen in een theorie. We komen daar nog op terug.

Dankzij het geduldige navorsen van Jean Allouch  komen we te weten dat de 
vriendin die  Aimée  na de zwangerschap opbelde dezelfde is als de pas veel later in 
Lacans doctoraat vermelde collega met wie  Aimée drie jaar lang een intense vriend-
schap had onderhouden. Als reden voor een aantal onduidelijkheden in Lacans 
verslaggeving van Aimées leven, wijst Allouch erop dat hij zijn doctoraat schreef 
tijdens de ontmoetingen. Hij schreef zijn doctoraat dus niet op een historiografi sche 
wijze waarbij eerst het materiaal wordt verzameld en dan vervolgens de geschiede-
nis wordt neergeschreven. Het verzamelen en het schrijven gebeurden tegelijker-
tijd waardoor sommige elementen die verband hebben met elkaar op verschillende 
plaatsen worden besproken en de lezer het verband tussen beide niet opmerkt. In 
dit geval blijkt de anoniem vermelde vriendin van de beginbladzijden dezelfde te 
zijn als mejuff rouw C. de la N. waarover we pas later te weten komen dat indien zíj 
in de buurt was geweest op de dag van de aanval, zíj de aanval had moeten incas-
seren en niet de actrice! (Allouch, 1994: 32-35).

Het is precies uit de mond van deze vriendin dat  Aimée  voor de eerste keer de 
naam, de gewoonten en het succes van de actrice te horen krijgt. Ook de naam 
van Sarah Bernhardt die later haar tweede belangrijkste achtervolgster zou wor-
den, leert ze door haar kennen. Wat de vriendschap tussen  Aimée en haar collega 
lijkt te hebben bewerkstelligd is een gemeenschappelijk punt in de relatie tot hun 
omgeving.  Aimée benadrukt dat de collega de enige was die een beetje van het ordi-
naire afweek tussen al die “in serie gemaakte meisjes”.  Aimée werd echter niet zo 
gedomineerd door de vriendin dat ze niet een stukje voor zichzelf kon behouden, 

7.  “[S]on activité et ses réactions, ainsi que Kretschmer  l’écrit des types correspondants, s’opposent à celles 
de notre sujet, comme à l’objet son image inversée dans le miroir” (ibid.: 226, eigen cursivering).
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want in tegenstelling tot eerdere vriendschappen kon ze nu wel steeds “een geheim 
tuintje onderhouden”. Lacan noemt dit geheime tuintje “het hokje waar zich de 
gevoelige persoonlijkheid verbergt tegen de ondernemingen van haar tegendeel” 
(Lacan, 1932: 227).8 Tegenover haar omgeving reageert ze helemaal omgekeerd, 
altijd tegendraads.  Aimée lijdt aanvankelijk onder deze meningsverschillen, maar 
dat zal verschuiven naar een misprijzen voor de leden van haar eigen geslacht, over 
wie ze zegt dat ze slechts geïnteresseerd zijn in roddelpraatjes en gekonkel. Dat 
resulteert dan weer in een gevoel van superioriteit, die haar doet zeggen dat ze zich 
“mannelijk” voelt. Haar vriendin bevestigt haar daarin: “Je bent mannelijk.”  Aimée 
geeft aan dat ze zich erg aangetrokken voelt tot mannen, maar dan allesbehalve op 
een seksuele manier. Samen met haar smaak voor avontuur valt haar reële seksuele 
frigiditeit op. Ze is niet in staat een orgasme te ervaren. Wat haar zo intrigeert aan 
mannen is hun ziel (Lacan, 1932: 226-228, 261). Hierin merken we niets van de 
hysterische identifi catie met het verlangen van een man. Voor de hysterica is het 
verlangen van een man vaak niet eens zo’n enigma. Zij menen vaak maar al te goed 
te weten waar het een man om te doen is. Voor  Aimée daarentegen is de mannelijke 
ziel één groot raadsel.  Aimée getuigt hier veeleer van het falen van de fallische bete-
kenaar. De fallus is een concept dat als zodanig niet verschijnt in deze gevalsstudie. 
Later zal Lacan stellen dat de fallus, gekoppeld aan het freudiaanse castratiecom-
plex, een belangrijke functie heeft om een verhouding tot het andere geslacht te 
kunnen aannemen (Lacan, 1958c).9

