
De seksualiteit, het eigen lichaam en de dood vormen 
trauma’s voor de mens. Het subject is niet op de eigen drift 
en op zijn eigen lichaam afgestemd. Bovendien weet het 
fundamenteel niet wat het zelf zegt. Deze stelling maakt de 
kern van het schandaal van de psychoanalyse uit. Meer 
nog, het is net omdat het analytisch discours haar positie 
bepaalt vanuit deze onmogelijkheden dat ze het statuut 
van alle andere discours in vraag kan stellen. De kunst lijkt 
echter een geprivilegieerde bondgenoot te zijn voor de 
psychoanalyse in die zin dat ook de kunst in deze onge-
neeslijke rest de kern van haar wezen vindt.

Abe Geldhof neemt in dit boek drie authentieke kunste-
naars bij de hand, niet om de psychoanalyse te illustreren, 
maar om ze te ondervragen: de melancholische componist 
Béla Bartók, de schizofrene fotograaf David Nebreda en 
de auteur van pornografische verhalen Georges Bataille. 
Elk van deze ongeëvenaarde kunstenaars getuigen er van 
hoe singulier de problematiek is waar een subject mee 
wordt geconfronteerd. Alleen een onnavolgbare kunst-
greep kan dan ook het evenwicht herstellen.

Zij leren ons dat het symptoom geen teken is van een te 
elimineren ziekte, maar dat het onderdeel uitmaakt van de 
menselijke conditie als zodanig. In een psychoanalytische 
kuur wordt het symptoom daarom ook nooit rechtstreeks 
benaderd. Het onbehagen wordt er zelfs als een funda-
mentele en ongeneeslijke rest beschouwd waarvan de 
mens nooit echt geneest. Desondanks kan deze rest hem 
wel gaan animeren. Elk op hun manier illustreren deze drie 
solitaire kunstenaars dit gegeven. Zonder in psychoanalyse 
te zijn geweest, maar niet zonder hun kunst, bereiken 
zij een logisch eindpunt van de analyse, wat Lacan een 
‘sinthoom’ noemde. Net daarom kan de psychoanalyse, 
als theorie én als praxis, van hen iets leren.
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Inleiding

Het gaat er niet om te analyseren hoe het slaagt. Het gaat er om te herha-
len – tot de dorst over is – waarom het mislukt. ( Lacan, 1972-1973: 55, 
eigen vertaling)

Psychotherapeuten kunnen in hun praktijk dagelijks vaststellen dat elke mens 
geconfronteerd wordt met de liefde, de seksualiteit, de dood en het eigen lichaam. 
Bovendien moeten zij vaststellen dat deze confrontatie voor niemand vanzelfspre-
kend is. De perfecte liefdesrelatie bestaat niet. Er is geen natuurlijk object dat de 
seksuele drift kan bevredigen. De eigen dood kan men misschien wel anticiperen, 
maar men kan die niet werkelijk bevatten. Ook het eigen lichaam ten slotte kan 
de bron van een knagend onbehagen vormen. Deze vier velden vormen daarom de 
trauma’s bij uitstek voor het sprekende wezen.

De psychoanalyse is de mening toegedaan dat het ‘weten’ over elk van deze 
existentiële thema’s fundamenteel tekortschiet. Wie aan deze trauma’s lijdt, vindt 
geen troost bij de wetenschappen. Zo laat  Goethe zijn Faust verzuchten: “Nu heb 
ik dan fi losofi e, rechten en artsenij, en ach! helaas ook nog theologie terdege beoe-
fend, nacht en dag. Daar sta ik nu, ik arme dwaas! Zo wijs als in ’t begin helaas” 
( Goethe, 1982: 36). De psychoanalyticus Jacques  Lacan sprak daarom op een gege-
ven moment over dergelijke traumata als een ‘trouma’: het trauma vormt een gat 
(trou) in het geconstitueerde weten. Voor de psychoanalyse zijn de symptomen van 
de lijdende mens daarom geen tekens van een ziekte die moet worden geëlimineerd, 
maar van een waarheid die hem ontsnapt. In een psychoanalytische kuur wordt 
het symptoom daarom ook niet rechtstreeks benaderd. Het wordt gezien als een 
toegangspoort om aan de slag te gaan met een onbehagen dat nooit volledig kan 
verdwijnen. De psychoanalyse lijkt daarom op het eerste gezicht ook pessimistischer 
dan de gemiddelde psychotherapie. Zij schuift het geluk niet als een ideaal naar 
voren, maar duidt dit streven naar geluk als verlangen.

Het is precies deze terughoudendheid die de psychoanalyse ervan behoedt om 
bedrog te zijn. Ze bepaalt haar positie in wat geen plaats kan krijgen binnen het 
gevestigde weten. Ze vertrekt van het gegeven dat het weten niet volstaat. Meer nog, 
het is net omdat het psychoanalytische discours haar positie expliciet bepaalt vanuit 
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deze trauma’s en onmogelijkheden waarmee het spreekwezen wordt geconfronteerd, 
dat ze het statuut van alle andere discoursen in vraag kan stellen. Zij vindt de kern 
van haar wezen in een niet te genezen rest en is daarom het scherpst denkbare 
instrument om de discoursen van de religies, van de wetenschappen, van de politiek 
en niet in het minst ook van andere psychotherapeutische stromingen op de korrel 
te nemen.