Na een korte periode van losbandigheid, zoals ze het zelf noemt, benadert ze 
een collega met wie ze zal trouwen. Tijdens het huwelijk blijft de vriendin nog 
een tijd haar invloed uitoefenen, maar daar komt een einde aan door een geluk-
kig toeval. De vriendin wordt overgeplaatst op het werk zodat hun band minder 
intens zal worden (Lacan, 1932: 229). Binnen dit huwelijk vinden de twee eerder 
vermelde zwangerschappen plaats, waarvan het eerste een miskraam is. Tijdens de 
tweede zwangerschap krijgt ze nachtmerries over doodskisten die haar nog jaren na 
de zwangerschap zullen achtervolgen. Ze ziet in haar dromen hoe haar kind wordt 
opgeknoopt, vermoord of weggenomen. Eenmaal wakker wacht ze uren op een tele-
gram waarin haar het nieuws wordt gemeld. Vanuit Lacans tweede periode gerede-
neerd valt de betekenaar voor  Aimée  samen met de realiteit. Voor  Aimée is er geen 
ontwaken mogelijk uit de nachtmerrie. Voor de neuroticus is de droom symbolisch 
van aard. De droom is voor hem een formatie van het onbewuste die gestructureerd 
is als een taal. Doordat er echter zo veel beelden aan te pas komen, werd de droom 
doorheen de geschiedenis steeds imaginair begrepen. Droomwoordenboeken zijn 
daar het beste voorbeeld van. Een droom over beeld x betekent daar automatisch y. 
Freud leert ons in De droomduiding (1900a) daarentegen dat wanneer dromen uit-

8.  “C’est le réduit où se défend la personnalité sensitive contre les entreprises de son contraire” (Lacan, 
1932: 227).

9.  In de volledige eerste periode heeft Lacan nog geen aandacht voor de fallus. Deze komt er pas omstreeks 
het vierde seminarie. We komen er in paragraaf 2.2 uitvoeriger op terug.
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gesproken worden, wanneer men rond de droom associeert, ze ook gelezen kunnen 
worden.10 Dromen spreken dus over het onbewuste.

Men had kunnen opmerken [voor Freud] dat de droom een zin had, dat men er iets in 
kon lezen, maar niet dat de droom spreekt (Lacan, 1955-1956: 19).11

Voor  Aimée  echter verraden dromen niet zozeer iets over het onbewuste (dat zou 
een symbolische interpretatie zijn), noch dienen ze gedecodeerd te worden (ima-
ginaire interpretatie), maar ze zijn reëel. Sprekend over de schizofreen stelt Lacan 
later dat “voor hem al het symbolische reëel is” (Lacan, 1954: 392).12 We kunnen 
dit opvatten als Lacans conceptualisering van Freuds opmerking dat de schizofreen 
de woorden behandelt als dingen (Freud, 1915e).13 Wat  Aimée droomt is dus echt. 
Lacan stelt daarom:

Deze eerste karakteristiek van de waan is het waard genoteerd te worden: de evidentie 
van de betekenis van de waan. Sterk verschillend van de symbolische obscuriteit van de 
dromen, heeft zij in feite gezegd dat ‘in de waan het onbewuste zich onmiddellijk in 
het bewuste uitdrukte’. We hebben de bijzondere moeilijkheden die daarvan het gevolg 
zijn voor de psychoanalyse van de wanen genoteerd. Men kan zeggen dat in tegenstel-
ling tot de dromen, die moeten worden geïnterpreteerd, de waan op zichzelf reeds een 
interpretatieve activiteit van het onbewuste is. En dit is een volstrekt nieuwe zin die 
zich voor de term van de interpretatiewaan aandient (Lacan, 1932: 293).14

Deze opmerking is zeer belangrijk. Ze heeft namelijk rechtstreekse consequenties 
voor de interpretatiemogelijkheden van de analyticus. Als de waan – zoals Lacan 
de term invult – inderdaad op zichzelf reeds een interpretatiearbeid is, dan is de 
klassieke interpretatie van de analyticus niets anders dan een stuk extra waanarbeid. 
De interpretatie wordt zo een surplus aan waanarbeid, waar de psychoticus niet 
bij gebaat is. Integendeel. Het genot dat vervat zit in de interpretatiearbeid van 
de psychoticus zal door de interpretaties van de analyticus alleen maar nog meer 
gaan woekeren. Het genot dat vervat zit in de interpretatie mag men hier als een 
imaginair genot opvatten. Het is namelijk een jouissance die zich uit in het teveel-
aan-betekenis. In het vierde hoofdstuk zullen we nog zien hoe Lacan in zijn laatste 

10.  Freud is daar zelf niet altijd even consequent in. Lacan privilegieert in zijn lectuur dus de betekenaar. 
Dat kan hij beter dan Freud omdat hij van de linguïstiek gebruik kan maken.

11.  “On avait pu s’apercevoir [avant Freud] que le rêve avait un sens, qu’on pouvait y lire quelque chose, 
mais pas que le rêve parle” (Lacan, 1955-1956: 19).

12.  “[P]our lui tout le symbolique est réel” (Lacan, 1954: 392).

13.  Hierop komen we uitvoerig terug in paragraaf 4.1.2.

14.  “Ce premier caractère du délire vaut d’être noté: l’évidence de la signifi cation du délire. Bien diff érente 
de l’obscurité symbolique des rêves, elle a fait dire que ‘dans le délire l’inconscient s’exprimait directement 
dans le conscient’. Nous avons noté les diffi  cultés spéciales qui en resultent dans la psychanalyse des délires. 
On peut dire que, contrairement aux rêves, qui doivent être interprétés, le délire est par lui-même une activité 
interprétative de l’inconscient. Et c’est là un sens tout nouveau qui s’off re au terme de délire d’interprétation” 
(Lacan, 1932: 293).
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onderwijs dieper ingaat op dit probleem en er een andere wending aan geeft. Wan-
neer hij Joyce  leest, zal hij opmerken dat men beter de nonsens kan viseren, dan 
de zin te laten woekeren. Hij zal stellen dat er inderdaad een dimensie van genot 
inherent aan de taal is. Deze dimensie zal daar niet langer imaginair zijn. Hij zal ze 
opvatten als reëel, in die zin dat het niet gaat om het genot in de betekenis, maar 
om een genot in de klank van de taal. Lacan zal daarvoor een neologisme uitvinden 
waarin het repetitief lallende aspect naar voren komt. Hij zal het lalangue noemen.15

Terug naar  Aimée . De problemen beginnen zich intussen op te stapelen in het 
huwelijk. Het begint bij de typische verschillen in smaak en mondt uit in de minder 
typische dreiging van  Aimée dat ze haar man zal vermoorden wanneer deze niet 
bereid is van haar te scheiden. Alles wijst erop dat dit dreigement zeer serieus bedoeld 
is. Ze eist de medewerking van haar zus om de scheiding te forceren. Ze dwingt 
haar voor te liegen dat haar man zowel haar als haar kind slaat.  Aimée zelf blijkt 
onophoudelijk bang te zijn dat er een aanslag op haar kind zal gebeuren. De onrust 
in haar omgeving neemt eveneens toe omdat men ziet hoezeer zijzelf haar kind en 
haar man schaadt (ibid.: 171).  Aimée beschermt zich tegen haar omgeving, terwijl 
de omgeving zich aangevallen voelt door haar. Deze verwarring op imaginair niveau 
tussen de intenties van het ik en deze van de ander merkt men vaak bij psychotici.

Acht maanden na het huwelijk is er een beslissend moment in de relatie met 
haar man. De oudste zus van  Aimée , die een grote behoefte naar moederschap bleek 
te hebben, beslist om bij  Aimée te komen inwonen en stelt zich autoritair op in 
haar huishouden (ibid.: 230). Volgens Lacan heeft  Aimée nooit kunnen verdragen 
dat haar zus zich bemoeide met de opvoeding van haar kind (ibid.: 232). Nu merkt 
Lacan op dat wanneer  Aimée haar vijand niet herkent in haar zus, dat komt door 
zeer grote aff ectieve weerstanden. Hierin herkent hij Freuds theorie van de Vernei-
nung. Hij noemt het zelfs een “systematische miskenning waarin  Aimée wegvlucht” 
(ibid.: 233; Freud, 1925h).16 We citeren:

Het staat buiten kijf dat de psychasthenische structuur van Aimées persoonlijkheid 
haar rol speelt in de keuze van het weg richten van haar haat. Wanneer  Aimée  voor de 
eerste keer tot een reactie van gevecht overgaat (tot een reactie conform aan de bekende 
beschrijving van de paranoïde constitutie), dan komt ze daar slechts toe via een omweg; 
ze substitueert aan het object dat zich direct leent voor haar haat een ander object, dat 
bij haar analoge reacties heeft uitgelokt door de ondervonden vernederingen en door 
het geheime karakter van het confl ict, maar dat het voordeel heeft te ontsnappen aan 
de reikwijdte van de slagen (Lacan, 1932: 234).17

15.  Zie hoofdstuk IV.

16.  “[L]a méconnaissance systématique où se réfugie  Aimée ” (Lacan, 1932: 233).