Het kan geen toeval zijn dat wanneer  Lacan zich op een gegeven moment de 
vraag stelt wat het beste is wat men van een psychoanalyse kan verwachten, hij zijn 
antwoord illustreert aan de hand van het leven van een kunstenaar. De kunst is 
namelijk een uitverkoren bondgenoot voor de psychoanalyse omdat ook zij in deze 
onmogelijkheden de kern van haar wezen vindt. Volgens  Lacan stevende de Ierse 
schrijver James  Joyce rechtstreeks af op “het beste wat men van een psychoanalyse 
kan verwachten” ( Lacan, 1971a: 113). De ironie wil dat  Joyce nochtans nooit in 
analyse is geweest. Hij zou er volgens  Lacan geen baat bij hebben gehad.  Joyce 
bereikte op zijn eentje wat een ander in het beste geval met een jarenlange analyse 
bereikt. Waarom is  Joyce, die aan het einde van zijn leven in een taal schreef die 
niemand kan begrijpen, nu toch zo interessant voor de psychoanalyticus?  Lacan 
herkent in het traject dat  Joyce afl egt de evolutie van een psychotische problema-
tiek met betrekking tot het lichaam en de taal die uitmondt in een hoogst eigen 
oplossing. Zijn kunst is, om het met een uitdrukking van Robert  Adams te zeggen, 
inconceivably private ( Lacan, 1975-1976: 75).  Joyce vond een bijzonder eigenzin-
nige schrijfwijze uit die hem beschermde tegen alle mogelijke schokken die zijn 
subjectieve positie zouden kunnen destabiliseren (Geldhof, 2014). Voor een der-
gelijk traject dat uitmondt in een hoogst eigen wijze van omgaan met het reële 
bestanddeel van het eigen symptoom heeft  Lacan de oude schrijfwijze ‘sinthoom’ 
(sinthome) weer opgerakeld. Daarmee behoudt hij de verwijzing naar het symptoom 
dat een onbehagen met zich meebrengt en iemand kan doen besluiten om een psy-
choanalyse aan te vatten. De schrijfwijze is evenwel anders omdat de functie van 
het symptoom aan het einde van een dergelijk traject niet langer hetzelfde is. In een 
sinthoom blijft de kern van het symptoom behouden, maar is deze op een zoda-
nige manier gemodifi ceerd dat het subject er niet langer aan lijdt. De stelling mag 
schandalig lijken: een psychoanalyse begint én eindigt met een soort symptoom. 
Het subject lijdt aan het einde van zijn analyse echter niet langer aan zijn sinthoom, 
maar heeft er de oorzaak van zijn verlangen in gevonden.

Het statuut van het symptoom kan dus radicaal veranderen binnen de libidinale 
economie van een subject. Hoe deze verandering van symptoom naar sinthoom 
zich kan voltrekken, met alle omwegen en haarspeldbochten die aan deze modi-
fi catie eigen is, vormt het onderwerp van mijn studie. Lacans opvatting over het 
sinthoom beantwoordt aan een zeer gestrenge subjectieve logica. Om deze logica te 
onderzoeken bespreek ik het leven en werk van drie kunstenaars die mij telkens om 
andere redenen gedurende een tijd niet meer loslieten nadat ik er voor het eerst mee 
in aanraking kwam: de neurotische componist Béla  Bartók, de schizofrene fotograaf 
David  Nebreda en de perverse auteur Georges  Bataille. Mijn stelling is dat elk van 



Inleiding  |  11

hen, net als  Joyce, het beste heeft bereikt wat men van een psychoanalyse kan ver-
wachten en dat zij een dergelijk traject van symptoom naar sinthoom doorlopen 
hebben. Net als  Joyce zijn ook deze drie ‘lijdende’ kunstenaars niet in psychoanalyse 
geweest, met uitzondering van een korte therapie in het geval van  Bataille.

De titel van dit boek is dan ook dubbelzinnig. De essays gaan over drie indivi-
duen die de eenzame weg van de kunst hebben gekozen. Zij staan er alleen voor met 
hun kunst. Hun kunst doet denken aan het gebied dat  Dante in De goddelijke kome-
die betreedt voorbij de poorten van de Hel waarop staat geschreven: “Laat varen alle 
hoop gij die hier binnentreedt”. Het gebied van het sinthoom is een gebied waar 
men niet langer verwacht om een Ander te ontmoeten. Toch is het op paradoxale 
wijze net door deze verwachtingen los te laten dat men tot een ware ontmoeting 
kan komen met andere verdwaalde reizigers. Daar voorbij gaat het boek echter 
ook over de les die elke psychotherapeut, die naam waardig, aan den lijve dient te 
hebben ondervonden. Alleen met een kunstgreep kan een subject de ‘horreur’ van 
zijn reële ombuigen tot een fl itsend verlangen, niet met een handleiding. De psy-
chotherapeut vormt geen uitzondering op deze regel. Niet zijn diploma’s bepalen 
de effi  ciëntie van zijn optreden in de kuur, maar de kern van zijn wezen. Daarom 
kan hij beter een leerling zijn van dergelijke solitaire kunstenaars. Hij laat zich beter 
door hen rondleiden, zoals  Dante aan de hand van Vergilius in de Hel. Zij zijn er al 
vele malen eerder geweest en zij kunnen de therapeut leren welke kunstgreepjes op 
welke plaatsen van de Hel het subject rechthouden.

In hoofdstuk 1 presenteer ik mijn lectuur van de transformatie die de componist 
Béla  Bartók doormaakte met de ‘analytische’ arbeid aan zijn composities. Deze evo-
lutie is volgens een neurotische logica gestructureerd. Het vraagstuk van de liefde 
en de seksualiteit staat er centraal. Zijn vroege werk is doordrenkt van een depressief 
aff ect en kan gelezen worden als een formatie van het onbewuste. Hij houdt er van 
zijn melancholie als van zichzelf. Het varen op de stille wateren van de melancholie 
leidt hem naar de bron van het seksuele basisfantasme. Het publiek bleek evenwel 
niet voorbereid te zijn op een dergelijke expliciete behandeling van de seksualiteit 
binnen de beslotenheid van het concertgebouw. Men weigerde zijn werk nog lan-
ger uit te voeren. Op zijn eentje werkt hij toch op hetzelfde spoor verder, waarbij 
hij er middels zijn kunst blijk van geeft een glimp te hebben opgevangen van een 
Ander genot dan het fallische genot en niet langer een externe garant te zoeken om 
zijn verlangen te funderen. Doorheen dit werk krijgt een andere passie een steeds 
consistentere vorm. Hij heeft een grenzeloze passie voor de vrouwenstemmen in 
de volksmuziek. Zeer minutieus zal hij deze muziek noteren in een zelf gebrico-
leerd notatiesysteem. Zo zal hij uiteindelijk de grondlegger worden van een nieuwe 
wetenschap, de etnomusicologie. Aan de hand van de studie van de evolutie in de 
volksmuziek zal hij een zeer complex systeem uitvinden om de muzikale interacties 
tussen de volkeren in het Middellandse Zeegebied doorheen de tijd te bestuderen. 
Hij zal expliciet stellen dat het voor hem draait om dat ‘iets’ van de stem dat ont-
snapt aan elke defi nitie. Daarin vindt hij de oorzaak van zijn verlangen en daarrond 
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krijgt zijn uiterst singuliere sinthoom vorm. Zijn hele raison d’être is geïnvesteerd 
in zijn creatie.  Bartók stierf echter zeer onverwacht aan leukemie. Zeer korte tijd 
daarvoor waren dieven in het museum binnengedrongen waar de cilinders met zijn 
liederen bewaard werden. Moedwillig werden ze vernietigd. Niemand legde eerder 
het verband tussen deze plotse dood en het verlies van de liederen. Nochtans is deze 
conclusie volgens mij meer dan plausibel. Met het vernietigen van het sinthoom 
werd ook het subject  Bartók vernietigd. De enige achillespees die dit zeer stabiele 
en consistente sinthoom bleek te hebben, werd geraakt. De enige zwakke plek was 
dat het sinthoom geen dubbel had.

In hoofdstuk 2 breng ik een hommage aan het werk van de fotograaf David  Nebreda. 
Hij is erin geslaagd om de schizofrene problematiek waarmee hij werd geconfron-
teerd om te vormen tot kunst. De kernproblematiek van  Nebreda betreft de onmo-
gelijkheid om zich met zijn eigen lichaamsbeeld te identifi ceren. Hij heeft allerlei 
pogingen ondernomen om zich zijn lichaam eigen te maken. Ze evolueren van 
extreme vormen van automutilatie over fotografi e van het eigen verminkte lichaam, 
tot hij uiteindelijk onder impuls van een uitgever over zijn lichaam en over de fl ar-
den van zijn waan begint te schrijven. Deze teksten adresseert hij aan een select kun-
stenaarspubliek. Zijn automutilaties gebeurden op bevel van hallucinaties. Ze zijn 
van dien aard dat zij hem meermaals tot op de rand van de zelfvernietiging brengen. 
Na verloop van tijd begint hij zich na zijn ‘automutilatiesessies’ ook te fotograferen. 
Aanvankelijk bewaart hij de foto’s in een doos zonder iemand hiervan tot getuige 
te maken. Op een gegeven moment zal hij een oude kennis contacteren die terug-
deinst bij het zien van zo veel gruwel. Deze verwijst hem door naar een man die zijn 
werk wil tentoonstellen in een galerie. Het publiek reageert, net zoals bij  Bartók, 
maar dan om andere redenen, vol afschuw.  Nebreda trekt zich terug in zijn isole-
ment, gevangen in het alziend oog van de moeder. Hij wordt pas veel later uit dit 
isolement gehaald door een jonge uitgever die zijn foto’s op de tentoonstelling zag 
en ze wil publiceren. Dit is een belangrijk kantelmoment gebleken voor  Nebreda. 
Dankzij de subtiliteit en de tact van de uitgever en van een kunstrecensente werd 
de noodzaak om rechtstreeks in te grijpen op het lichaam minder dwingend. In de 
drie boeken die  Nebreda zal publiceren, getuigt hij hoe hij zijn fotografi e opvat als 
‘fotografi sche dubbels’. Hij vindt niet dat zijn automutilaties door masochistische 
motieven worden ingegeven, maar dat ze integendeel dienen als pogingen om het 
lichaam te vitaliseren. Hij noemt ze ‘levensacten’ en onderwijst de hulpverlener 
daarmee over de mogelijke functies van de automutilatie in de psychose. Deze foto-
grafi sche dubbels vervullen in mijn interpretatie de functie van sinthoom. Door 
de publicatie van zijn boeken waarin een welwillend kunstminnend publiek zijn 
fotografi sche dubbels ontvangt, worden zijn aanvankelijk uiterst destructieve acties 
gerecupereerd in een artistiek project. Met de fotografi sche dubbels en door de 
erkenning van anderen kon het beeld van zijn lichaam subjectief worden verankerd. 
Zo kan hij zich tot subject van die automutilaties maken en verdwijnt de noodzaak 
om de act telkens opnieuw te herhalen.
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In hoofdstuk 3 ten slotte, bespreek ik het werk van de auteur, socioloog en fi losoof 
Georges  Bataille.  Lacan suggereert in een voetnoot in zijn hoofdartikel over psy-
chose dat deze schrijver van pornografi sche verhalen zou getuigen van een gelijkaar-
dige psychotische problematiek als  Schreber. Net zoals deze beroemde paranoïcus 
zou ook  Bataille geconfronteerd worden met een soort breuk met of ontkoppeling 
van zijn ‘meest intieme levensgevoel’. Dit klopt volgens mij niet. Ik zal argumen-
teren dat men de ‘innerlijke ervaring’ van  Bataille dient te lezen als een perverse 
melancholie. Het gaat volgens mij om een radicale splitsing (Spaltung) in het hart 
van de fallische functie en niet, zoals bij  Schreber, om een ontbreken (Verwerfung) 
van de fallische functie. Op basis van deze splitsing wordt de betekenaar voor de 
fallus op onbewust niveau in dezelfde beweging geaffi  rmeerd en ontkend. Deze 
splitsing kan niet worden begrepen zonder de topologische fi guur van de Möbius-
band. Seksualiteit en dood zijn bij  Bataille tegelijkertijd van elkaar gesplitst zoals de 
twee zijden van een vlak en vloeien toch volledig in elkaar over omdat dit vlak zich 
op één plaats omkeert en toeplooit. Door elk aspect van de wereld te seksualiseren 
komt hij steeds opnieuw uit op een punt waar niets nog echt seksueel is. Eenmaal 
op dat punt gekomen, heerst er enkel nog een morbide verveling, die op haar beurt 
al snel weer geërotiseerd wordt. Daarmee bevestigt  Bataille de stelling van  Lacan dat 
het perverse subject niet kan genieten. Het subjectieve karretje van  Bataille draait 
dol op de achtbaan van seks en dood. Met veel moeite vindt hij een eerste rustpunt 
in een necrofi el fantasme. Met een Unheimlich macabere lach kan hij zo seksualiteit 
en dood in één beweging als genot affi  rmeren. Het schrijven vanuit en over dit 
seksuele fantasme zal na verloop van tijd ook gaan functioneren als een sinthoom. 
Daarvoor rakel ik een citaat uit Lacans seminarie Le sinthome op dat onopgehelderd 
bleef in de lacaniaanse literatuur. Het zet de perversie evenwel in een radicaal nieuw 
daglicht. De libidinale economie van  Bataille kan visueel voorgesteld worden als 
een verknoping in de vorm van een sleutelbos. De drie ringen van het symbolische, 
het imaginaire en het reële worden door een vierde (het sinthoom) samengehou-
den. Het fantasmatische schrijven verknoopt bij  Bataille drie zaken die voorheen 
volstrekt incompatibel bleven: de dood, de jouissance en de lach als lichaamseve-
nement. De paradox waarmee  Bataille evenwel geconfronteerd wordt, is dat dit 
schrijven telkens opnieuw dient te gebeuren, zoals in de mythe van Sisyphus, omdat 
zijn pen op het moment van het schrijven reeds heeft uitgewist wat ze schreef. Zijn 
verzameld werk is het enige wat zijn Ik, voorbij de loochening, consistentie kan 
geven om met een verslindende angst om te gaan die alles te maken heeft met een 
moeilijkheid om de kern van zijn seksualiteit als vitaal te beleven.
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Béla  Bartók en de koele meren van de melancholie