17.  “Il est hors de doute que la structure psychasthénique de la personnalité  d’Aimée  joue son rôle dans ce 
choix détourné de sa haine. Quand, pour la première fois,  Aimée passe à une réaction de combat (à une réac-
tion conforme à la description reçue de la constitution paranoïaque), elle n’y parvient en eff et que par un biais; 
elle substitue à l’objet qui s’off re directement à sa haine, un autre objet, qui a provoqué chez elle des réactions 
analogues par l’humiliation éprouvée et par le caractère secret du confl it, mais qui a l’avantage d’échapper à la 
portée de ses coups” (Lacan, 1932: 234).
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 Aimée  zal volgens de interpretatie van Lacan niet ophouden haar haat te richten 
op objecten die steeds verder van het reële object verwijderd zijn en die bovendien 
steeds moeilijker bereikbaar zijn. De haat maakt als het ware een omweg van de 
zus, als oorspronkelijke object van de haat, via de vriendin, naar de onbereikbare 
actrice. Op deze manier komt Lacan ertoe te stellen dat de waan gedurende jaren 
een vluchtreactie is geweest om de agressieve act niet te moeten voltrekken. Zo ziet 
hij in het achterlaten van haar familie een vlucht weg van haar kind (ibid.: 234).

 Aimée  heeft nooit rechtstreeks contact gehad met haar slachtoff er. Ze had wel 
eens tegen een gezelschap, dat over de actrice sprak als een zuiver en voornaam 
persoon, gezegd dat het een hoer was om daarna te denken dat de actrice nu wel 
wraak zou willen nemen (ibid.: 162). Daarenboven dacht ze dat de actrice niet de 
enige kon zijn die het op haar gemunt had en dat haar belagers elkaar dienden te 
kennen. Dufl os moest wel door een belangrijke persoon worden ondersteund (ibid.: 
165). Zo zal ze de romanschrijver Pierre Benoît verdenken en ter verantwoording 
roepen, omdat ze ervan overtuigd is zichzelf te herkennen in diens literaire werk. 
Ze slaagt erin hem te ontmoeten. De auteur kan alleen antwoorden op haar vraag 
of hij “in het complot zit” dat hij haar mysterieus vindt. Omdat hij zich geen raad 
weet met haar insisterende vragen, noemt hij haar vervolgens brutaal en verbreekt 
hij elk verder contact (ibid.: 170). In de acht maanden vlak voor de aanval op de 
actrice wordt Aimées angst steeds groter en zo ook haar agressie. Een van haar col-
lega’s vindt zijn fi ets terug met plat gestoken banden. Haar man krijgt een kom 
water over zijn hoofd en een andere keer maakt hij nader kennis met het strijkijzer 
(ibid.: 159). Ze leest ook in een krant dat haar kind zal worden vermoord omdat de 
moeder ervan een kwaadspreekster is. Hierdoor voelt ze steeds meer de noodzaak 
om tot een directe actie over te gaan (ibid.: 163). Een uur voor de aanval heeft ze 
evenwel nog steeds niet beslist of ze de actrice zou staan opwachten en niet zoals 
gewoonlijk bij haar kleine kind zou zijn.

 Aimée heeft dus meerdere achtervolgers zonder dat ze met een van hen een reële 
band heeft. Lacan stelt dat dit de “waarde [van de achtervolgers] als puur symbool” 
in de verf zet (ibid.: 253).18  Aimée  heeft dus in de actrice, in haar vriendin, in Pierre 
Benoît en in Sarah Bernhardt symbolen, substituten, doublures gevonden van een-
zelfde prototype: met name haar zus, die het ware object van haar haat is en bij wie 
ze zodoende haar rekening kan vereff enen.