Het gordijn van ons ogen – onze oogleden – opent zich, maar waar is 
het podium: binnen of buiten? (Uit de proloog tot Hertog Blauwbaards 
Burcht)

“Denkelijk is Béla  Bartók de meest geïsoleerde fi guur der moderne muziek: hij heeft 
geen school gevormd (het Bartókisme bestaat immers niet); geen reclame wordt 
er voor hem gemaakt, geen offi  ciële erkenningen brengen hem op het voorplan; 
volstrekte eenzaamheid.” Zo omschrijft Denijs  Dille zijn ‘Hongaarschen meester’ 
( Dille, 1939: 10). Zeventig jaar later geniet Béla  Bartók, geboren in 1881 en gestor-
ven in 1945, best wel wat bekendheid door zijn expressionistische composities. 
Nochtans was dat niet zijn grootste zorg. Tijdens en tussen de twee Wereldoorlogen 
trok hij vaak de stad uit om op het platteland en in de bergen bij de boeren volks-
muziek te verzamelen. Naar schatting zou hij ongeveer 10 000 liederen verzameld 
hebben – niet enkel Hongaarse, maar ook vele Roemeense, Slowaakse, Arabische, 
Turkse, Roetheense en Servische, die hij zeer minutieus bestudeerde. Zijn passie 
maakte van hem de grondlegger van een nieuwe wetenschap, de etnomusicologie. 
Voor de hedendaagse liefhebbers van zijn composities wekt het bevreemding op dat 
net dit zijn voornaamste bezorgdheid was, omdat zijn composities intussen alge-
meen aanvaard worden als deel van de meest toonaangevende van de eerste helft 
van de twintigste eeuw. En toch stond hij alleen, zoals  Dille stelt, in zijn werk als 
componist, en veel meer nog in zijn zoektocht naar volksliederen.

Slechts sporadisch kon hij een van zijn complexe muziekstukken in de concert-
zalen laten horen. In het conservatieve en academische kunstwereldje had hij meer 
tegenstanders dan aanhangers. Zijn werk werd amper uitgevoerd en hijzelf bleef zijn 
leven lang het mikpunt van spot, kritiek en zelfs haat. In het vermaarde en intel-
lectualistische tijdschrift Th e Music Quarterly werd zijn werk ooit weinig vleiend 
benoemd als “mere ordure”, louter stront. Alsof men zijn dood afwachtte, kende 
zijn werk postuum meteen een ongekende roem. Zijn vriend Zoltan  Kodály ful-
mineerde geërgerd dat  Bartók een ‘exportproduct’ was geworden ( Dille, 1979: 9). 
Of in de poëtische bewoording van Denijs  Dille: na zijn dood heeft zijn succes vele 
klokken doen luiden daar waar noch klok, noch klokkentoren was ( Dille, 1990: 9). 



16  |  Béla Bartók en de koele meren van de melancholie

Plots had iedereen oor voor een man die de muziek zo grondig had veranderd. Dit 
gebrek aan erkenning liet hem niet onberoerd. Lange tijd hoopte hij erkenning te 
krijgen, tot hij op een gegeven moment zei dat hij enkel nog componeerde voor zijn 
schrijftafel.

In dit hoofdstuk ga ik na welke evolutie zijn werk heeft doorgemaakt. Ik zal 
argumenteren dat zijn artistieke werk in wezen een subjectieve arbeid is die bestaat 
uit drie grote sequensen. Het werk evolueert van een oeuvre dat gestructureerd is 
als een symptoom, over een fantasmatische constructie met seksuele inhoud tot de 
creatie van een sinthoom. Om het werk van  Bartók te lezen schieten de freudiaanse 
concepten tekort. Niemand minder dan Denijs  Dille wijst ons op de beperkingen 
van een freudiaanse lectuur. Deze Belgische musicoloog leerde de componist per-
soonlijk kennen, opende in Brussel een Béla Bartókarchief en schreef een enorm 
aantal essays en boeken over hem. Hij waarschuwt ons veelvuldig om rigoureus te 
blijven. “Wellicht zal het ooit mogelijk zijn het geval beter te benaderen dan we 
thans kunnen; er zal nochtans steeds een onverklaarbaar iets aan hem blijven dat tot 
veel tegenstrijdige uitleggingen aanleiding kan geven en waarbij men zich niet van 
gemakkelijke freudiaanse oplossingen zal onthouden” ( Dille, 1974: 8). We moeten 
zijn kritiek op de vele freudiaanse verklaringen die hij niet onterecht “kinderach-
tigheden of modepraatjes” noemt, serieus nemen (Ibid.: 98). Dilles eigen boeken 
getuigen immers van een bijzondere nauwkeurigheid. Daardoor behoren ze zonder 
enige twijfel tot het belangrijkste onderzoek over de componist. Ik beschouw hem, 
na Bartóks eigen geschriften, als mijn belangrijkste referentiepunt. Om voorbij de 
freudiaanse impasses te raken, gebruik ik de theorie van  Lacan als kompas. Lacans 
conceptenapparaat stelt ons namelijk in staat om de grondlijnen van vele gevalstu-
dies zeer scherp te laten uitkomen.

1.1 Houden van zijn melancholie als van zichzelf

Lange periodes van zijn leven was het donker voor Béla  Bartók licht genoeg. Deze 
verknochtheid aan een leven in mineur is voor Denijs  Dille zeer raadselachtig. 
“Maar naar welk geluk smacht hij dan”, zo vraagt hij zich af, “vermits geen scha-
duwen over zijn leven glijden, wel dat hij geen succes kent met zijn composities, 
zijn volksmuziekarbeid, alleen misprijzen, beschimping en belastering oogst. En 
dit verergert zich van dag tot dag en spitst zich zodanig toe dat hij zich jarenlang 
volledig afzijdig houdt van het openbare muzikale leven, zodanig zelfs dat hij ver-
waarloost de voorstellingen van Les ballets russes in Budapest bij te wonen en aldus, 
hij die er tot dan toe op uit was moderne muziek te leren kennen, niet in contact is 
gekomen met de muziek van  Stravinsky” ( Dille, 1979: 95). Nog merkt  Dille op dat 
 Bartók een erg gesloten karakter had en dat enkel zijn muziek gesproken heeft. Het 
is vreemd dat hij de sleutel tot het geval dan niet zoekt in Bartóks muziek zelf. In 
Hertog Blauwbaards Burcht, de enige opera die hij componeerde, vinden we sleutels 
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genoeg. Ze voeren ons zonder omwegen naar het probleem van het niet-bestaan van 
de seksuele verhouding en de onmogelijke zoektocht naar De Vrouw.