Na de mislukte aanslag waarbij ze de actrice uiteindelijk lichter verwondde dan 
de bedoeling was, wordt ze opgesloten in de gevangenis. De act wordt aanvankelijk 
niet gevolgd door een verlichting van het subjectieve lijden. De haat blijft even 
groot en  Aimée is verwonderd dat niemand de actrice ongelijk geeft. Na twintig 
dagen opsluiting echter, begint ze plots te huilen en zegt ze dat de actrice haar 
geen kwaad wilde doen. Haar medegevangen zijn verbouwereerd en willen haar 
niet geloven: “Gisteren sprak je nog kwaad over haar!” De waan is verdwenen, zo 
stelt Lacan.  Aimée  verzekert dat “zowel het goede als het kwade is gevallen” (ibid.: 

18.  “[L]a valeur de pur symbole” (Lacan, 1932: 253).
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172-173). Enkele pagina’s eerder had Lacan nochtans geschreven dat de gedachte 
dat men haar kind wilde doden, persisteerde (ibid.: 157). Bij een vluchtige lezing 
worden we hier dus door Lacan op het verkeerde been gezet. In die zin zet hij ook 
zichzelf op het verkeerde spoor. De waan dat men haar kind wil vermoorden is 
eigenlijk helemaal niét verdwenen en toch is er een verandering in de libidinale eco-
nomie aan te wijzen. In mijn lectuur is enkel de haat ten aanzien van deze specifi eke 
achtervolgers verdwenen.

Lacan stelt nu dat een onmiddellijke “genezing” van de waan slechts in één type 
van de gevallen van paranoia voorkomt, namelijk bij de passionele wanen na de 
voltrekking van hun moorddadige obsessies (ibid.: 250).  Aimée daarentegen kon 
haar slachtoff er slechts matig raken. We zien bij haar dus niets gelijkaardigs. Hoe 
kunnen we de uitgestelde verandering bij  Aimée  dan verklaren? Lacan wijst ons 
daarvoor op het nagenoeg complete isolement waarin ze zichzelf heeft geplaatst. 
In de gevangenis werd ze op brute wijze geconfronteerd met de gebruiken van haar 
medegevangenen, met hun spot en cynische uitlatingen. Ze werd geconfronteerd 
met de afkeuring van de mensen die het dichtst bij haar stonden en zag hoe zij allen 
haar de rug toekeerden. Haar collega’s hebben haar verworpen na de passage à l’acte 
en na alle verwijten die ze hen in het gezicht heeft gesmeerd. Slechts door hen die 
ze verafschuwt, een aantal misdadigers in de gevangenis, werd ze niet verworpen. 
Lacan stelt daarom dat  Aimée op die manier haar straf of haar kastijding heeft gere-
aliseerd. Ze realiseert dat ze zichzelf heeft getroff en.19 Het is slechts op dat moment, 
wanneer ze (zich) dat realiseert, dat er een aff ectieve verlichting komt. Pas dan krijgt 
het waansysteem een deuk, zoals we dat ook bij de passionele moorden zien. Lacan 
veronderstelt dus aan de basis van Aimées genezing een zelfbestraffi  ng (ibid.: 250).20

In zijn verklaring dat de genezing het gevolg is van een zelfbestraffi  ng is Lacan 
niet zo origineel als het op het eerste gezicht misschien lijkt. Het is een freudiaanse 
verklaring. Freud sprak over twee verschillende vormen van zelfbestraffi  ng, beide 
afkomstig uit dezelfde bron van het oedipuscomplex. Enerzijds zijn er wat Freud de 
misdadigers uit schuldbewustzijn noemt (Freud, 1916d: 209-210). Dat zijn neuro-
tici die vanuit een onbewust schuldgevoel een misdaad plegen, met Raskolnikov uit 
Dostojevski’s Misdaad en straf als prominent voorbeeld. Freud draait hiermee een 
typische redenering om. Bij dit type obsessionele misdadigers komt het schuldge-
voel vóór de misdaad. De misdaad is een rationalisering achteraf om het onbewuste 
schuldgevoel te fi xeren waarbij de bron van dit onbewuste schuldgevoel de wens 
zou zijn om de vader te vermoorden en de moeder te bezitten. De act brengt zo 
een eff ect van verlichting teweeg doordat er een valse verknoping ontstaat tussen de 
misdaad en de schuld. De werkelijke bron blijft echter verdrongen. Het is pas na de 
act dat de neuroticus die op zoek was naar zijn fout, “weet” waaraan hij schuldig is. 
Hij weet nu dat hij schuldig is aan de misdaad die hij in de realiteit heeft begaan. 

19.  “Ce qu’elle réalise encore, c’est qu’elle s’est frappée elle-même” (Lacan, 1932: 250).