Hertog Blauwbaard ontvangt er zijn nieuwe vrouw Judith in zijn duistere kas-
teel. Zij wordt omringd door zeven deuren met grote sloten en vraagt Blauwbaard 
dat hij haar alle kamers laat zien. Achter de eerste drie deuren ziet zij achtereen-
volgens de folterkamer, de wapenkamer en de schat van goud en edelstenen. De 
volgende kamers herbergen een bloementuin en een uitzicht op het landschap waar-
over Blauwbaard heerst. Steeds wanneer een deur geopend wordt, wordt het tafereel 
echter doordrenkt met angstwekkende en onrustige tonen, alsof een onvermijdelijk 
onheil nadert. Wanneer Blauwbaard en Judith bij de zesde en zevende deur komen, 
raken ze steeds meer in de war. Hij weigert haar de sleutel te geven, maar Judith 
dringt aan en krijgt uiteindelijk toch de zesde kamer te zien. Een grote tranenvijver 
ligt voor haar voeten, alle tranen die hij ooit heeft geweend. Haar insisterende vra-
gen ten spijt kan hij slechts stamelen: “Tranen, Judith, tranen.” De zevende kamer 
probeert hij nog angstvalliger gesloten te houden, maar weldra krijgt ze ook die 
sleutel in handen. Drie vrouwen komen stilzwijgend tevoorschijn en Judith begrijpt 
wat ze zichzelf heeft aangedaan. Zij is niet de enige vrouw die ooit zijn liefde won. 
Achter de zevende deur verbergt hij de vorige vrouwen die hij gedurende zijn leven 
heeft bemind. Judith beseft dat ze niets bereikt heeft door hem zijn geheimen te 
ontfutselen en verdwijnt met de drie andere vrouwen achter de laatste deur. Zo 
blijft Blauwbaard troosteloos en wanhopig achter. Geen van hen kon hem gelukkig 
maken, ondanks de liefde die ze voor hem voelden. De muziek zwijgt na zijn laatste 
woorden “donker, donker”.

We mogen ervan uitgaan dat het onbewuste van  Bartók het libretto heeft geko-
zen. De melancholische positie van Blauwbaard is deze van  Bartók zelf.1 Zijn bio-
grafi e laat daar weinig twijfel over bestaan. Omstreeks 1907-1908, dit is vóór de 
voltooiing van Hertog Blauwbaard in 1911, werd  Bartók verliefd op de violiste Stefi  
Geyer. Zij hadden een innige vriendschap opgebouwd, maar een week nadat hij 
voor haar zijn eerste vioolconcerto had gecomponeerd, verbrak zij elk contact. De 
27-jarige Béla was radeloos en verzonk in een diepe tristesse die hem volgens zijn 
vriend  Kodály op de rand van de zelfmoord bracht ( De Waard, 1993: 64). In zijn 
tweedelige vioolconcerto had hij haar bij wijze van liefdesverklaring geportretteerd. 
In het eerste deel stelde hij de geïdealiseerde, bovenaardse, hemelse en innige Stefi  
voor. In het tweede deel de levendige, vrolijke, geestrijke en amusante Stefi . Het 
derde deel dat normaal bij een concerto hoort, componeerde hij niet. Dat zou vol-
gens de componist hatelijke muziek geweest zijn. Dan had hij de onverschillige, 
koele en zwijgzame Stefi  moeten portretteren. Hij was zo onsubtiel haar dat ook zo 

1.  Ik gebruik de term ‘melancholie’ hier niet als een diagnose, maar in de romantische zin van het woord. 
In het geval van  Bartók dient de term om erop te wijzen dat hij rouwt om iets waarvan hij zelf niet beseft dat 
hij erom rouwt. Wat dit object van rouw is, zal nog gespecifi ceerd worden. In die zin is “de schaduw van het 
object op het Ik gevallen”, in de woorden van  Freud (1916-17g). Voor de psychotische melancholie, zie Geld-
hof, 2013: 147-152.
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mee te delen. Na zijn liefdesverklaring verbrak zij snel het contact. Dit deed  Bartók 
heen en weer sukkelen tussen gevoelens van hulpeloosheid, woede en verbittering.

Nochtans kwam de breuk niet helemaal uit de lucht vallen. Reeds voor de breuk 
had hij in een brief aan haar geschreven: “Ik heb een treurig voorgevoel dat ik 
in het leven nooit een andere troost zal vinden dan de muziek” ( Bartók, 1971: 
86-87, eigen vertaling). Enkele jaren daarvoor adresseerde hij dezelfde klacht, dat 
hij zich verbannen voelde uit de seksuele verhouding, aan zijn moeder. Nadat hij 
zich heeft uitgelaten over hoe eenzaam hij zich voelt ondanks de vriendschappen 
die hij ervaart, zegt hij tegen haar: “Ik kijk om me heen op zoek naar de ideale 
levensgezellin en toch ben ik me er volkomen van bewust dat het vergeefse moeite 
is. Zelfs al zou ik er ooit in slagen om iemand te vinden, ik weet zeker dat ik spoedig 
teleurgesteld zou worden” (Ibid.: 53-54).