20.  Elders, in de tekst over de zussen Papin , noemt Lacan de zelfbestraffi  ng ook een boetedoening, “une 
expiation” (Lacan, 1933a: 392).
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Dat hij op onbewust niveau aan iets anders schuldig is, kan zo verdrongen blijven. 
In deze valse verknoping schuilt voor Freud de bron van de psychische verlich-
ting.21 Als tweede vorm van zelfbestraffi  ng vinden we bij Freud de omkering van 
een agressieve act tegen het eigen ik, die oorspronkelijk gericht is naar het object 
(Freud, 1916-1917g). In sommige zelfmoordpogingen kon Freud vaststellen dat 
de act gericht tegen de eigen persoon niet zou kunnen worden volbracht als deze 
niet tegelijkertijd een andere persoon raakte waarmee de persoon zich identifi ceert. 
Beide freudiaanse vormen van zelfbestraffi  ng zijn echter neurotische mechanismen 
die door Lacan worden toegepast op de psychose van  Aimée . We zullen straks zien 
dat Lacan in zijn thesis zelf heel even een andere verklaring voor de genezing van 
Aimées waan aanstipt dan deze van de zelfbestraffi  ng, zonder deze verder uit te 
werken. We zullen ze daarom zelf later uitwerken, maar blijven voorlopig nog even 
stilstaan bij de zelfbestraffi  ng. Daarvoor moeten we teruggrijpen naar een artikel dat 
een jaar voor zijn doctoraat verscheen.

In zijn tekst ‘Structure des psychoses paranoïaques’ stelde Lacan namelijk reeds 
dat de passage à l’acte voor een verlichtend eff ect kan zorgen. In deze tekst noemt 
hij de obsederende idee dat er iets moet gebeuren een parasitaire idee die half in de 
persoonlijkheid geïntegreerd is:

Deze passage à l’acte krijgt, wanneer ze geformuleerd wordt, het karakter van een obse-
derende impuls, die zoals Henri Claude heeft aangetoond, deze particulariteit bezit dat 
ze half in de persoonlijkheid is geïntegreerd onder de vorm van de overheersende idee. 
Net zoals in andere impulsen en obsessies de act het subject van de druk van de para-
sitaire idee ontlast, zo roept ook de voltrekking van de act na vele aarzelingen een halt 
toe aan de waan, waarvan zo de grondslag van degeneratieve impulsiviteit gereveleerd 
wordt (Lacan, 1931: 12).22

Een verklaring voor dit verlichtende eff ect geeft hij nog niet. Een eerste poging 
daartoe onderneemt hij in zijn doctoraat, waar hij dit type psychose dus beschrijft 
als “paranoïa d’autopunition”. Jean Allouch  (1994: 104) stelt een andere hypothese 
voor met betrekking tot de “genezing” van Aimées waan. Lacan focust volgens hem 
op de nauwe band tussen moeder en dochter die men gerust een folie à deux kan 
noemen. Lacan isoleert wel de folie à deux, maar hij integreert ze op dit moment nog 
niet in zijn theorie. Allouch stelt zich de vraag of we de genezing van Aimées waan 
niet mogen toeschrijven aan het openlijke uitbarsten van de waan van de moeder.

Dat lijkt ook mij een veel accuratere verklaring dan de zelfbestraffi  ng. Zes jaar 
na het beëindigen van zijn gevalsstudie over  Aimée , in ‘Les complexes familiaux’, zal 

21.  Het epistemologisch statuut van het concept “onbewust schuldgevoel” binnen de theorie van Freud is 
problematisch, en wordt later in zijn theorie vervangen door de strafbehoefte (zie Freud, 1924c).

22.  “Ce passage à l’acte, quand il est formulé, prend le caractère d’une impulsion obsédante, qui a cette par-
ticularité, qu’a montrée H. Claude, d’être à moitié intégrée à la personnalité sous la forme de l’idée prévalente. 
De même que dans les autres impulsions-obsessions, l’acte soulage le sujet de la pression de l’idée parasite, ainsi, 
après des hésitations nombreuses, l’accomplissement de l’acte met fi n au délire, dont se révèle bien ainsi la base 
d’impulsivité dégénérative” (Lacan, 1931: 12).
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ook Lacan expliciet een verband leggen tussen het declencherende moment van de 
psychose bij het kind en dat van één van de ouders. Hij merkt op dat het moment 
van de declenchering bij een kind of adolescent vaak voorafgaat aan de declenche-
ring van een van de ouders, als ware het een terugslag.