Op de dag dat hij Stefi ’s brief met het slechte nieuws ontving, componeerde hij 
een kort en duister pianowerkje waarbij hij in de partituur schreef: ‘Elle est morte’. 
Een maand later zou hij een ander kort pianowerkje schrijven dat hij baseerde op 
het door hem zo genoemde Stefi  Geyer-motief dat hij ook in zijn vioolconcerto voor 
haar had gebruikt. Nu vervormde hij het echter op een bittere spottende manier. 
Het is hatelijke, honende en dissonante muziek en krijgt de titel ‘Ma mie qui danse’, 
mijn dansende meisje. Wie daarop probeert te dansen, moet zich wel belachelijk 
voelen. Met oor voor de betekenaar kunnen we hier nu onmogelijk níét ‘mamie’ 
horen in plaats van ‘ma mie’, dat ook in het Hongaars ‘moeder’ betekent. Het is alsof 
hij in één beweging afrekent met het meisje dat hem in zijn eenzaamheid achterlaat 
en hem een narcistische krenking bezorgde én met zijn moeder die hij toch niet 
zonder ambivalentie liefheeft. Dat hij eerder ook zijn moeder in zijn eenzaamheid 
betrok en zijn klacht de ware niet te vinden aan haar adresseerde, doet vraagtekens 
rijzen. Het is alsof hij zegt dat hij nooit meer iemand zal vinden zoals zijn moeder. 
Dit is een klassieke freudiaanse redenering. Volgens  Freud gaat een overwaardering 
van het eerste liefdesobject, meestal de moeder, samen met een verlaging van alle 
andere potentiële partners. Geen enkel substituut kan de mythische eerste lusterva-
ring teruggeven ( Freud, 1910h, 1912d). Het moet  Bartók evenwel heel wat moeite 
gekost hebben vooraleer hij zijn woede tegenover het desbetreff ende meisje en zijn 
moeder kon uiten. De overwaardering van de band met zijn moeder belemmert dat 
hij een latente agressie in zijn latere liefdesrelaties kan toegeven.

De twee genoemde pianowerken ‘Elle est morte’ en ‘Ma mie qui danse’ werden 
samen met andere pianowerkjes gebundeld in zijn 14 Bagatellen opus 6 als respec-
tievelijk het dertiende en veertiende nummer. Hij stuurde de partituur op naar een 
uitgever en kreeg die droogweg teruggestuurd met de boodschap dat de stukken ‘te 
moeilijk en te modern’ waren. Nog voor  Schönberg en  Debussy introduceerde hij 
met zijn Bagatellen een aantal nieuwigheden in de pianoliteratuur. Deze stukken 
zijn in hun kleine afmetingen inderdaad slechts bagatellen, maar bezitten volgens 
 Dille meer betekenis dan de hele laatromantische klaviermuziek samen en zijn voor 
hem “het symbool van de kentering in de algemene klavieropvatting die slechts 
jaren later ingang zou vinden” ( Dille, 1947: 48).
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Een uitvoering van de stukken draaide uit op een publiek schandaal, waarbij 
zelfs openlijk beweerd werd dat  Bartók een potentieel gevaarlijk revolutionair was. 
Dit doet denken aan de weerstand tegen de psychoanalyse.  Freud stelt daarover dat 
dit te maken kan hebben met de onlust die het nieuwe vaak met zich meebrengt 
door de psychische inspanning die het vergt en “de tot angstige verwachting aange-
zwollen onzekerheid die het impliceert” ( Freud, 1925e: 140). Het doet ook denken 
aan de cultuurvijandigheid die men de psychoanalyse in de schoenen schuift omdat 
men vaag aanvoelt dat zij de barrières van de verdringing ongedaan maakt (Ibid.). 
Had men dan het angstige voorgevoel dat Bartóks werk een potentiële ontketening 
kon veroorzaken van de sluimerende angst, melancholie en agressie in elk van ons? 
In ieder geval constateren we dat dit  Bartók niet heeft tegengehouden zijn eigen 
stijl, ondanks de Ander, verder uit te vinden. Wat nu als zijn echt revolutionaire 
werk wordt beschouwd, heeft hij pas geschreven ná de Bagatellen.2

Nog in hetzelfde jaar van de mislukte liefdesaff aire met Stefi  kwam Béla in con-
tact met Márta Ziegler, die bij hem pianoles volgde. Er ontstond snel een vriend-
schap en ze trouwden een jaar later. Alhoewel de vrouw zeer toegewijd en liefdevol 
was voor hem, scheidden ze veertien jaar later. De biograaf Joop  De Waard uit 
zijn verwondering over deze scheiding, want “zij vervulde al zijn wensen tot in de 
kleinste details. Voor een man als  Bartók echter was dit huwelijk kennelijk nog niet 
ideaal genoeg: hij ontving van Márta misschien niet genoeg tegenspel” ( De Waard, 
1993: 70). Wanneer we de data van zijn composities vergelijken met de data van 
zijn eerste huwelijk, dan merken we dat het huwelijk samenvalt met het compone-
ren van Hertog Blauwbaards Burcht. Zo kunnen we een antwoord formuleren op 
de vraag van  Dille en  De Waard wat er zo scheef liep tussen Béla en zijn ideale en 
toegewijde vrouw.  Bartók presenteert met zijn hoofdpersonage Hertog Blauwbaard 
de kern van zijn probleem: hij zit hulpeloos gevangen in een solitair genot en er 
is geen vrouw ter wereld die hem daar uit kan halen. “Tranen, Márta, tranen...” 
Blauwbaard huilt in werkelijkheid om het feit dat hij er niet in slaagt tot een cre-
atie te komen. “Wat kan men zeggen over de melancholicus? Men kan niet spreken 
over de melancholische uitvinding. Men zou in tegendeel kunnen spreken over de 
onmogelijke uitvinding en dat de melancholicus weent om wat voor hem de onmo-
gelijkheid van de uitvinding uitmaakt” ( Miller, 2004b: 10).

Na het openen van de laatste deur is Márta hetzelfde lot beschoren als Judith, 
Stefi  Geyer en zijn moeder. Zij zal misschien in een soort paniekreactie gehoopt 
hebben de imaginaire fallus te zijn die aan haar man ontbrak om zo niet met het 

2.  Er verschenen tijdens het leven van  Freud inderdaad krantenartikelen om het volk, en in het bijzonder 
mensen die betrokken waren bij de opvoeding van kinderen, te waarschuwen tegen het grote gevaar  Freud. Dat 
de psychoanalyse de barrières van de verdringing tracht op te heff en betekent echter geenszins dat ze mensen wil 
stimuleren om meer te genieten. Integendeel, door het opheff en van de verdringing kan het subject zijn keuze 
voor of tegen een bepaald genot in vraag stellen en daarbij zelfs bewust bevestigen dat een bepaald genot niet 
voor hem is weggelegd. Het opheff en van de verdringing heeft dus als gevolg dat een symptoom niet langer 
noodzakelijk is, zonder dat het genot daarbij zou worden uitgeleefd. Een analyse dient eerder om vrede te nemen 
met het verlangen. Als de neuroticus iets van de perversie (als structuur) wil leren, dan is het wel dat men de 
verdringing nodig heeft om een cultuur te funderen. 
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grondeloze in het verlangen van haar man geconfronteerd te moeten worden. Alle 
goede bedoelingen ten spijt kon zij niets aan de depressie van haar geliefde veran-
deren. Voor ‘Béla Blauwbaard’ kon de liefde weinig redding brengen, de Schmerz 
bleef. Hij bleef eraan verknocht. We mogen stellen dat hij van zijn melancholie 
hield zoals van zichzelf, net zoals  Freud over de psychoticus beweerde dat hij houdt 
van zijn waan zoals van zichzelf.3