Men moet de frequentie van het overbrengen van de paranoia in de directe familiale 
lijn opmerken, met vaak een verergering van haar verschijningsvorm (...) bij de afstam-
meling (Lacan, 1938: 68).23

Wanneer hij dit stelt, refereert hij niet naar het geval  Aimée . Nergens stelt hij expli-
ciet de hypothese op dat de waan van  Aimée geluwd is op het moment dat de waan 
van haar moeder in alle hevigheid losbarstte. Als we hier geen rekening mee houden 
blijft het nochtans onbegrijpelijk dat de “genezing” er komt na precies twintig dagen 
gevangenisstraf. Eénmaal we de openlijke declenchering van de psychose van de 
moeder in rekening brengen, die er inderdaad komt nadat  Aimée gevangen wordt 
gezet, kunnen we dit wel begrijpen en moeten we tevens inzien dat het zwaartepunt 
van de paranoïde waan te situeren valt bij de verhouding tussen moeder en kind, en 
niet zoals Lacan stelt bij de zus.

Dat de zelfbestraffi  ng een genezend eff ect zou hebben, blijft Lacan zelf ook niet 
volhouden. In 1976 spreekt hij hoogstens nog over een kalmerend eff ect:

Van de ene dag op de andere verdwenen haar tot dan toe rigoureuze hersenspinsels. Ik 
stond mezelf toe – even psychotisch als mijn patiënte – om dit au sérieux te nemen en 
te denken dat als de gevangenis haar had gekalmeerd, dat het dan ook dat was dat ze 
had gezocht. Ik heb daar toen ook een eerder vreemde naam aan gegeven: ik noemde 
dat de ‘zelfbestraff ende paranoia’. Natuurlijk was dat de logica een beetje ver doordrij-
ven (Lacan, 1976a: 10).24

Jaren later schuift Lacan dus de zelfbestraffi  ng als verklaring resoluut aan de kant. 
Hij schuwt de zelfkritiek niet wanneer hij ironisch zegt dat zijn opvatting even psy-
chotisch was als deze van zijn patiënt. Ik concludeer daaruit dat men op basis van 
een lectuur van Lacans vroege werk uit de periode rond het doctoraat zou kunnen 
stellen dat de confrontatie met de wet van belang is. Soms kan het feit dat iemand 
een halt toeroept aan de obsederende impulsen inderdaad wel een verlichtend eff ect 
ressorteren. Op basis van een verdere lectuur van Lacans werk moet men echter 
concluderen dat de confrontatie met een wet slechts één manier is om te komen tot 
een separatie van het genot. Het pacifi cerende eff ect ligt in het feit dat het subject 
zich van dit genot heeft kunnen bevrijden en niet in de wijze waarop hij zich daar-

23.  “Il faut noter (...) la fréquence de la transmission de la paranoïa en ligne familiale directe, avec souvent 
aggravation de sa forme (...) de son apparition chez le descendant” (Lacan, 1938: 68).

24.  “Du jour au lendemain disparurent ses jusqu’ici rigoureuses élucubrations. Je me permis – aussi psy-
chotique que ma patiente – de prendre cela au sérieux et de penser que, si la prison l’avait calmée, c’était 
là ce qu’elle avait réellement recherché. Aussi donnai-je à cela un nom plutôt bizarre: je l’appellais ‘paranoïa 
d’autopunition’. À l’évidence, c’était peut-être pousser la logique un peu loin” (Lacan, 1976a: 10).
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van heeft kunnen ontdoen. Er zijn andere mogelijkheden om zich te separeren van 
het destructieve genot, de haat of de minachting dan door de wet. De internering 
of collocatie is dus slechts één van de mogelijkheden om tot een zekere separatie 
van het genot te komen.25 In het geval van  Aimée  besluiten we voorlopig dat dit 
het genot van de moeder is en niet de autoritaire inmenging van de zus, zoals Lacan 
beweert. Het genot begrijpen we met Miller  (1999) als een genot dat zich situeert 
binnen de imaginaire orde, in die zin dat het intra-imaginair is, eerder dan inter-
subjectief. Het betreft een genot waarin geen grote Ander wordt geviseerd door het 
subject. Wel wordt een kleine ander geviseerd zonder dat deze relatie door een derde 
symbolische term wordt gemedieerd. We onthouden ook dat Lacan de term van de 
zelfbestraff ende waan niet zal blijven gebruiken.

Om ons onderzoek naar Lacans theorievorming over het genot in de psychose 
verder te zetten is het van belang om op te merken dat Lacan in zijn doctoraat voor 
de verklaring van de handelingen van  Aimée  niet alleen de diagnose van de zelfbe-
straff ende paranoia heeft gebruikt. Hij fl irt een tijdje met het idee dat we evengoed 
zouden kunnen spreken over een geval van erotomanie.26 Aan het einde van zijn 
thesis hakt hij de knoop door en verkiest hij de eerste hypothese. In 1976 rakelt hij 
het vraagstuk van de diagnose opnieuw op om defi nitief de term erotomanie als best 
passende mogelijkheid naar voren te schuiven. In wat volgt, zal ik daarom halt hou-
den bij de erotomanie van  Aimée jegens de Prins van Wales. We zullen argumente-
ren dat de erotomanie, gemedieerd door het schrift, voor  Aimée een poging was een 
waanmetafoor te creëren. Deze heeft een tijd dienstgedaan als laatste toevlucht om 
de dreigende passage à l’acte tegen te houden.

1.1.3 Schrijven en erotomanie als barrière tegen de passage à l’acte

Eerst een kort stukje geschiedenis over de diagnose erotomanie. Gaëtan Gatian 
de Clérambault  mag beschouwd worden als de auteur die het concept van de ero-
tomanie zijn eerste consistentie heeft gegeven. Hij plaatst de erotomanie binnen 
de passionele psychosen langs de kant van de jaloersheids- en querulantenwanen. 
Hij beschrijft hierbij een sequens die men er vaak zou terugvinden. Na een fase 
van hoop komt de ontgoocheling en vervolgens rancune (Clérambault , 1987: 311-
443). Ook Freud maakt een duidelijk onderscheid tussen de liefde van de neuroti-
cus en de liefde van bijvoorbeeld Schreber .

Veel gevallen van erotomanie zouden de indruk kunnen wekken van overdreven of 
verwrongen heteroseksuele fi xaties die op niets anders gebaseerd zijn, ware het niet 

25.  Voor de separatie met het genot is het tiende seminarie over de angst instructief. Zie daarvoor hoofd-
stuk III.

26.  “Elle [C. de la N.] donne jusqu’au bout son poids aff ectif au délire. Néanmoins, très rapidement, elle 
cède le premier plan à des personnages de rang supérieur, ces grandes actrices, ces femmes de lettres qui font du 
délire  d’Aimée  une véritable érotomanie homosexuelle” (Lacan, 1932: 263).
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Jouissance is een sleutelconcept in het werk van de psychoanalyticus Jacques 
Lacan. Hij zei ooit dat hij ergens toch had gehoopt dat men de jouissance het 
‘lacaniaanse veld’ zou noemen, net zoals men het onbewuste het ‘freudiaanse 
veld’ is gaan noemen. Het concept is geworteld in Freuds theorie over de drift 
en kent een gestrenge evolutie doorheen zijn onderwijs. Ook in zijn opvattingen 
over psychose zijn een aantal cruciale verschuivingen aan te tonen. Aanvanke-
lijk werkt Lacan aan een structurele benadering die het psychotische en neuro-
tische functioneren van elkaar onderscheidt. Geleidelijk aan legt hij steeds meer 
nadruk op inventiviteit en beschouwt hij psychose als een singuliere manier van 
omgaan met het ongeneeslijke bestanddeel in het symptoom van elk individu-
eel subject.

In De namen van het genot biedt Abe Geldhof een gedetailleerde lectuur van 
de evoluerende samenhang tussen de begrippen genot en psychose in Lacans 
werk. Hij beargumenteert dat Lacans theorie geen hermetisch gesloten systeem 
is, evenmin als het een esoterisch postmodern brouwsel zou zijn. Zijn oeuvre 
vormt daarentegen een bijzonder verfijnd open denkkader dat ingebed is in ge-
streng wetenschappelijk werk. Abe Geldhof behandelt in dit boek niet enkel 
theorie. Aan de hand van Lacans centrale gevalsstudies maakt hij ook duidelijk 
hoe men in de praktijk concreet vorm kan geven aan het klinisch werk met 
psychose. 

Abe Geldhof is doctor in de klinische psychologie (Universiteit Gent). Hij werkt in een 
privépraktijk te Gent en is lid van de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian 
School.
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