Tijdens deze melancholische periode zette  Bartók enkele gedichten van Endre 
 Ady om in liederen. Deze dichter was toentertijd zeer bekend. Hij leefde van 1877 
tot 1919 en werd vaak de Baudelaire van Hongarije genoemd vanwege zijn ner-
veuze, agressieve stijl. Ter illustratie ‘Mijn bed roept’, dat het derde lied uit Bartóks 
opus 16 werd.

Ik leg me neer.
O mijn bed,
hoe waart gij anders verleden jaar:
sluimerplaats, krachtenbron,
kussenstede, opgetogenheid.
Wat zijt ge geworden:
een doodskist.
Van dag tot dag
sluit ge mij meer in.
Neerliggen met angst,
opstaan met angst.
Ineenstorten, me schamen.
O bed, mijn doodskist,
ge roept me,
ik leg me neer.

 Bartók is niet de enige kunstenaar die in zijn symptoom de grondstof van zijn cre-
ativiteit vindt. Een jonge analysant zei me eens dat hij bang was voor een analyse 
omdat hij vreesde dat hij zo zijn drijfveer voor het schrijven kwijt zou raken, en 
stopte even snel met zijn analyse als hij ermee begonnen was. Nochtans zal  Bartók 
ons nog leren dat er voorbij het symptoom ook een fantasmatische en daar voorbij 
nog een sinthomatische kunst bestaat en dat een analyse dus evengoed kan leiden 
tot een ‘nieuwe’ en veel eigenzinnigere kunst.4

De symptomatische kunst wordt ook geïllustreerd door Søren  Kierkegaard, die 
eveneens zijn tenten naast de bron van zijn melancholie had opgeslagen. Hij beschrijft 
poëtisch en oprecht hoe levensnoodzakelijk zijn lijden voor zijn creativiteit is: “Vanaf 
mijn prilste jeugd heeft een pijl van verdriet in mijn hart gezeten. Zolang die erin zit 
ben ik ironisch – wordt hij eruit getrokken, dan sterf ik” ( Kierkegaard, 1991: 160).

3.  “In alle gevallen wordt aan het waandenkbeeld vastgehouden met dezelfde energie als waarmee een ander, 
ondraaglijk pijnlijk denkbeeld door het Ik wordt afgeweerd. Zij houden dus evenveel van de waan als van zich-
zelf” ( Freud, 1892-1897: 282, auteur cursiveert).

4.  Voor een verdere uitwerking van het onderscheid tussen de formaties van het onbewuste, het fantasme 
en het sinthoom in de moderne kunst, zie  Jonckheere, 2009.
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Dit illustreert de schandalige stelling van  Freud dat het symptoom steeds een bevre-
diging van de pulsie bevat. Het symptoom is dus niet uitsluitend een teken van 
ziekte, maar op de andere scène van het onbewuste kan het een heimelijke bron 
van genot zijn. Dit is een les die  Freud ons leerde. Hij beschrijft de twee zijden van 
het symptoom in zijn colleges xvii en xxiii van zijn inleiding tot de psychoanalyse 
( Freud, 1916-1917a). In college xvii behandelde hij, lacaniaans herlezen, het sym-
bolisch interpreteerbare aspect van het symptoom, terwijl hij in college xxiii het 
reële, driftmatige aspect dat weerstand biedt aan de interpretatie behandelt.5 Op 
basis daarvan beweert  Lacan dat het subject altijd gelukkig is ( Lacan, 1974b: 526). 
Op het niveau van de pulsie is het symptoom een substituutbevrediging, ook al gaat 
dit niet zonder een vorm van lijden. Dat is een schandalige stelling van de psycho-
analyse. Ze valt niet te rijmen met de psychologiserende benadering van de mens 
die in het symptoom slechts het teken van een te elimineren ziekte ziet. Voor de 
psychologie, die in het volstrekte onvermogen verkeert om het onbewuste een plaats 
te geven in de libidinale economie van een subject, is het symptoom een uiting van 
verkeerd aangeleerde gedragingen en cognities, van een door de omgeving gefrus-
treerde zelfrealisatie of van een biologisch defi cit.

Een klinisch vignet uit de colleges van  Freud (1916-1917a: 428-431) kan dit 
verder verduidelijken.  Freud vertelt in zijn colleges over de analyse van het ernstig 
dwangmatige symptoom van een neurotische vrouw. Meerdere keren per dag begaf 
zij zich van de ene kamer naar de andere om steeds op dezelfde plaats achter de tafel 
het dienstmeisje te bellen. Ze belastte haar met een banale boodschap of liet haar 
zelfs zonder orders weer vertrekken. De vrije associatie brengt haar terug naar haar 
huwelijksnacht die tien jaar eerder plaatsvond. Die nacht, wanneer ze de geslachts-
daad wilden voltrekken, bleek dat haar man impotent was. Meermaals rende de 
man van de ene kamer naar de andere om te verifi ëren of hij toch zijn potentie zou 
vinden. Tevergeefs. De dag erna biechtte de man haar op dat hij beschaamd was 
tegenover het kamermeisje dat geen bloed zou vinden op de lakens. Daarom besloot 
hij een potje rode inkt dat in de kamer stond uit te gieten over het laken, maar deed 
dat zo onhandig dat het op de verkeerde plaats op het bed terechtkwam. De gelij-
kenis tussen de scène en het dwangmatige symptoom is treff end. Telkens is er een 
paniekerig heen- en weergeloop tussen de kamers. Ook op het tafellaken waarachter 
de vrouw steevast postvat, zit een vlek die zo opzichtig is dat het kamermeisje de 
vlek wel moet zien.

 Freud kwalifi ceert dit symptoom als een dwangmatig symptoom. Dat is merk-
waardig. Het betreft in feite veeleer een hysterisch gestructureerd symptoom. Voor 
zover het dwangmatig is, is het omdat een genot zich in het symptoom herhaalt. 
De waarheid van dit symptoom schuilt hier echter in de vraag die haar kersverse 
man stelt met betrekking tot de blik van het kamermeisje. Wat zal het kamermeisje 
denken? Wat zal ze zeggen? Wat het symptoom hier viseert, is de blik van een andere 

5.  Enigszins provocerend stelt  Miller dat indien men wil weten wat  Lacan bedoelt met jouissance, men col-
lege xxiii van  Freud maar moet lezen ( Miller, 1998: 37).
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vrouw. Haar man is niet bezorgd om wat zij denkt over zijn impotentie, maar om 
wat zich afspeelt in de gedachten van een andere vrouw. Hij introduceert in zekere 
zin een rivale. Zijzelf identifi ceert zich nu in haar symptoom met haar man. Net als 
hij is ze bezorgd om de blik van de andere vrouw. Op die manier wordt het symp-
toom van de vrouw een poging om de castratie van haar man ongedaan te maken en 
toch een seksuele verhouding te schrijven, daar waar de seksuele act in het honderd 
liep. Hierin schuilt de substituutbevrediging.

Ook de compositorische arbeid die  Bartók verricht in zijn werk aan het viool-
concerto voor zijn eerste geliefde, aan de Bagatellen en de liederen na de breuk 
met haar en aan de opera Hertog Blauwbaards Burcht tijdens zijn eerste huwelijk 
beschouw ik als een dergelijk symptoom. Het ensceneert het niet-bestaan van de 
seksuele verhouding en is doordrenkt van een depressief aff ect. Hij houdt van zijn 
symptoom als van zichzelf terwijl dat symptoom nu net zijn onvermogen aanduidt 
om een positie te vinden ten aanzien van een vrouw voorbij de verzuchting naar De 
vrouw.

 Bartók bleef zich echter niet wentelen in zelfmedelijden en zette zich aan zijn 
volgende grote werk, dat De Miraculeuze Mandarijn zou worden. Dit werk is niet 
langer een symptomatische arbeid. Het is wel een arbeid op het seksuele basisfan-
tasme, in die zin dat het tegelijkertijd als een symbolische zin kan worden gefor-
muleerd, een imaginair seksueel scenario uittekent waarin verschillende personages 
een positie innemen, en een reëel object van genot tracht te lokaliseren. Het is meer 
bepaald een werk dat het idiote genot van de man ondervraagt. Het zet hem op het 
podium met een stevige erectie, laat hem de overtocht naar zijn object van verlan-
gen maken en doet hem de dood vinden die hij zoekt.

1.2 Constructie van een fantasme rond de fallus

De balletpantomime De Miraculeuze Mandarijn is met zijn weinig conventionele 
harmonieën en expliciet seksuele inhoud ongetwijfeld voor zowel de componist 
als het individu  Bartók een belangrijk kantelmoment geweest. Hij begon er met 
tussenpozen van acht jaar aan te werken op 36-jarige leeftijd. Wat de stijl betreft, 
schrijft het zich in de expressionistische traditie in. Het kwam een aantal jaren na 
het balletstuk Le Sacre du Printemps van Igor  Stravinsky tot stand, dat een ware 
rel uitlokte. Het publiek was niet voorbereid op deze te grote en radicale sprong 
in de vormgeving van ballet en muziek. Het was zodanig modern dat het agressie 
opwekte bij de toehoorders, die tevergeefs de gangbare structuren van de klassieke 
muziek terugzochten. De invloed van  Stravinsky op  Bartók mag nochtans niet over-
dreven worden. Zo wordt zeer vaak beweerd dat  Bartók De Miraculeuze Mandarijn 
componeerde naar het model van  Stravinsky’s Petrouchka.  Dille weerlegt dit heel 
eenvoudig door aan te tonen dat  Bartók zijn werk begon in 1918-1919 en pas in 
1920 of 1921 Petrouchka leerde kennen. Men mag bovendien de veel belangrijkere 



De seksualiteit, het eigen lichaam en de dood vormen 
trauma’s voor de mens. Het subject is niet op de eigen drift 
en op zijn eigen lichaam afgestemd. Bovendien weet het 
fundamenteel niet wat het zelf zegt. Deze stelling maakt de 
kern van het schandaal van de psychoanalyse uit. Meer 
nog, het is net omdat het analytisch discours haar positie 
bepaalt vanuit deze onmogelijkheden dat ze het statuut 
van alle andere discours in vraag kan stellen. De kunst lijkt 
echter een geprivilegieerde bondgenoot te zijn voor de 
psychoanalyse in die zin dat ook de kunst in deze onge-
neeslijke rest de kern van haar wezen vindt.

Abe Geldhof neemt in dit boek drie authentieke kunste-
naars bij de hand, niet om de psychoanalyse te illustreren, 
maar om ze te ondervragen: de melancholische componist 
Béla Bartók, de schizofrene fotograaf David Nebreda en 
de auteur van pornografische verhalen Georges Bataille. 
Elk van deze ongeëvenaarde kunstenaars getuigen er van 
hoe singulier de problematiek is waar een subject mee 
wordt geconfronteerd. Alleen een onnavolgbare kunst-
greep kan dan ook het evenwicht herstellen.

Zij leren ons dat het symptoom geen teken is van een te 
elimineren ziekte, maar dat het onderdeel uitmaakt van de 
menselijke conditie als zodanig. In een psychoanalytische 
kuur wordt het symptoom daarom ook nooit rechtstreeks 
benaderd. Het onbehagen wordt er zelfs als een funda-
mentele en ongeneeslijke rest beschouwd waarvan de 
mens nooit echt geneest. Desondanks kan deze rest hem 
wel gaan animeren. Elk op hun manier illustreren deze drie 
solitaire kunstenaars dit gegeven. Zonder in psychoanalyse 
te zijn geweest, maar niet zonder hun kunst, bereiken 
zij een logisch eindpunt van de analyse, wat Lacan een 
‘sinthoom’ noemde. Net daarom kan de psychoanalyse, 
als theorie én als praxis, van hen iets leren.

 
Abe Geldhof

is doctor in de klinische psychologie en is lid van de Kring 
voor Psychoanalyse van de New Lacanian School. Hij 
voert vrij gevestigde praktijk te Gent. Eerder verscheen van 
hem bij Acco De namen van het genot. Lacan over jouis-
sance en psychose.

Drie gevalstudies 
over het sinthoom

Abe Geldhof

9 7 8 9 0 3 3 4 9 7 7 4 2

D
rie gevalstudies over het sinthoom



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice




