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"ʻHet is niet zoʼ, dat moest je eigenlijk schrijven op de titelpagina van ieder boek, je moest het beitelen aan de 

gevel van iedere school en vooral van elke academie, je moest het in vlammende letters aanbrengen boven de 
ingang van iedere kerk en nog eens aan ieder altaar, je moest geen voordracht houden zonder deze woorden 
als waarschuwing vooraf en als correctie daarna. ʻDenk erom. Het is niet zoʼ, dat moest het eerste artikel zijn 

van ieder politiek program, het moest prijken aan de kop van iedere krant, in de vergaderzaal van ieder 
parlement en iedere vereniging. Daarmee moest ieder wetboek beginnen en ieder vonnis. ʻHet is niet zoʼ, dat 

moest het leidende motief zijn van iedere wetenschap, iedere kunst en elk opvoedingsstelsel en van iedereen 
die zich daarmee bezighoudt. Het is niet zo, het is niet zo, dat is het beginsel van alle wijsheid. 'Waar of nietʼ? 

vroeg Salomon aan Zeitschek. ʼIk kan alleen maar zeggen dat het niet zo is,ʼantwoordde deze".  
(Abel J. Herzberg, Drie rode rozen) 
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Proloog  
Langzaam denken; dialogen met de OVT 

 
"In de zestiende en zeventiende eeuw, in het hart van de revolutie die de moderniteit heeft geconstrueerd, zijn 

Gargantua en Pantagruel, als emblematische reuzen, extreme verbeeldingen van vrijheid en vernieuwing: ze 
doorkruisen de revolutie en bieden ons de gigantische opdracht om vrij te worden. Vandaag hebben wij 

behoefte aan nieuwe reuzen, nieuwe monsters [...] We hebben behoefte aan een nieuwe Rabelais, of beter nog 
aan heel veel nieuwe Rabelais."  

(Antonio Negri, Inventer le commun des hommes, 2010: 230) 
 

"Het probleem van het filosofisch engagement is volgens mij dat het hoofdzakelijk als kritisch engagement 
wordt opgevat. [...] De taak van de filosofie zou dan voornamelijk van negatieve aard zijn: twijfel koesteren, je 
kritische geest aanscherpen. We moeten denk ik, juist komen tot een complete omkering van deze idee. Want 
het wezen van de filosofische interventie is feitelijk van positieve, affirmatieve aard -een ja-zeggen. Als u zich 
mengt in een paradoxale situatie, of in een relatie die geen relatie is, dan zult u een nieuw denkraam moeten 

invoeren en ja moeten zeggen tegen de mogelijkheid deze paradoxale situatie te denken -natuurlijk onder 
voorwaarde dat u een aantal parameters laat vallen; maar daarvoor voert u immers ook een paar nieuwe in[...] 
Wanneer, zoals Deleuze zegt, filosofie in wezen het construeren van concepten is, dan is het natuurlijk terecht 

dat hij deze creatieve en affirmatieve dimensie van de filosofie op de voorgrond plaatst, en wantrouwig staat 
tegenover iedere kritische en negatieve reductie van de filosofie." 

(Alain Badiou in Badiou & Zizek, Actuele filosofie. Een dispuut, 2010: 71-72). 
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Op zeker moment begon ik met Teresa (1515-1582) te denken, in plaats van over haar, zoals ik dat ook 
gewend was met filosofen te doen. Dat gebeurde niet meteen toen zij zo'n dertig jaar geleden mijn pad kruiste. 
Ik ontdekte Teresa tijdens een bezoek aan Salamanca, zittend in de bankjes van een van de oude collegezalen 
van de universiteit waar Columbus in de vijftiende eeuw zijn opleiding genoot, lezend in een reisgids over 
Teresa's kloosterstichtingen. Het was liefde op het eerste gezicht, zoals ook Julia Kristeva beschrijft in haar 
werk over Teresa van Avila (2008). Dat is ook de reden waarom ik haar in dit boek bij haar voornaam zal 
blijven noemen. Teresa werd een auteur waarmee ik een veel familiairdere omgang ontwikkelde dan met 
andere auteurs. Bovendien is het in de literatuur over mystici eerder regel dan uitzondering om auteurs met 
hun voornaam aan te duiden; ook al omdat vóór Napoleon de achternaam een heel andere status had dan 
tegenwoordig. We spreken daarom niet over 'van Avila', maar over Teresa, niet over  'van Antwerpen', maar 
over Hadewijch, niet over 'van het Kruis', maar over Johannes, en niet over 'van Loyola', maar over Ignatius.  
 In Avila besloot ik, lopende door de historische scène van wat ooit Teresa's dagelijkse context was, dat 
ik iets van haar wilde lezen, in plaats van een lemma over haar in een toeristische gids. Zo begon mijn 
onacademische omgang met deze beroemde Spaanse heilige en kerklerares. Ik begon haar onbewust te lezen 
als een tijdgenoot en negeerde ik, misschien naïef en misschien ingegeven door de half klassieke opleiding die 
ik genoot -ik leerde Latijn op een lyceum-1, alle cultuur-historische grenzen die ons van elkaar scheiden. Ik 
realiseerde me toen nog niet dat mijn belangrijkste opdracht in het proces van kennismaking met haar zou 
bestaan uit het bevragen van spatio-temporele ordeningsprincipes die doorgaans een oppositionele hiërarchie 
introduceren tussen vroeger en nu, tussen zij en wij, tussen katholieke traditie en (post)moderne vrijzinnigheid. 
Ik kende het (post-)structuralistische gedachtegoed van auteurs als Claude Lévi-Strauss (1958), Mikael Bakhtin 
([1930] 1981) en Jacques Derrida (1967) nog niet, die de dichotomieën blootlegden waarop onze 'witte 
mythologie' (Derrida 1972) -onze westerse moderniteit en zelfopvatting- is gebaseerd en die wij doorgaans 
onbewust herhalen wanneer we met iets nieuws geconfronteerd worden.  
 De vraag wanneer er 'iets nieuws' ontstaat, of verschijnt, bleek overigens voor lange tijd en in allerlei 
gedaantes leidraad van mijn onderzoek. Rosemarie Buikema (2007) gaf mij recentelijk een belangrijk handvat 
door erop te wijzen dat het de opdracht van de literatuur is om 'iets nieuws' van de werkelijkheid te tonen, daar 
waar Slavoj Zizek en Alain Badiou diezelfde opdracht aan de filosofen geven (2010). Zizek tekent daarbij aan 
dat we het heil niet van de postmoderne filosofie moeten verwachen, want die biedt slechts "de schijn van 
denken", aangezien ze al bij voorbaat iedere gebeurtenis -in de zin van het nieuwe dat, als evenement, 
doorbreekt, zoals bij Badiou- in diskrediet brengt (Zizek, 2010: 52). Het postmoderne denken kenmerkt zich 
immers door haar focus op de mislukkingen van alle negentiende en twintigste eeuwse revoluties, en door een 
gevoel van verveling, zoals dat zo treffend in Beckett's toneelstuk Waiting for Godot  (1954) door Vladimir en 
Estragon wordt verwoord.2 
 Teresa's teksten waren voor mij opwindende literatuur, omdat ze mij als nieuw voorkwamen, al had ik 
niet het geringste spoor van een vermoeden waarom. Ik realiseerde mij aanvankelijk zelfs niet hoe paradoxaal 
het is om in teksten van meer dan vierhonderd jaar oud iets nieuws te vermoeden. Als toerist leren wij immers 
hooguit iets nieuws 'pittoresk' vinden; dat wil zeggen dat we het categoriseren als oud en verjaard, maar 
charmant en als getuigenis van een voorbije tijd de moeite van het conserveren waard. De deconstructie van 
de neo-coloniale categorie van het 'pittoreske', zoals die door de toeristenindustrie zo graag wordt 
geëxploiteerd, van mezelf als toerist en van geschiedenis als vooruitgang, kostte me meer dan vijftien jaar. Ik 
werd me pas echt bewust van mijn anachronistische leeshouding toen een Marxistische vriend mij naar 
aanleiding van mijn artikel over mystiek en het Lacaniaanse concept 'jouissance' (genot) (Straatman 1996) 
vroeg waarom een zestiende eeuwse katholieke non nog interessant zou zijn voor ons, nu, in deze post-
postmoderne neo-kapitalistische, neo-liberale context. Eerlijk gezegd zag ik de intellectuele nieuwsgierigheid 
die altijd mijn belangrijkste drive was geweest om 'vreemde', niet direct filosofische teksten te lezen, als een 
heel adequate motivatie, maar ik had een meer sophisticated antwoord nodig dan mijn initiële impuls om de 
interessante verleidingskracht (Lyotard 1993) van de niet-moderne Ander aan te roepen. Ik refereerde via 
Virginia Woolf (1929) aan marginale vrouwen die gendernormen uitdagen en in staat zijn een plek voor hen zelf 

                                                 
1 De gymnasiumopleiding bestrijkt vanuit haar oriëntatie op de klassieke talen een tijd-ruimte die zich over meer dan 
twee-eneenhalfduizend jaar uitstrekt. 
2 Hierover zal ik in het eerste inleidende hoofdstuk verder uitwijden. 
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te creëren, niet zozeer in de marge (Derrida 1972) maar in het centrum van machtige Europese instituten zoals 
die van de Katholieke kerk. Ik zag in Teresa een feministe avant-la-lettre en refereerde aan de subversieve 
kracht van bepaalde gepassioneerde teksten, zoals die van Teresa, die ik vergeleek met die van vrouwen als 
Heloïse (Mews 1990) en Hadewijch ([1246] 2010)3 uit de hoofse liefdes-traditie. Ook refereerde ik aan Judith 
Butlers opmerking (1990) dat hegemoniale machten nooit massief en monolitisch zijn, maar verdeeld door 
allerlei elkaar tegenstrevende krachten. Ik las kortom in Teresa's oeuvre een subversieve kracht, of 
actorschap, die ik echter nog onvoldoende theoretisch kon onderbouwen. 
 Natuurlijk was mijn antwoord op de vraag van mijn Marxistische vriend niet overtuigend, want ik begreep 
de aard van de subversiviteit die ik Teresa toedichtte (nog) niet, terwijl dat wel was waar ik intuïtief naar zocht. 
Ik probeerde de subversie die ik haar toedichtte en de mechanismen of strategieën van subversiviteit als 
vernieuwende kracht te begrijpen. De Marxistische vriend meende dat Teresa's teksten interessant zijn omdat 
ze niet aangetast en opgegeten zijn door de kapitalistische markt. Stemmen, onderhevig aan bepaalde 
patriarchale machtsrelaties die gehoord worden, nadat ze eeuwen geleden werden gecanoniseerd (Algrhen 
1996), zijn interessant. Bovendien, stelde hij, begonnen 'wij', feministen, ten gevolge van veranderende 
machtsverhoudingen ineens oren en ogen te krijgen voor voorheen als verdacht geclassificeerde, want rechts-
religieuse en met patriarchale structuren heulende, vrouwen. Ikzelf zag die ontwikkeling eerder als een 
symptoom van de langzaam binnen druppelende Foucauldiaanse opvatting betreffende macht als productieve 
in plaats van onderdrukkende kracht. Michel Foucault leerde mij de oude oppositie, zoals die ook binnen het 
standpuntfeminisme werd gehanteerd (Harding 1986), tussen machthebbers en slachtoffers, en tussen 
vrouwen met een 'vals bewustzijn' (zij die met de vijand heulen) en politiek bewuste, linkse vrouwen, langzaam 
te deconstrueren. De discussie met de Marxistische vriend was in een notendop een repetitie of herneming van 
de discussie tussen Marxisme en postmodern constructivisme. De vriend legde de nadruk op materie (de 
machtsverhoudingen in 'de onderbouw') en ikzelf benadrukte intuïtief de culturele, talige structuren (in 
Marxistische termen 'de bovenbouw') als bron van stagnatie en vernieuwing. Poststructuralistische denkers 
zoals Foucault, Lacan, en later Badiou, confronteerden mij echter tegelijkertijd met die prangende vraag waar 
verandering en vernieuwing dan vandaan komt wanneer wij, als sprekende wezens, het product zijn van die 
talige structuren. 
 
 
1 Dit is geen boek over Teresa en Freud 
 
"De filosofen hebben de wereld slechts verschillend gei ̈nterpreteerd, maar het gaat erom de wereld te  
veranderen" 
(Karl Marx 2006: 68) 
 
"Terwijl ik schrijf, verandert het boek mij." 
(Michel Foucault 1985: 8) 
 
"If the modality of political transformation in modernity was revolution, what lies beyond it?" 
(Wendy Brown 2005: 113) 
 
 
 De interventie van de Marxistische vriend bracht halverwege de jaren negentig een frisse wind in mijn 
leesgewoontes. Ik herlas Karl Marx beroemde laatste paragraaf van het eerste hoofdstuk van Het Kapitaal 
([1867] 2010) over het 'waren-fetisjisme' in combinatie met Sigmund Freuds artikel over het fetisjisme (1927) 
en leerde dat de fetisj een metaforische gelaagdheid en meerwaarde bezit, die wordt gekapitaliseerd. Ik begon 
mijn mode- en digitale media-studenten les te geven over dit mechanisme, dat de kern vormt van onze neo-
liberale branding- en design-industrie. De fetisj biedt consumenten een onweerstaanbare en verleidelijke mix 

                                                 
3 Hadewijch leefde in de buurt van Antwerpen, maar een preciezere datering dan de dertiende eeuw is moeilijk te 
geven. Aan de hand van een lijst van heilige of vrome personen die zij opstelde, en die ze de 'lijst van volmaakten' 
noemde, heeft men geconstateerd dat zij deze tekst in elk geval ná 1246 moet hebben geschreven. Zie de inleiding bij 
Hadewijchs Liederen, door Veerle Fraeters en Frank Willaert (2010:15-16). 
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tussen materie en taal, die in de Marxistische termiologie als onder- en bovenbouw werden gezien. Ik begreep 
toen nog niet dat het een van mijn opdrachten zou worden om deze 'mix' te doordenken. Wel begon ik stukje bij 
beetje anders naar Teresa te kijken. Ze werd een auteur die van belang kon zijn in een actueel debat. Het werd 
me duidelijk dat iets 'interessant' noemen, betekent dat je het vervreemdt. Het is een symptoom van de 
bekende positivistische, neo-koloniale strategie van objectivering. In hoeverre klopte mijn vermoeden dat 
Teresa's teksten vernieuwend waren, of getuigden van een zekere subversieve vernieuwingsdrang, eigenlijk? 
Ik begon mentale experimenten. Ik probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn geweest wanneer ik met 
Teresa had kunnen praten over haar verdedigingsstrategie tegen de beschuldigingen van ketterij door de 
Spaanse Inquisitie. Ik probeerde me voor te stellen hoe mijn eigen leven er uit zou hebben gezien wanneer ik 
geboren zou zijn in haar verwarrende en gewelddadige eeuw -een beetje zoals we in de jaren tachtig naar 
aanleiding van Claude Lanzmanns film Shoah (1985) discussieerden over de vraag 'wat wij in de oorlog 
zouden hebben gedaan'. Ik begon, om kort te gaan, een identificatie-oefening, om de vervreemding van het 
interessante te overstijgen. Ik begon Teresa ook te mogen, ondanks de verschillen, zoals ik eind jaren tachtig 
ook Freud begon te mogen. Het was een sympathie gebaseerd op de intuïtie dat we iets gezamenlijks hebben, 
al kon ik nog niet definiëren wat. Ik wilde het geen solidariteit noemen vanwege de Marxistische connotaties 
van het woord. Ik wilde bovendien niet verplicht zijn tot solidariteit met alle vrouwen, alsof vrouwelijkheid mijn 
thuisland zou moeten zijn, omdat ik zelf een vrouw ben. Wat het betekent om 'een vrouw' te zijn was nu juist 
onderdeel van mijn vraagstelling. Ik ontdekte dat Ruth Behar's 'vulnerable readership' (1996) en Freuds (tegen) 
overdracht (1895, 1910a) mij konden helpen mijn vage sympathieën te problematiseren.  
 Ik herlas Teresa met hernieuwde ijver en passie. Zij werd steeds meer een tijdgenoot met wie ik in een 
gepassioneerde dialoog verzeild was geraakt. Zo begonnen moderne concepten van tijd -als progressief- en 
van plaats -de wereld als global village, open voor de moderne kosmopolitische reiziger- steeds meer te 
schuiven. Ik probeerde mijn eigen toevlucht tot het idee van vooruitgang en mijn ambivalentie ten aanzien van 
religieuze of gelovige vrouwen van 'rechtse' signatuur te analyseren. Dat ik meer kennis zou hebben, of 
kritischer en onafhankelijker zou zijn dan Teresa, was iets waar ik, theoretisch gesproken, al afstand van had 
gedaan op mijn veertiende, toen ik voor het eerst Margaret Mead ([1964] 2009) las. Kennelijk had ik echter 
onbewust de bekende neo-koloniale scripts van moderniteit op Teresa toegepast. Anders was ik immers niet zo 
lang tevreden geweest met de tamelijk naïeve, wezenlijk toeristische midden-klasse nieuwsgierigheid die ik, 
peinzend op haar interessante oeuvre, voor haar cultiveerde. Ik begon kortom mijn eigen, soms ambivalente 
engagement met bepaalde auteurs en oeuvres, zoals dat van Teresa en Freud, te problematiseren en 
tegelijkertijd het ene oeuvre vanuit het andere te lezen; iets wat ik later als 'diffractief lezen' leerde benoemen 
(Barad 1996, Van der Tuin 2010). Freud had ik inmiddels leren kennen en waarderen dankzij de colleges van 
Paul Laurent Assoun (1990) en was ik -en ik realiseer mij dat dit voor sommigen als vloeken in de kerk klinkt- 
als een filosoof gaan lezen, voorzover de filosofie als affirmatieve praktijk vooral bestaat uit de opdracht die ze 
zichzelf geeft om 'ongedachte relaties' (Badiou 2010) te denken,4 en daartoe concepten te creëren, terwijl ik 
Teresa als een gelijke en tijdgenoot begon te zien, die, doorheen de eeuwen, tot mij sprak. Een filosoof lezen, 
is voor een filosoof vanzelfsprekend, maar Teresa lezen.... Ik vroeg mij af wat ik van haar wilde, en waarom ik 
steeds terugkeerde tot haar oeuvre.  
 Nu, meer dan tien jaar na mijn 'tweede lezing' van Teresa, waarin ik haar met een psychoanalytische 
blik begon te bezien en de mystieke literatuur ook via Freuds leerling Jacques Lacan (1975) her-ontdekte, 
begrijp ik dat het zorgvuldig epistemologisch duiden van mijn leeshouding het project was waarin ik steeds 
meer betrokken raakte. Mijn vermoeden dat Teresa of beter, haar oeuvre, zoals ook dat van Freud, 'iets 
nieuws' te brengen had, houdt daarmee verband. Was het simpelweg projectie? De behoefte aan helden of 
heldinnen? Freuds problematisering van zijn eigen projecties van gevoelens en verwachtingen op zijn 
patiënten, met behulp van het begrip tegenoverdracht (Freud 1910a), deed mij inzien dat ik Teresa als een 
deskundige inzake verandering en nieuwheid was gaan zien. In eerste instantie dichtte ik haar een tamelijk 
romantisch subversief actorschap toe. Dit proefschrift is het verslag van de zoektocht naar een meer 
sophisticated visie op actorschap en epistemologie. Het is een poging om die witte mythologie waarin wijzelf 
gevangen zijn te deconstrueren en om epistemologische kwesties te leren zien als een specifiek moderne, 

                                                 
4 De  belangrijkste 'ongedachte relatie' die Freud aan de orde stelde was, zoals ik in hoofdstuk 3 en 4 uiteen zal 

zetten, die tussen lichaam en ziel. 
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westerse praktijk van betekenisverlening. De taal van toe-eigening en afstand nemen behoort, zoals Butler in 
Gender Trouble (1990) onderstreept, tot die overheersingsstrategie die een 'ik' tegenover een object of Ander 
positioneert, om vervolgens een kunstmatige reeks vragen op te werpen omtrent de kenbaarheid van die ander 
of dat object.  
 Bij de deconstructie van deze witte mythologie waren niet alleen Teresa en Freud, en in mindere mate 
Lacan, maar ook andere, hedendaagse auteurs betrokken. Met name waren het filosofen als Foucault en 
Derrida, maar ook kritische lezers van Freud en Lacan zoals Kristeva, Butler, Badiou en Zizek, en auteurs als 
Hannah Arendt, Mikael Bakhtin, Michel de Certeau, en, meer recentelijk, feministische auteurs zoals Rosi 
Braidotti en Karen Barad. Zij allen hielpen mij epistemologische vragen stellen rond de kwestie van de 
verhouding tekst-werkelijkheid en het actorschap van een auteur, en de 'agency' van taal en discours op een 
nieuwe manier te bevragen. Ik probeer epistemologie in dit proefschrift dan ook te herdefiniëren als een 
betekenisverlenende praktijk die de verhouding tussen ik en ander-object kritisch bevraagt, door de rol van taal 
en discours te problematiseren. Er zijn andere kennisopvattingen mogelijk dan die positivistische die wij van de 
Verlichting erfden, en die Derrida als mythologisch kwalificeerde. 
 
 
2 Psychoanalytische methoden voor feministische epistemologie  
 
"Die hermeneutische Aufgabe als ein In-das-Gesprächkommen mit dem Text..."  
(Gadamer, Warheit und Methode, 1960: p. 374). 
 
"We moeten de begrippen van het debat veranderen."  
(Zizek, 2010: 47) 
 
  Dankzij Freud leerde ik zien dat Teresa voor mij iemand was geworden die 'iets wist'. Andersom leerde 
ik dankzij Teresa dat Freud mij misschien iets te leren kon hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot mijn eigen 
beperkingen als post modern, post-structuralistisch, atheïstisch onderzoekster, gevangen in mijn eigen versie 
van een 'katholieke kerk': de neo liberale consumentenmaatschappij met haar verleidelijke marketing- en 
brandingstrategieën die onze geest en onze verlangens koloniseert en die haar heel eigen, verborgen 
apartheid kent. Ik realiseerde me dat deze psychoanalytische benadering, evenals dit diffractieve lezen, niet 
passen binnen de normale positivistische epistemologie, waarin de onderzoekster verondersteld wordt kennis 
te produceren over haar onderwerp. Ik begon mijn schrijf- en leesactiviteiten nu te beschouwen vanuit de 
distributie van subjectposities zoals die te doen gebruikelijk is binnen een psychoanalytische setting. In de 
psychoanalytische setting wordt geen wetenschappelijk 'expert' geïnstalleerd, maar -in de woorden van Freuds 
zelf verklaarde zoon Lacan- een 'sujet supposé savoir', in het Engels vertaald met 'subject supposed to know' 
(Lacan, 1968). Een psychoanalytica of psychoanalyticus is iemand waarvan de analysant veronderstelt dat 
deze iets weet, terwijl het natuurlijk de analysant zelf is die de sleutel tot zijn of haar probleem in handen heeft. 
Bovendien is de analytische 'spreek-kuur' (Freud 1895) uit op de productie van verandering c.q. de introductie 
van 'iets nieuws', in plaats van op het vastleggen van feiten. In die zin is het niet alleen aan de literatuur, of aan 
de filosofen, om 'iets nieuws' te denken. Ik zal in dit boek laten zien hoe ook de psychoanalyse in deze 
onderneming betrokken is, die het laten verschijnen van iets nieuws tot doel heeft. Het  inzetten van nieuwe 
concepten of metaforen, of het forceren van nieuwe betekenislagen voor oude begrippen speelt daarin een 
belangrijke rol. 
 In de analytische spreekkuur is er altijd iemand die ernaar verlangt om los te komen van (een specifieke 
versie van) haar (levens-) verhaal, of van bepaalde verlangens die haar gevangen houden (doorgaans de 
'analysant' genoemd). En er is altijd ook iemand anders die zich engageert om zonder moreel oordeel, vanuit 
een heel specifiek, door Freud uitgevonden denkraam, te luisteren (doorgaans de analyticus of analytica 
genoemd). Ook heeft de analytica binnen dit contract vaak een persoonlijke onderzoeksagenda, waarin de 
veronderstelling voorop staat dat de analysant het onderzoek een stap verder kan helpen; c.q. de 
onderzoekster aan nieuwe inzichten kan helpen. De -epistemologische- posities tussen ik en ander/object 
kunnen binnen deze dialogische analytische setting verschuiven; niet alleen de analysant veronderstelt dat de 
analytica iets weet, ook de analytica leert iets van de analysant. Wanneer men een analytica probeert te zijn, in 
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plaats van een meesterlijk expert in de traditie van de neo-coloniale epistemologie (Mignolo 1995), moet men 
dus op een nieuwe manier leren lezen en luisteren en de notie van objectieve kennis problematiseren. Binnen 
de huidige de narratieve psychologie, en ook binnen een breder veld van sociale- en geesteswetenschappen 
waarin narratief onderzoek wordt gedaan, heeft men dit inmiddels uitgewerkt tot een deontologie waarin het 
'recht doen' aan de respondent, of aan de gesprekspartner, of aan bepaalde fenomenen via een dialogische 
relatie met respondenten, als centrale waarde geldt. Daarin wordt validiteit bereikt vanuit het 
veranderperspectief dat als belangrijkste doelstelling geldt voor de onderzoekssetting (Sools 2010). 
 Niet alleen de wetenschapper, onderzoeker of auteur, maar ook de analysant, lezer, of de geïnterviewde 
kan kortom werken als 'degene die iets weet' (La Berge, 2007, Assoun 1996, Bowie 1987). In de etnografie is 
dat een normaal verschijnsel. In de filosofie ook, omdat de positie van lezer en schrijver daar voortdurend 
wisselt. Zizeks' enorme schrijfdrift is volgens Claire La Berge (2007) een goed voorbeeld van een intense 
dynamiek die er kan ontstaan tussen schrijver en lezer, waarbij de schrijver de lezer als 'supposed to know' 
gebruikt. En Lacan begint zijn eerste college in de reeks Encore (1975) met de vaststelling dat hij zich ten 
opzichte van zijn publiek in de positie van analysant bevindt. Deze benadering verschilt sterk van de strenge 
(post-)structuralistische methodiek zoals die binnen literatuurwetenschappen al enige decennia wordt 
toegepast. Daar wordt geabstraheerd van enig auteurschap, en dus ook van deze dynamiek tussen lezer en 
auteur als 'supposed to know'. De auteur wordt daar hooguit gezien als een anonieme 'force/kracht', zoals 
Derrida dat in 1967 in 'Force et signification' benoemde. In mijn geval was niet ik, maar Teresa tegelijkertijd de 
auteur, en 'de geïnterviewde'. Ik stelde in een vreemd stille dialoog mijn vragen aan het zo veelzijdige oeuvre 
van deze al lang gestorven heilige. Zij had beurtelings de rol van analytica en analysant, met wie ik in een 
intense dialoog verwikkeld was. Ik veronderstelde dat zij mij iets kon leren met betrekking tot subversief 
actorschap, en paste tegelijkertijd mijn academische leesmethodes op haar toe. Later leerde ik, zoals gezegd, 
zien dat deze benadering aansluit op Behar's gevoelig of 'kwetsbaar' lezen en op de 'Gleichschwebende 
Aufmerksamkeit' (Freud 1912a) die deel uit maakt van de zorgvuldige en toegewijde dialogische 
psychoanalytische methode.5 In mijn herlezing van Teresa lette ik met name op de inter-tekstuele referenties 
(Kristeva 1967, Bakhtin, [1930] 1981) die de diachrone en synchrone zwaarte of massa van de taal (De 
Saussure [1916] 1985: 108) activeren. Zij zetten mij op het spoor van Teresa's subversieve 'agency' of kracht. 
Daarnaast omvat de academische leesmethode natuurlijk ook de gebruikelijke literatuur-wetenschappelijke 
aandacht voor genre, toon, semantische analyse van metaforen en andere typische elementen van 
persoonlijke stijl.  
 In dit proefschrift zal ik, uitgaande van mijn jarenlange conversatie met Teresa, het concept van de 
dialoog (Bakhtin [1930] 1981) of conversatie, dat voor Freud aan het einde van de negentiende eeuw de basis 
van zijn spreek-kuur werd, binnen de hermeneutische traditie in de vijftiger jaren (Gadamer 1960) naar voren 
werd gehaald, later door Richard Rorty (1979) werd opgefrist en daarna binnen de context van post-koloniale 
studies (Mignolo 2000) en binnen de etnografie (Behar 1996, Berger Gluck & Patail 1991, Davids 2009, 
Ghorashi 2005, Nancel 2005, Schrijvers 1991, Willemse 2001), de narratieve psychologie (Riessman 1993, 
Mishler 1995, Andrews, Squire,Tamboukou 2008, Sools 2010) en genderstudies (Butler 1990) werd herontdekt, 
als methode opvoeren. Ik zal de condities schetsen van deze dialogische methode voor feministische 
epistemologie binnen de geestes- en sociale wetenschappen.  
 Conversatie, als methode in de psychoanalyse, gaat in de eerste plaats uit van de vooronderstelling dat 
communicatie positionering is. De psychoanalytische spreekkuur is niet bedoeld als pragmatiek, om in het 
kader van een Habermasiaanse communicatietheorie te functioneren, maar om de eigenlijke werking van de 
taal in herinnering te brengen en verder te expliciteren. In de psychoanalytische benadering wordt de werking 
van taal als omgang met het tekort en het onbehagen gevaloriseerd. Ook Derrida benadrukt dit: communicatie 
is in die zin altijd 'miscommunicatie'. De boodschap kan altijd niet aankomen (Derrida 1980). Dit 'gebrek' valt 
niet te repareren met een pragmatisch technische procedure, zoals Habermas voorstelt (1981), maar is op een 
andere manier vruchtbaar. Dankzij dit gebrek of deze onbestemdheid van de betekenis kan er ook subversie 
bestaan, in de vorm van ironie, poëzie, in de versprekingen, in ver-horingen en in zijn algemeenheid in het spel 

                                                 
5 Gelijkzwevende aandacht (Freud 1912a) is de methode die Freud gebruikte toen hij besloot om de hypnose over 
boord te zetten, en startte met zijn spreek-kuur. Het zou de geboorte van de psychoanalyse en de breuk met de 
toenmalige psychiatrie markeren. Pas in 1912 echter benoemt hij dit principe voor het eerst expliciet. 
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met metaforen en concepten. Deze werking van de taal gebeurt dankzij de onbestemdheid van de 
betekenaars, of, anders gezegd, met behulp van het differentiële en arbitraire karakter van de 
betekenisproductie in de van de keten van signifiants (Saussure [1916] 1985:100-108, 163). Daardoor bezitten 
abstracte begrippen, maar ook meer concrete woorden, nooit een gefixeerde betekenis, maar ontlenen ze hun 
betekenis of fluctuerende 'waarde' (Saussure [1916] 1985: 158-169) aan een altijd veranderende context. 
 Ook gaat de dialogische benadering uit van de mogelijke en wenselijke omkering van subjectposities 
tijdens het onderzoeksproces. Conversatie, als methode is dus uit op verandering, zoals ook kritisch 
feministisch onderzoek binnen de sociale- en geestes-wetenschappen in de eenentwintigste eeuw op 
verandering gericht is. Als gemeenschap van onderzoekers moeten wij, deze enigmatische en vage, altijd 
enigszins fantasmatische constructie van een gezamelijke 'wij' (Butler, 1990:142), nog steeds weerstand 
bieden aan die wetenschapsopvatting die als ideaal ontstond in de achttiende eeuw en die te eenzijdig de 
nadruk legt op het beschrijven, het in kaart brengen en categoriseren van de wereld zoals deze is in haar 
veronderstelde a-metabolische stabiliteit. Kritisch feministisch onderzoek moet zich engageren in een 
bewustmakings-proces van onze eigen epistemologische percepties en onze pre-concepties  als 
onderzoekers.6  De metaforen en concepten die we gebruiken hebben altijd een geschiedenis, waaraan 
bepaalde debatten en waarden kleven. Het manifest maken en bevragen van geaccepteerde concepten en 
metaforen, het in het spel brengen van nieuwe begrippen, vormt een belangrijk onderdeel van ons werk, en 
helpt bij onze eigen positionering. Binnen de feministische antropologie vormt dit al een lange traditie. 
Daarnaast moet feministisch onderzoek natuurlijk doorgaan met het ondermijnen van ingebakken normen rond 
vrouwelijkheid binnen bestaande hegemoniale, patriarchale structuren (Butler 1990). Kritische feministische 
epistemologie is in de eerste plaats georiënteerd op dit veranderperspectief.  
 
 
3 Het agency-debat: de opheffing van het dualisme van ziel en lichaam, taal en materie, boven- en 
onderbouw. 
 
“Initium ut esset, creatus est homo”.  
Opdat er een begin zij, werd de mens geschapen. 
(Augustinus,  De stad van God, Boek 12, H. 20) 
 
"De taal [...] is op elk moment de zaak van iedereen; verbreid in een massa en door haar gehanteerd [...] iedereen 
participeert eraan op elk moment, en daarom ondergaat ze zonder ophouden de invloed van iedereen. Dit kapitale feit 
volstaat om de onmogelijkheid van een revolutie aan te tonen. [...] Ze is als één lichaam met de sociale massa die, van 
nature innert, als een conservatieve factor verschijnt. [...] ze is altijd de erfenis van een vorig tijdperk [...]. Voorzover ze 
een onveranderlijk karakter bezit, is dat niet alleen omdat ze is verbonden met het gewicht van de collectiviteit, maar ook 
omdat ze in de tijd is gesitueerd. Iedere keer weer doet de solidariteit met het verleden de vrije keuze mislukken. We 
zeggen mens en hond omdat men voor ons ook al mens en hond zei." (Saussure [1916] 1985: 107-108)7  
 
In de dialogische methodische benadering zoals ik die leerde vanuit de psychoanalyse staat verandering 
centraal. Zoals al opgemerkt zijn verandering, of nieuwheid, of subversie echter problematische begrippen 
geworden. De auteur, of het subject, als belichaamde drager of oorsprong van de handeling, leek de afgelopen 
decennia het onderspit te delven onder druk van die postmoderne, post-structuralistische focus op taal, die 
vooral de almachtige invloed van talige structuren en cultuur onderstreepte. Het postmodern constructivisme 

                                                 
6 Zoals Iris van der Tuin heeft gedaan in haar proefschrift (2008), waarin ze de geschiedenis van de feministische 

epistemologie in kaart brengt. 

7 Mijn vertaling, cursivering van Saussure. Oorspronkelijke tekst: "La langue [...] est à chaque moment l'affaire de tout 

le monde; répandue dans une masse et manié par elle [...] chacun y participe à tout instant, c;est pourquoi elle subit 

sans cesse l'influence de tous. Ce fait capital suffit à montrer l'impossibilité d'une révolution. [...] Elle fait corps avec la 

vie de la masse sociale, et celle-ci, étant naturellement inerte, apparaît avant tout comme un facteur de conservation. 

[...] elle est toujours l'héritage d'une époque précédente [...] Si la langue a un caractère de fixité, ce n'est pas seulement 

parce qu'elle est attachée au poids de la collectivité, c'est aussi qu'elle est située dans le temps. [...] A tout instant, la 

solidarité avec le passé met en échec la liberté de choisir. Nous disons homme et chien parce qu'avant nous on a dit 

homme et chien." 
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legde teveel nadruk op de agency of kracht van het (talige) systeem, vanuit de behoefte om tegenwicht te 
bieden tegen de eenzijdig humanistische nadruk op menselijk actorschap of subjectieve agency. Butler is in dit 
kader bekritiseerd voor haar gebrekkige uitwerking van de (on)mogelijkheid van subversie, en voor de 
gebrekkige argumentatie met betrekking tot de wenselijkheid van het ondergraven van gendernormen 
(Mahmood 2005). De discussie rond de (on-)mogelijkheid van subversieve kracht of 'agency'8  is mijns inziens 
ontstaan ten gevolge van een gebrekkig subject-begrip, niet bij Butler maar bij andere auteurs, die een te 
smalle post-structuralistische, postmoderne benadering van discours als tekst hanteren.  
 Discours is niet alleen tekst en ook dingen en (talige) structuren bezitten agency (Foucault 1966, Lacan 
1966, Barad 1996, Latour 1991, Derrida 1972), maar pas als we de verhoudingen tussen subject en object, taal 
en materie, geest en lichaam anders dan als dualisme of als dominantie van het één over het ander gaan 
begrijpen, kunnen we ook die agency-discussie sluiten. Freud (1895) was de eerste die de hybride 
verwikkelingen tussen woorden en dingen probeerde te begrijpen door erop te wijzen dat woorden -taal- een 
effect op het lichaam -traditioneel als 'materie' gedacht- kunnen hebben, en dat lichamen ook kunnen 'spreken' 
via hun symptomen. In die zin zijn ook ontologie en epistemologie onscheidbaar (Barad 2007) en beginnen we 
pas recentelijk te beseffen hoezeer ze elkaar doordringen, en hoezeer materie pas via bijvoorbeeld 
wetenschappelijk experiment of theorie kenbare en dus hybride (discursieve) materie wordt, of hoezeer onze 
(geseksueerde) lichamen pas via talige bemiddeling worden wat we denken dat ze zijn. Butler wees er, zich 
baserend op het psychoanalytische gedachtegoed, in Gender Trouble (1990) nadrukkelijk op dat sekse, 
seksualiteit en lichamen via discursieve praktijken tot 'natuur' worden gemystificeerd, als iets 'oorspronkelijks' 
of 'buiten-taligs'. Braidotti was in Nederland een van de eersten die tegenwicht bood tegen een extreem post-
moderne feministische visie op de rol van discours, door te benadrukken dat onze subjectiviteit wel degelijk 
een belichaamde, gelocaliseerde subjectiviteit is (Braidotti 2002). Zij spreekt inmiddels in dit kader van een 
'new materialism' (Van der Tuin 2008). Ik zal in het eerste deel van dit boek laten zien hoe de Freudiaanse en 
Lacaniaanse psychoanalyse, waarop Butler en ook Braidotti steunen, al sinds lang verwikkeld is in deze 
complexe deconstructie van de dualistische verhoudingen tussen traditioneel aan elkaar geregen 
begrippenklusters materie-werkelijkheid-natuur ('onderbouw') en taal-geest-discours ('bovenbouw').  
 Freuds eerste poging om de onderlinge verwevenheid tussen biologie en cultuur te denken bestond uit 
het forceren van het begrip 'drift' ('Trieb'), dat hem hielp de overgang tussen chemisch-elektrische -
lichamelijke- en psychologische processen te denken. Hij noemde de drift een grensbegrip tussen lichaam en 
geest (Freud 1905). Daarmee maakte hij het mogelijk lichaam en geest te herdefiniëren als alleen in abstracto 
bestaande uiteinden van een glijdende schaal. Als we begrijpen dat dingen en woorden, natuur en cultuur, 
lichaam en geest beide materieel-discursief zijn (Barad 1996) kunnen we verandering vanuit het systeem 
begrijpen, zoals ook Sassure probeerde te doen.9 Alleen een subjecttheorie die zich rekenschap geeft van de 
paradox dat we als subjecten zowel het product zijn van meerdere discoursen, (talige) systemen of structuren, 
die wij (onbewust) herhalen omdat we ze geïncorporeerd hebben, terwijl we tezelfdertijd handelingsbekwame 
actoren zijn, die bronnen van nieuwheid en verandering kunnen worden, kan de eenentwintigste eeuw aan. 
Een dergelijke theorie over het belichaamde -hybriede en heterogene- subject probeert steeds de twee kanten 
van het verhaal in herinnering te brengen. Wij zijn tegelijkertijd product en actor: product van locale contexten, 
discoursen en (talige) structuren en als actor ingebed in zowel culturele als materiële, lichamelijke processen. 
Bovendien zijn we ons doorgaans niet bewust van deze inbedding en hebben we ons actorschap niet in de 
hand, gezien de verleidingskracht van bepaalde plakkerige (Ahmed, 2004) metaforen. Marxisten zouden hieruit 
kunnen leren dat de aloude scheiding tussen onder- en bovenbouw kortom een te simplistische metafoor is als 

                                                 
8 Zie ook bijvoorbeeld de recente discussies hierover in het European Journal of Womens studies (bijvoorbeeld Gill, 
Duits & van Zoonen 2007). In het antropologische tijdschriften zoals Critical Anthropology en de Subaltern Studies 
volumes (vanaf 1982) is deze discussie al veel langer aan de gang. 
9 Saussure had een klaar en duidelijk antwoord op de vraag hoe het nieuwe mogelijk is: "Omdat een teken arbitrair is 

kent het geen andere wet dan die van de traditie, en omdat het gegrond is in die traditie, kan het arbitrair zijn." (C'est 

parce que le signe est arbitraire qu'il ne connait d'autre loi que celle de la tradition, et c'est parce qu'il se fonde sur la 

tradition qu'il peut être arbitraire." (Saussure [1916] 1985: 108). Aangezien de taal een tekensysteem is, gebaseerd op 

conventies (dat wil zeggen: traditie) die niet rationeel zijn, en aangezien daarom dus de betekenis van begrippen 

volledig arbitrair is, kan de arbitraire verhouding tussen woord en ding, of beter tussen teken en concept, ook 

verschuiven. Deze verschuiving van de betekenis vindt plaats in en dankzij een specifieke contekst. 
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her-conceptualisering van een eeuwenoud dualisme. 
 Ik zal in dit proefschrift op basis van mijn conversaties met Teresa en Freud schetsen hoe makkelijk het 
ontwikkelen van een dergelijke hybriede subjecttheorie is, die de hierboven geschetste paradoxale verweving 
van materie en geest bevestigt, in plaats van de onderscheiding en een niet bestaande oppositie te 
benadrukken of te kritiseren. Daarvoor moet het feministische-epistemologisch debat in een politieke context 
geplaatst worden en moeten we erkennen dat epistemologische issues niet los staan van onze visie op de rol 
van wetenschap -waartoe ik ook de psychoanalyse, de theologie en de mystiek reken- in maatschappelijke en 
persoonlijke veranderingsprocessen. Met conversatie, een concept afkomstig uit de hermeneutische traditie, en 
met het bijbehorende diffractieve lezen, met genealogie (Foucault 1971), een begrip dat onder andere door 
Kristeva (1979), Butler (1990) en Braidotti (1994) werd gerecycleerd voor feministisch onderzoek, en met 
iterabiliteit, een neologisme dat Butler van Derrida leende (1972a),10 zal ik bovendien het probleem van de 
verandering en nieuwheid proberen te denken voorbij het, ook al achttiende eeuwse, paradigma van de 
revolutionaire ommekeer (Brown 2006). Ik zal laten zien hoe de inzichten van Butler, Braidotti, Derrida en 
Foucault al eerder in Freuds oeuvre terug te vinden zijn, voorzover de psychoanalyse een genealogische 
aanpak voorstaat, waarin conversatie als methode wordt gehanteerd en iterabiliteit als een van de belangrijkste 
analytische uitgangspunten geldt. Interdisciplinaire velden zoals cultuurstudies, post-koloniale studies en 
genderstudies, die de 'linguistic turn' (Rorty 1967) geïncorporeerd hebben en werken met het discoursbegrip, 
hebben ook al gebruik gemaakt van conversatie, als 'onderhandeling', in een poging om de postmoderne 
deadlock betreffende de verhouding structuur-agency van zich af te schudden. Met discursieve structuren kun 
je onderhandelen, al repeteren wij ze doorgaans klakkeloos, en in een dialoog ontstaat verandering soms 
ongewild of onbewust, of per ongeluk (Foucault 1971). Door het begrip 'onderhandeling' te gebruiken, geeft 
men zich binnen deze disciplines echter onvoldoende rekenschap van het feit dat subversief actorschap niet 
alleen gestalte krijgt in de dimensie van het spreken en schrijven.  
 Ik zal met name de epistemologische grondslag van de dialogische benadering van de psychoanalyse 
verder uitwerken om die plek vanwaaruit ik/we spreken meer 'body' te geven en daarmee beter te articuleren 
en te kontextualiseren. Ik zal niet alleen de plek vanwaaruit ik spreek op die manier beter definiëren of 
onderbouwen, maar ook mijn agenda expliciteren. Vanuit de hierboven beschreven dertig jarige intuïtieve 
fascinatie voor allerlei vormen van subversief en subjectief actorschap, heb ik immers gaandeweg, dankzij het 
onderzoek dat ik hier presenteer, aansluiting gevonden bij een feministische onderzoeksagenda die de 
wenselijkheid van de ondermijning van gendernormen centraal stelt. 
 
 
4 We, the people ? 
 
 
Vladimir: "Let us not waste our time in idle discourse! (Pause. Vehemently.) Let us do something, while we have the 
chance! It is not every day that we are needed. Not indeed that we personally are needed. Others would meet the case 
equally well, if not better. To all mankind they were addressed, those cries for help still ringing in our ears! But at this 
place, at this moment of time, all mankind is us, whether we like it or not. Let us make the most of it, before it is too late! 
Let us represent worthily for once the foul brood to which a cruel fate consigned us! What do you say?"  
(Estragon says nothing.) 
(Samuel Becket; Waiting for Godot, 1954) 
 
"Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!" 
(Derrida 1997) 
 
 
Met betrekking tot de wenselijkheid van het ondermijnen van gendernormen is er maar één argument: 'wij', als 
veelvormige, radicaal instabiele, veranderlijke en tijdelijke gemeenschap van researchers met gedeelde issues, 
en geworteld in de zelfde condities, namelijk die van een meer of minder patriarchale context, kunnen voor die 
subversie van gendernormen kiezen, omdat we ons erdoor beperkt voelen. Patriarchale gendernormen blijven 

                                                 
10 En deze ontwikkelde dit begrip weer op zijn beurt in het voetspoor van De Saussure. 



 10 

functioneren dankzij de 'sticky powers' (Ahmed 2004) van bepaalde metaforen die een specifieke gender-
geconnoteerde rolverdeling introduceren en handhaven. Daarmee wordt de werkelijkheid een constructie en 
kan ze als een spiegel van onze ziel verschijnen, zoals in de positivistische benadering taal als spiegel van de 
werkelijkheid wordt gezien. Dit is hoe we de normerende agency van taal kunnen begrijpen, en de inherente 
vertraging die door de taal, of die door talige structuren wordt geïntroduceerd. De genderscripts- normen of -
discoursen die wij zelf reproduceren zijn plakkerig, hardnekkig en soms ook verleidelijk omdat ze grotendeels 
onbewust werken, herkenbaar zijn, houvast geven of tot solidariteit oproepen met generaties andere 
taalgebruikers van wie wij leerden spreken, lachen, zingen of grapjes maken. Voorzover onze talige structuren, 
waartoe ook onze lichamelijke werkelijkheid behoort, 'wezenlijk' metaforisch zijn -en ik ontleen dit idee aan 
zulke verschillende auteurs als De Saussure, Derrida, Bachelard, Nietzsche, Lacan, Freud- bieden zij 
weerstand aan verandering, terwijl er tegelijkertijd in de repetitie van die talige structuren, of in het spel met die 
metaforen, zomaar 'iets nieuws' kan gebeuren. Dat is wat Derrida en Butler met het begrip iterabiliteit van het 
discours beoogden aan te duiden. 
 Metaforische gelijkstellingen van vrouwelijkheid met -bijvoorbeeld- een gevoelige, onorthodoxe, 
onacademische, poëtische stijl, zoals met Teresa gebeurde, produceren een 'ge-genderde' beperking van onze 
actie-radius en moeilijk te vatten, beweeglijke, vage dominantieverhoudingen (Bourdieu 1998) die opgehangen 
worden aan een in principe betekenisloze 'biologische conditie' (De Beauvoir 1949). 'We' kunnen ervoor kiezen 
deze dominantieverhoudingen te willen veranderen, door, via genealogisch onderzoek, inzicht te verschaffen in 
de intieme, niet alleen intellectuele maar ook heel lichamelijke werking ervan. Dat kan een doel van 
wetenschap zijn. Het is in elk geval het doel van dit onderzoek, om, naast een kritische reflectie op 
postmoderne epistemologische kwesties en het verkennen van bruikbare onderzoeksmethoden vanuit de 
psychoanalyse, een inzicht te geven in deze heel intieme werking van patriarchale dominantieverhoudingen 
waaraan wij onderhevig zijn. Deze laatste 'wij' verwijst overigens niet alleen naar een academische 
gemeenschap van onderzoekers, maar naar een heel algemeen, universeel wij, voorzover 'wij' aan het begin 
van de 21-e eeuw nog een universeel 'wij' in de mond kunnen nemen. De methodologie die ik voorstel -een 
genealogische, dialogische, diffractieve benadering, gecombineerd met aandacht voor de iterabiliteit en de 
plakkerige metaforische werking van taal op onze intellectueel-lichamelijke zijnswijze- kan daarbij gezien 
worden als een instrument in een onderzoekspraktijk die ook politieke implicaties heeft. 
 Het veelvormige 'wij' waaraan ik refereer is het vage en conditionele 'wij' waarover niet alleen Butler 
(1990), maar ook Foucault (1976a) en Haraway (1988) al eerder opmerkten dat het misschien niet anders dan 
een tijdelijke medeplichtigheid oplevert, of tot coalities leidt tussen groepen en individuen die misschien 
anderszins niet veel met elkaar delen dan deze ene doelstelling; het ondermijnen van gendernormen. Het hoeft 
geen 'wij' te zijn dat vooraf gaat aan de actie, in dit geval in de vorm van (genealogisch) onderzoek en 
academische debat, waarin we ons engageren. Ik schaar mij in die zin achter de Butleriaanse kritiek op de 
behoefte aan een substantiële fundering van (politiek) feministisch actorschap (Butler 1990). We hoeven geen 
gesloten 'identity politics' te beoefenen om een performatief 'wij' in de mond te nemen. De Libanees-Franse 
schrijver Amin Maalouf geeft daaromtrent een treffend inzicht. Iedere persoon, stelt hij in zijn pamflet getiteld 
Les identités meurtrières ('Dodelijke identiteiten') uit 1998, is zonder enige uitzondering gezegend met een 
heterogene, samengestelde, misschien wel samengeraapte identiteit. Dat is wat identiteit karakteriseert. Ze is 
complex, uniek, onvervangbaar, niet verwarbaar met een andere. Dit inzicht dient als tegengif tegen de 
gewoonte die stelt dat het voldoende is om zijn identiteit te bevestigen door te zeggen 'ik ben Arabier', of 'ik 
ben Frans', of 'ik ben zwart', of 'ik ben Serviër', of 'ik ben Islamiet, 'of 'ik ben Joods', of 'ik ben vrouw'. Politieke 
discoursen, zoals die van het huidige rechts-populisme in Europa, die dergelijke identiteitspolitieken 
(re)activeren, zijn in hun reductionisme per definitie gewelddadig. Tegen het reductionisme geldt maar één 
tegengif: de eis om een persoon te mogen zijn die bepaald wordt door een meervoudig lidmaatschap van 
allerlei verzamelingen, maar ook door een persoonlijke geschiedenis, die misschien bepaalde nationalistische, 
sociale politieke of religieuze in-en uitsluitingsmechanismen doorkruist.11  

                                                 
11 Een persoonlijke geschiedenis waarin het feit, bij voorbeeld, dat mijn oma alleen Limburgs sprak er mag zijn, en dat 
mijn overgrootvader stierf aan de Spaanse griep, mijn familiegeschiedenis teruggaat tot Karel de Grote, maar ook 
vertakkingen heeft naar Spanje, Hongarije en Frankrijk, dat ik op school zat in een Limburgs dorp, mijn moedertaal 
Limburgs is, en dat ik diverse vadertalen spreek, zoals het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels, dat ik een 



 11 

 "Degeen die van zijn identiteit een legering maakt van meervoudig toebehoren, wordt er onmiddellijk van 
beschuldigd zijn identiteit te willen oplossen in een vormeloze soep waarin alle kleuren vervagen", schrijft 
Maalouf (1998:28, mijn vertaling).12 Zijn eigen standpunt is: "Ik wil echter het omgekeerde zeggen. Niet dat alle 
mensen hetzelfde zijn, maar dat iedereen verschillend is. Zonder twijfel is een Serviër verschillend van een 
Kroaat, en elke Kroaat verschilt van iedere andere Kroaat. En als een Christelijke Libanees verschilt van een 
Islamitische Libanees, ken ik toch geen twee Christelijke Libanezen die identiek zijn, noch twee Islamieten, 
evenmin als er in de wereld twee Fransen, twee Afrikanen, twee Arabieren of twee Joden hetzelfde zouden 
zijn. Personen zijn niet uitwisselbaar, en vaak vindt men, binnen een Rwandeese of Ierse of Libaneese, of 
Algerijnse of Bosnische familie, tussen twee broers die in dezelfde omgeving hebben geleefd, schijnbaar 
minieme verschillen die hen echter volledig tegengesteld laten reageren in politieke, religieuze of dagelijkse 
aangelegenheden; die zelfs van de één een moordenaar zullen maken en van de ánder een man van de 
dialoog en de verzoening" (Maalouf, 1998:28, mijn vertaling)13. 
 Desalniettemin, of juist daarom, is de oproep, die uitgaat van het feminisme gericht aan 'alle vrouwen', 
aangezien het feminisme geen club is van gelijken (zoals Harding in 1986 al aan de orde stelde), maar wel een 
zeer heterogene verzameling van personen die eenzelfde analyse onderschrijven met betrekking tot 
patriarchale genderverhoudingen. Ik zeg niet dat 'wij' een gezamenlijk doel voor ogen hebben, want waar dat 
ondermijnen van patriarchale gendernormen in uitmondt, is een moeilijk voorstelbare toestand. Bovendien is 
zo'n (utopische) toestand, waarin alle patriarchale gendernormen zijn verdwenen of gedeconstrueerd, of uit de 
weg geruimd, misschien wel onwenselijk, of in elk geval -voorzover een samenleving nooit een affe toestand 
kan zijn- onmogelijk. Het gaat dus in het feminisme niet om een gezamenlijk ideaal, maar om een gedeelde 
analyse, namelijk dat patriarchale gendercodes beperkend werken, voor beide seksen. Daarom moeten we de 
teleologische aantrekkingskracht van de utopie leren deconstrueren. En misschien kunnen we dan zeggen dat 
we geen utopisch ideaal delen, maar wel een intuïtie, waardoor we weten dat het bekritiseren, of beter het in 
het leven roepen van een nieuwe denkraam, met nieuwe metaforen, een doorgaand, nooit eindigend werk is. In 
die zin vertegenwoordigt het feminisme dus geen ideaal, maar een oproep. En die oproep van het feminisme is 
in principe gericht aan 'heel de mensheid', als we er tenminste van uit gaan dat vrouwelijkheid een discursieve 
positionering is die open staat voor allen, dus ook voor mannen (Lacan 1975), of als we ervan uitgaan dat het 
ondermijnen van patriarchale gendernormen, of het introduceren van een ander denkraam met betrekking tot 
sekse en gender (de gezamenlijk idee), ook in het belang van mannen, of van hen die zich zo positioneren, kan 
zijn. En in die zin is het misschien ook tijd om de oude, negentiende eeuwse, revolutionaire notie van 
kosmopolitisme te vernieuwen en een oude (ik zeg niet oorspronkelijkere) betekenis van kosmopolitisme te re-

                                                 
katholieke achtergrond heb, maar ongelovig ben, dat een andere overgrootvader bevriend was met de Limburgse 
socialisten van het eerste uur, dat ik ook een Duitse oma had, en een opa die actief was in het verzet, dat mijn vader in 
de mijnen werkte, mijn moeder bij haar trouwen werd ontslagen, dat ik kok was tijdens mijn studie, en naast filosofie ook 
godsdienstwetenschappen studeerde, en communicatiewetenschap, en psychoanalyse, en daarna onderzoeker werd, 
trainer, coach, communicatieadviseur, maar ook lesgeef aan kunststudenten, en lid ben van Groen Links en van 
Insistance, het NRC en de Trouw lees, een passie voor tuinen en voor racefietsen heb, en voor de Romeinen en de 
Kelten, dat ik lange tijd Belg wilde worden uit afkeer van de Nederlandse politiek, een groenteabbonnement heb bij een 
biologische boerderij en antiglobalist ben, vrienden heb uit Duitsland, Belgie, Oostenrijk, Zwitserland, Bosnië, een huis in 
de Bourgogne, en toch in Maastricht wil wonen, Europeaan ben en toch van mijn moedertaal hou. Hoe in-en uitsluitingen 
werken, en hiërarchieën worden geïnstalleerd op grond van deze subjectieve bepalingen is ook interessant om te 
onderzoeken. 
12 "[...] celui qui alligne, comme je l'ai fait, ses multiples appartenances est immédiatement accusé de vouloir 
"dissoudre" son identité dans une soupe informe où toutes les couleurs s'effaceraient." 
13 "C'est pourtant l'inverse que je cherche à dire. Non pas que tous les humains sont pareils, mais que chacun est 
différent.  Sans doute un Serbe est-il différent d'un Croate, mais chaque Serbe est également différent de tout autre 
Serbe, et chaque Croate est différent de tout autre Croate. Et si un chrétien libanais est différent d'un musulman libanais, 
je ne connais pas deux chrétiens libanais qui soient identiques, ni deux musulmans, pas plus qu'il n'existe dans le monde 
deux Francais, deux Africains, deux Arabes ou deux Juifs identiques. Les personnes ne sont pas interchangeables, et il 
est fréquent de trouver, au sein de la même famille rwandaise ou irlandaise ou libanaise ou algérienne ou bosniaque, 
entre deux frères qui ont vécu dans le même environnement, des différences en apparence minimes mais qui les feront 
réagir, en matière de politique, de religion ou de vie quotidienne, aux antipodes l'un de l'autre; qui feront même de l'un 
d'eux un tueur, et de l'autre un homme de dialogue et de conciliation." 
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activeren. Dat zou als tegengif moeten dienen tegen het neokoloniale en arrogante, toeristische 
kosmopolitisme, waarin de wereld als vakantieoord wordt gebruikt.  
 Alhoewel we in een bredere politieke context dus rekening dienen te houden met het feit dat mensen 
geworteld zijn in een, of meerdere gebieden, talen, (sub)culturen, clubs en familiale verbanden, ziet het 
feminisme zich aan het begin van de 21-e eeuw geconfronteerd met deze specifieke uitdaging dat het in zekere 
zin juist deze bepalende dimensie (die van de 'herkomst', van het discours of van de structuren waaruit we 
geboren zijn) probeert te overstijgen, door een beroep te doen op 'alle vrouwen' of 'alle mensen'. Om deze 
ambivalentie, en die moeilijk te denken relatie (Badiou 2010) van een nieuw denkraam te voorzien dienen we, 
zoals Derrida (2005) de notie van het kosmopolitisme opnieuw te bevragen (van Keulen 2005). In dit nieuwe 
denkraam zou juist de heterogeniteit, zoals die door Maalouf zo mooi verwoord werd, als uitgangspunt moeten 
dienen, en de acceptatie daarvan, in plaats van het uitsluitende beroep op een lidmaatschap van één club, 
zoals bijvoorbeeld in mijn geval die van de Nederlanders, of de katholieken, of de Limburgers, of de 
hoogopgeleidde academische vrouwen. Zogauw men mij aanspreekt op het lidmaatschap van één van die 
clubs doet men mij geweld aan, en wordt mijn identiteit gereduceerd en ondergeschikt gemaakt aan een of 
ander exclusief belang, dat ik zou (moeten) dienen of toegewijd zou (moeten) zijn. Hoe meer lidmaatschappen 
ik in rekening neem, en naar buiten toe kan uitdragen, hoe specifieker mijn identiteit zich kan aftekenen. Hoe 
meer ik de ruimte krijg om toegewijd te zijn aan meerdere groepen of verzamelingen, hoe intiemer het portret 
wordt. Men kan en moet, zeker in een politiek klimaat dat onder invloed van populistische strategieën verhardt, 
dit recht opeisen om gehoord te worden en een gedetailleerd eigen verhaal, met gebruikmaking van andere 
metaforen, te mogen vertellen. Dat alleen al vraagt een andere omgang met het oordeel, en met tijd. Het vraagt 
om een verlangzaming, om het nemen van tijd en om een andere omgang met verleden, heden en toekomst. 
Alleen op die manier kunnen geijkte stereotieperingen, die grove identiteitsbepalingen in stelling brengen, 
genuanceerd en ontkracht worden en nieuwe scheidslijnen ontmaskerd worden als identiteitspolitiek.  
 De intieme verwevenheid van het lichamelijke, persoonlijke met het metaforisch-talige en van 
epistemologie met nieuwe (kosmo)politieken, geldt voor mij als uitgangspunt voor dit onderzoek. Ik zal in dit 
boek de totstandkoming van die benadering schetsen, als het resultaat van mijn conversaties met Teresa en 
Freud. De herwaardering van hun oeuvres zal daarbij hopelijk een neveneffect van dit boek zijn.  
 
 
 
Tormancy, september  2010 
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I  Limen Vestibulaire : een langzame revolte 
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1 Apocalypse Now: what are we waiting for? 
(over ons verlangen naar iets nieuws en de rouw om mislukte revoluties) 
 
"'Weldra zal alles voorbij zijn; er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen', lezen wij in de Openbaring. Schrap 
de hemel, laat alleen de 'nieuwe aarde' staan en je hebt het geheim en de formule van de utopische systemen". 
 (Chioran, Geschiedenis en Utopie, 1963:116) 
 
Op 5 januari 1953 vond op de Parijse boulevard Raspail in het failliete théâtre Babylone de premiere plaats van 
Samuel Becketts En attendant Godot (1952). Een jaar later zou Beckett het stuk zelf vertalen in het Engels. 
Michel Foucault herinnerde zich in een interview in 1983, vlak voor zijn dood, dat Beckett's stuk voor hem een 
revelatie was:  
"I belong to that generation who, as students, had before their eyes, and were limited by, a horizon consisting 
of Marxism, phenomenology, and existentialism. For me, the break was first Beckett's Waiting for Godot, a 
breathtaking performance." (Miller 1994: 65). 
 Godot begint met een lege set waarop alleen een boomachtig skelet staat. Twee zwervers komen op.  
"Noting to be done", zegt de een, die Estragon heet. "I'm beginning to come round to that opinion", zegt de 
ander, Vladimir genaamd. Ze hangen rond, wachten, en hebben een onsamenhangende dialoog, waarin 
Vladimir hen vergelijkt met de dieven die Christus flankeerden aan het kruis, en zich afvraagt of er redding voor 
hen is. "What about hanging ourselves", zegt Estragon. "Hmmm. It'd give us an erection", zegt Vladimir. "An 
erection! (...) Let's hang ourselves immediately", roept Estragon. 
 Later in de eerste acte komt Pozzo op, met zweep en aangelijnde slaaf Lucky. "Think, pig!", roept de 
meester, waarna de slaaf in een lange scholastieke redenatie uitbarst, die ook al niet van veel vertrouwen 
getuigt: "Given the existence as uttered forth in the public works of Puncher and Wattmann of a personal God 
quaquaquaqua with white beard quaquaquaqua outside time without extension who from the heights of divine 
apathia divine athambia divine aphasia loves us dearly with some exceptions for reasons unknown but time will 
tell (…)". 
Slaven denken, meesters geven opdrachten. Deze slaaf stelt vast dat God apathisch en ongeïnteresseerd is, 
en blijkbaar aan afasie lijdt, en kennelijk niet van iedereen houdt. Minstens heeft God hém, Lucky, vergeten. 
Ook de twee zwervers zijn afwachtend kritisch: "Nothing to be done", zegt Vladimir. Niets te doen behalve 
erecties forceren, geforceerd auteurs citeren, en wachten. “Estragon: What do we do now? Vladimir: I don't 
know. Estragon: Let's go! Vladimir: We can't. Estragon: Why not? Vladimir: We're waiting for Godot”. 
 Frankrijks meest avantgardistische schrijver uit die tijd, Alain Robbe-Grillet, geeft in een analyse van het 
stuk in Critique van februari 1953 aan dat de enigmatische Godot, waarop Vladimir en Estragon het hele stuk 
wachten, zowel voor God kan staan als voor een betere sociale orde (Miller 1994).1 Het feit dat En attendant 
Godot het théâtre Babylone van het faillissement redde en Waiting for Godot drie jaar later op Broadway een 
van de succesvolste avant-gardistische theaterproducties was, maakt duidelijk dat het stuk, ondanks het 
onbegrip dat Beckett ten deel viel, een gevoelige snaar raakte. Het verwoordde een vaag onbehagen ten 
aanzien van de sociale kwestie, of de politiek, of ten aanzien van de utopische hoop op een revolutionaire 
ommekeer in zijn algemeenheid.  
 "Well, shall we go? Yes, letʼs go”. Dat zijn de laatste zinnen van zowel act I als act II. In de eerste act 
heeft Vladimir het laatste woord, in de tweede Estragon, maar er gebeurt niets: ze staan niet op, ze blijven 
zitten. De voornaamste activiteit van Vladimir en Estragon bestaat uit wachten, een vergeefs wachten, op God, 
op de Revolutie, op het Einde, op een Beter Leven, op een Andere Wereld, op een Nieuwe Morgen, terwijl men 
de tijd doodt met absurde dialogen en verveling. Godot is Vladimir en Estragon vergeten, of in elk geval is hij 
niet geïnteresseerd genoeg om te komen opdagen, zoals God slaaf Lucky lijkt te zijn vergeten. Het is ongeveer 
tien jaar na de oorlog, en God, of die nieuwe wereld, laten op zich wachten. Het na-oorlogse Europa is 
verdeeld over de nieuwe wereld. Sommigen, zoals de Franse communistische partij, de PCF, blikken met 
verwachtingsvol optimisme in een toekomst, waarin de wederopbouw een nieuwe sociale orde zou scheppen. 
                                                 
1 Zelf zij Beckett daar, onder andere, eens over: "It would be fatuous of me to pretend that I am not aware of the 
meanings attached to the word 'Godot', and the opinion of many that it means 'God'. But you must remember – I wrote 
the play in French, and if I did have that meaning in my mind, it was somewhere in my unconscious and I was not overtly 
aware of it." ( Bair 1990: 591) 



 15 

Anderen, bestaand uit linkse avant-garde kunstenaars en intellectuelen, beoefenen een andersoortig, meer 
onbepaald, minder optimistisch, minder actief, en tegelijkertijd kritischer wachten. De onbezorgde 
verwachtingen die de Partie Communiste Française erop na houdt, worden na de dood van Stalin in datzelfde 
jaar 1953 ruw de kop in gedrukt, wanneer langzaam de feiten van de Goelach bekend worden, en duidelijk 
wordt hoe de Sovjet-autoriteiten hun tegenstanders via paranoïde, en vaak antisemitische machinaties uit de 
weg proberen te ruimen.2  
 Waiting for Godot verwoordde tegen deze achtergrond de implosie van die droom. In Frankrijk begon 
links zich na de dood van Stalin voorzichtig vragen te stellen over de mislukking van het communistisch 
experiment in de Sovjet Unie, hetgeen tot jarenlange heftige debatten leidde over het Stalinisme en uiteindelijk 
tot de de-stalinisatie en het langzaam uiteenvallen van de eens zo sterke PCF in de jaren zeventig. Ook 
Foucault kwam in de loop van 1953 tot het inzicht dat de utopische claims op een betere wereld voor de 
zoveelste maal hopeloos hadden gefaald. Het inzicht in het algemene failliet van utopische politieke systemen 
gebaseerd op een revolutie werd echter pas echt onontkoombaar met de val van de Berlijnse muur in 1989. 
Europa lijkt sindsdien nog maar twee keuzes te hebben: ofwel identificeert men zich ondanks alles met de 
hoopvolle erfenis van de Verlichting, zoals Vladimir in onderstaand fragment uit de tweede acte probeert, ofwel 
weigert men nog langer zijn oor te lenen aan het soort van universele, utopische claims waar de Verlichting in 
grossierde, zoals Estragon, die veelbetekenend zwijgt bij Vladimirʼs theatrale oproep:  “Vladimir: Let us not 
waste our time in idle discourse! (Pause. Vehemently.) Let us do something, while we have the chance! It is not 
every day that we are needed. Not indeed that we personally are needed. Others would meet the case equally 
well, if not better. To all mankind they were addressed, those cries for help still ringing in our ears! But at this 
place, at this moment of time, all mankind is us, whether we like it or not. Let us make the most of it, before it is 
too late! Let us represent worthily for once the foul brood to which a cruel fate consigned us! What do you say? 
(Estragon says nothing.)". 
  Wanneer Foucault een diagnose geeft van zijn generatie, die in de oorlog opgroeide, karakteriseert hij 
het (verwachtingsvolle) wachten van zijn generatie op een nieuwe tijd, of een andere politieke orde, als een 
'apocalyptische' activiteit: 
"To have lived as an adolescent in a situation that had to end, that had to lead to another world, for better or 
worse, was to have the impression of spending one's  entire childhood in the night, waiting for dawn. That 
prospect of another world marked the people of my generation, and we have carried with us, perhaps to 
excess, a dream of Apocalypse." (Miller, 1994:39, mijn cursivering) 
Wat Waiting for Godot in 1953 -paradoxalerwijze- zo actueel maakte, was het feit dat er geen ontwikkeling in 
zat; geen plot, geen evolutie, geen catharsis, geen oplossing, zelfs geen einde, maar wel een verwijzing naar 
het zeker tweeduizend jaar oude apocalyptisch wachten en verwachten, dat in het laatste Bijbelboek De 
Openbaring van Johannes een centrale rol speelt. Jacques Derrida wijdde in 1983 een lezing aan de rol van de 
apocalyps binnen de westers (Christelijke) filosofie, getiteld: D'un ton apocalyptique adopté naguere en 
philosophie. Derrida spreekt daarin niet over een droom, maar over een toon. Hij stelt dat de apocalyptische 
toon niet alleen kenmerkend was voor de na-oorlogse generatie, maar voor de hele twintigste eeuw, of 
misschien wel voor de hele westers-Christelijke cultuur. En misschien is het wel precies deze apocalyptische 
toon, en niet eens zozeer wat er verwacht wordt (hetgeen immers in ieder tijdperk van inhoud wisselt) die we 
aan het begin van de éénentwintigste eeuw moeten bevragen, wanneer wij ons op onze beurt afvragen waarop 
wij -al dan niet in Gods naam- wachten, nu de utopische politieke idealen failliet zijn en zelfs het kapitalistische 
ideaal van een vrije markt failliet blijkt te kunnen gaan3.  
 Waiting for Godot legde de vinger op de zere plek die wij nu, aan het begin van de éénentwintigste -

                                                 
2 Zo duikt tijdens het ziekbed van Stalin de hypothese op dat een samenzwering van Joodse artsen bezig zou zijn 
Stalin te vergiftigen. Foucault zal na een kort experimenteel lidmaatschap van de PCF in dat jaar 1953 tot het inzicht 
komen dat de waarheid plooibaar is en dat zelfs getrainde geesten zoals hijzelf in staat zijn om alles te geloven en ook 
redenen vinden om alles te geloven. James Miller citeert hem in zijn biografie (1994:58): "Being obliged to stand behind 
a fact that was totally beyond credibility, was part of that exercise of the dissolution of the self". Zelfs een getrainde, 
kritische geest als Foucault is een tijdje bereid zichzelf weg te cijferen, voor het geloof in een (communistische) revolutie. 
3 De hybris van weinigen, zoals die van de hedgefondsen en zakenbanken die de financiële crisis van 2008 
forceerden, kan ongemerkt groteske vormen aannemen in een cultuur die een evolutionair apocalyptisch karakter bezit: 
ze wortelt in het geloof dat men hier en nu een hemel op aarde kan creëren. 
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eeuw, nog steeds voorzichtig proberen te omzeilen door bij voorbeeld de dood van God, het einde van de 
geschiedenis, of de dood van het subject nog maar eens te proclameren, als een soort van dystopische 
ommekeer van de mislukte utopie, of als een apocalyptische voorzegging van het naderende einde dat daarná 
een nieuw begin mogelijk zal maken. Ook deze apocalyptische verwachtingen hebben zich echter als zodanig 
niet ingelost: de geschiedenis is niet ten einde, zoals Francis Fukoyama in 1989, in een verwijzing naar Marx 
en Hegel dacht te kunnen concluderen.4 Ook God, de utopie, of het subject zijn niet gestorven. We zijn alleen 
teleurgesteld, net als Beckett's Lucky teleurgesteld in een God die apathisch lijkt, onaanraakbaar is en aan 
afasie lijdt, teleurgesteld in onszelf (de 'mensheid') en de geschiedenis omdat het ons niet gelukt is utopieën 
levensvatbaar te maken. Wendy Brown spreekt in Edgework, critical essays on knowledge and politics (2005) 
in dit verband van 'rouw': rouw om verloren revoluties, meer bepaald om de idee van de mógelijkheid van een 
revolte. Maar misschien moeten we vooral rouwen om een verloren, utopisch ideaal betreffende het subject 
van de Verlichting en de vraag stellen wat een subject, of de mensheid, dan wel vermag als ze niet in staat is 
revoluties, in de zin van plotselinge heftige ommekeren, en een hemel op aarde te bewerkstelligen.  
 Ik wil in deze studie niet zozeer over rouw spreken, maar de politieke en ook wetenschaps-theoretische 
implicaties van de mislukkingen in vraag stellen waaraan veel auteurs refereerden in de tweede helft van de 
twintigste eeuw, vaak in de context van de discussie over onze 'postmoderne conditie' (Lyotard, 1979 en 1988). 
Als alle revoluties zijn mislukt, mogen 'we' -wij, de mensheid, of ook wij, individuen of subjecten- daarmee nog 
niet het geloof in revoltes of revoluties en het geloof in ons vermogen tot politiek handelen, zoals dat in 
moderne apocalyptische teksten werd beleden, verliezen. We mogen verandering, of het vermogen 'iets 
nieuws' te creëren, in geen geval opgeven. Het vormt, afgezet tegen samenlevingen die zich baseren op een of 
andere religieuze orthodoxie, de grondslag van onze vrijheid. Wat die vrijheid dan precies inhoudt of nog in kan 
houden is onderdeel van mijn vraagstelling en ook hier refereer ik weer nadrukkelijk aan een universeel 'wij', 
dat zich in principe uitstrekt over heel de mensheid. Wel moet er kennelijk opnieuw worden bepaald wat we 
eigenlijk onder revoluties of revoltes -kunnen- verstaan, en hoe het paradigma van de revolte desondanks, ook 
na de mislukking van de twintigste-eeuwse revoluties, aan de basis van een nieuwe,  kritische 
kennistheoretische benadering kan blijven liggen. De mogelijkheid van een kritische feministische 
epistemologie blijft voor mij voorop staan als iets dat we, doorheen de mislukkingen, moeten vormgeven, al 
was het maar uit trouw of verantwoordelijkheidsbesef jegens volgende generaties. Voor zover kritische 
feministische epistemologie uit is op verandering, meer specifiek, op de ondermijning van nog steeds 
vigerende patriarchale dualistische denkpatronen, zet ze de erfenis van Europa voort. Een Europa dat, zoals 
Denis de Rougemont in zijn Lettre ouverte aux Européen (1970) visionair uiteen zette, gebaseerd is op een niet 
alleen moderne, maar millennia oude traditie van sanctionering en valorisering van subversieve, emancipatoire 
krachten. Vanuit een feministisch perspectief is epistemologiekritiek politiek óf heeft ze geen bestaansrecht. Ik 
zal uiteenzetten en later, aan de hand van Teresa en Freud illustreren, waarom het een politiek van langzame, 
nooit eindigende maar niet onmogelijke kleine revoltes is. 
 
 
2. Wat is Revolutie? 
 
"De betekenis van een revolutionair bestaat er niet in een ommekeer als zodanig teweeg te brengen, maar de 
beslissende en specifieke effecten van deze ommekeer aan het licht te brengen".  
(Martin Heidegger, geciteerd door Julia Kristeva [1998] 1999:7)  
 
 Julia Kristeva publiceerde in 1998 naar aanleiding van een collegereeks een klein boekje over de 
kwestie of 'revolte', als denkconcept met betrekking tot verandering, nog wel toekomst heeft. Het werkje is 
toepasselijk getiteld L'avenir d'une Revolte. Daarin geeft ze meteen een schets van wat zij vanuit 
psychoanalytisch oogpunt onder het subject verstaat. In dit boekje verwijst ze naar Hannah Arendt, die in The 
Origins of Totalitarianism ([1951] 1994) een analyse van de verwording van revoluties geeft. Revoluties 
mislukken en ontaarden in totalitaire regimes, omdat men deze terug-buigende beweging denkt te kunnen 

                                                 
4 Later in boekvorm: The End of History and The Last Man (1992). Derrida zou in een kritisch commentaar in 1993 in 
Spectres de Marx benadrukken dat dergelijke visioenen van eindes behoren tot de innerlijke logica van het Christendom. 
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overslaan. Kristeva benadrukt dat 're-volvere', het werkwoord dat ten grondslag ligt aan de zelfstandige 
naamwoorden revolte en revolutie, etymologisch gezien niet zozeer 'het teweeg brengen van een radicale 
breuk' betekent, als wel 'het terug buigen' naar een eerdere toestand of beweging, om de betekenis van het 
gebeuren te onthullen,5 en om een kosmische, natuurnoodzakelijke beweging te vervolmaken. Kristeva verwijst 
ook naar Over Revolutie ([1963] 2004), waarin Arendt de etymologische geschiedenis van het begrip 'revolutie' 
nagaat en in herinnering brengt dat Copernicus de eerste was die het begrip als neologisme muntte, namelijk 
in De revolutionibus orbium coelestium (1543).  
 Het begrip revolutie, onderscheiden van revolte, is dus geboren in een volledig andere dan politieke 
context, namelijk die van de astronomie. Copernicus verwoordde met het begrip dit nieuwe -heliocentristische- 
inzicht dat de aarde niet het onbeweeglijke centrum van het heelal is en dat de planeten in een een eeuwige 
kringloop om de zon heen wentelen. Revolutie duidde in deze context juist op het volledig tegengestelde van 
wat we er tegenwoordig mee aanduiden: geen breuk met de eeuwige wederkeer of een 'nieuw begin', maar 
herhaling van kosmische, cyclische patronen. Arendt onderstreept dat de pathos van het nieuwe, dat zo 
typerend is voor de moderne tijd, er ongeveer tweehonderd jaar over heeft gedaan vooraleer het zich uit het 
filosofische en de wetenschappelijke denken wist los te maken, om het politieke domein te bereiken. De 
revolutionairen van het eerste uur gingen er heel lang van uit dat revolutie 'restauratie' betekende, van een 
veronderstelde eerdere, betere orde in lijn met de Copernicaanse etymologie, die het vervolmaken van een 
cyclische beweging centraal stelde. De eerste keer dat de term revolutie werd gebruikt in het politieke domein, 
in 1689 als 'Glorious Revolution', was  dat niet om Cromwell's republikeinse dictatuur uit de jaren vijftig van de 
zeventiende eeuw aan te duiden, die begon met de onthoofding van de toenmalige Engelse koning Charles I. 
Het begrip 'Glorious Revolution' werd en wordt gebruikt om de gebeurtenissen te beschrijven die leidden tot het 
herstel en stabilisering van de monarchie, toen de Nederlandse stadhouder Willem van Oranje en zijn vrouw 
Mary Stuart II op uitnodiging van het Britse parlement de macht overnamen.6 Arendt stelt:  "Pas in de loop van 
de achttiende-eeuwse revoluties werd men er zich van bewust dat een nieuw begin een politiek fenomeen kon 
zijn, dat het een resultaat van menselijk handelen kon zijn, en dat de mens het zich bewust kon voornemen. 
Vanaf dat moment was er geen 'nieuw continent' en een daaruit ontspringende 'nieuwe mens' meer nodig  om 
hoop voor een nieuwe orde der dingen op te wekken. De novus ordo saeclorum was niet langer een door het 
'grote plan en ontwerp der Voorzienigheid' verleende zegen, en het nieuwe was niet langer het trotse en 
tegelijkertijd angstaanjagende bezit van enkelen." ([1963] 2004: 64).  
 Toen dus de Amerikaanse en Franse Revolutie een aanvang namen, moesten de elementen nieuwheid, 
begin en geweld die stuk voor stuk nauw verbonden zijn met ons twintigste eeuwse revolutiebegrip, nog 
samengesmeed worden. De twee grote achttiende eeuwse revoluties die onze moderne tijd markeerden 
ontwikkelden pas laat dit revolutionaire pathos van nieuwheid, en pas in een 'apres-coup' werd het geweld van 
met name de Franse revolutie gelegitimeerd door filosofische theorieën, zoals die van Hegel ([1837] 1998) die 
het begrip natuurnoodzakelijkheid in verband brachten met een begrip als 'historische noodzaak'.  
 In de nacht van de 14-e juli 1789 gaf de Duc de la Rochefoucauld-Liancourt, die Louis XVI de 
boodschap van de val van de Bastille bracht, een voorzet voor de nieuwe, negentiende eeuwse connotatie van 
het begrip revolutie. De koning riep op de boodschap van Liancourt uit: "mais, c'est une revolte!", waarbij 
revolte toendertijd de connotatie van oproer had. Daarop corrigeerde Liancourt hem: "Non, sire, c'est une 

                                                 
5 Dit brengt overigens ook de oude betekenis van 'apocalyptein' in herinnering.  
6 Schwoerer (2004: 7) schrijft dat het begrip in de herfst van 1689 in de House of Lords voor het eerst wordt 
gesignaleerd om de machtsovername van Mary Stuart en Willem van Oranje, en de constituering van een nieuwe 
parlementaire democratie aan te duiden. Zie ook Hill (2010:275), die stelt dat deze machtovername, met de 
ondertekening van de Bill of Rights het begin markeerde van de moderne constitutionele, parlementaire democratie, 
waarbij de monarchie vergaande invloed van het parlement moest dulden, met name ook op het gebied van het innen 
van belastinggelden en het voeren van oorlogen. Tegelijkertijd vond er echter een gedeeltelijke restauratie plaats, van 
bepaalde privileges van de monarchie zoals die na Cromwells dictatuur werden onderhandeld door de zoon van Charles 
I, die Cromwell liet onthoofden in 1649.  De restauratie van de monarchie verliep echter moeizaam, omdat Charles II en 
diens opvolger James niet konden omgaan met de aanspraken van het parlement. Pas met de komst van Willem van 
Oranje en zijn vrouw Mary, dochter van James, kwam er een stabiel arrangement  tot stand. De privileges van de 
monarchie  werden strikt ingekapseld in de emancipatiebeweging van het Britse parlement, die onstuitbaar was 
gebleken. Er was dus geen sprake van een revolutie, zoals wij de term tegenwoordig gebruiken.  
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revolution!" (Arendt [1963] 2004: 65). Dit was een van die momenten waarop de dan tweehonderdvijftig jaar 
oude etymologie van het begrip revolutie begon te schuiven, aldus Arendt. Dit was niet zomaar een opstandje, 
wilde Liancourt maar zeggen; dit was iets veel groters en onontkoombaarders.  Door het Copernicaanse 
neologisme 'revolutie' te gebruiken, in plaats van revolte, benadrukte hij het feit dat het om een onstuitbaar en 
onontkoombaar proces ging, vergelijkbaar met dat van de hemellichamen die rond de zon draaien, aldus 
Arendt. Daarmee gaf hij het Copernicaanse idee van de draaiing (van de hemellichamen) een nieuwe 
metaforische lading. Met name de transponering van de orde van het kosmische naar de aardse, menselijke, 
en politieke orde was in deze context nieuw. Het idee dat de gebeurtenissen van de Franse revolutie even 
onomkeerbaar waren als de kosmische draaiing der hemellichamen, leidde bovendien tot nieuwe 
natuurvergelijkingen. De metafoor van de verwoestende storm -'la tempête revolutionaire'- zou bij voorbeeld 
nog veel worden herhaald in die periode, om het onontkoombare van de revolutie te onderstrepen. Storm en 
onweer en heftige golven zijn veelgebruikte metaforen geworden om de gang van revolutionaire 
gebeurtenissen te beschrijven en 'terreur' lijkt, dankzij deze natuur-vergelijkingen, een woord met positieve 
connotaties te zijn in de periode dat Robespierre toetrad tot het Comité du Salut Public, al klaagden de 
bewoners van de Place de la Bastille, waar de guillotine stond opgesteld, over de bloederige straten (Schama 
1989).7  
 Het Copernicaanse begrip revolutie werd hier dus op een nieuwe metaforische manier gebruikt.8 Arendt 
schetst hoe deze nieuwe metaforische connotatie van het begrip revolutie in het verdere proces van de Franse 
revolutie steeds meer centraal zou komen te staan. Actoren en ook negentiende eeuwse beschouwers van de 
Franse revolutie, zoals Friedrich Hegel en Karl Marx, zouden de natuur-noodzakelijke onstuitbaarheid van de 
kosmische processen transponeren naar historische processen. Zo werd de absurde contaminatie van het 
concept 'historische noodzakelijkheid' geboren, en werd er een paradoxale relatie gelegd tussen nieuwheid en 
noodzaak. Arendt noemt het een vreemde paradox, dat men er kort na de Franse en Amerikaanse revoluties in 
de negentiende eeuw toe kwam het fundament voor een nieuwe burgerlijke vrijheid als 'noodzaak' te 
omschrijven. Noodzaak en vrijheid sluiten elkaar immers uit.  
 Arendt betoogt dat met name de toeschouwers en auteurs of actoren van de Franse Revolutie, die haar 
in een 'apès-coup' hebben proberen te verklaren, een 'faux-pas' hebben begaan door juist het aspect van de 
alles verwoestende, gewelddadige en niet te stuiten massale stormachtigheid van de gebeurtenissen -'la 
tempête revolutionaire'- mét Robespierre, tot centrale metafoor of zelfs tot centrale waarheid van de 
gebeurtenissen te bombarderen. Door het fatalisme waarmee men het geweld begroette, zou precies het 
geweld worden gerechtvaardigd als noodzaak, zoals men ook een natuurramp als onontkoombare 
noodzakelijkheid over zich heen kan laten gaan. Tegelijkertijd zou voortaan een 'revolutie' -het nieuwe woord-, 
meer nog dan -het oude begrip- 'revolte', geconnoteerd worden met en gewelddadige gebeurtenissen; nu 
echter gerechtvaardigd in die nieuwe innige verbindtenis met het idee van de kosmische onontkoombaarheid 
en natuurnoodzakelijkheid -of zelfs historische noodzaak- ervan. Volgens Arendt bestond de echte nieuwheid 
van het 'revolutionaire' ethos aan het einde van de achttiende eeuw echter niet uit dit theatraal omarmen van 
geweld, met een metaforisch beroep op natuurgeweld, maar uit het feit dat men voor het eerst in de 
geschiedenis geloofde dat er een politiek lichaam kon worden gevestigd dat de vrijheid van heel het volk, nee, 
zelf van heel de mensheid, zou waarborgen; zelfs van hen die tot dan toe rechteloos waren, zoals de (veelal 

                                                 
7 Schama zei in een interview met de New York Times (op 27 april 1989 met Mervyn Rothstein) dat het voornaamste 
doel van deze studie was geweest om de 'mythologie van de revolutie' van zich af te schudden. In zijn boek laat hij zien 
hoe de verheerlijking van het geweld aan het begin van de revolutie leidt tot de Terreur, die veel bloed heeft doen vloeien 
(in de periode sept. 93 tot juli 94 sneuvelden gemiddeld 50 hoofden per dag op de guillotine, totaal ongeveer 16.000). 
Ook beschrijft hij hoe niet alleen Robespierre gefascineerd raakt door het natuurgeweld dat de gebeurtenissen lijkt te 
karakteriseren.  
8 Op het belang van de metafoor, zoals o.a. De Saussure, Lacan en Derrida dat hebben uitgewerkt, zal ik in meerdere 
contexten nog ingaan. Wanneer men een metafoor creëert doet men altijd een beroep op ons vermogen om 
eigenschappen van een categorie verschijnselen te transponeren naar een andere categorie verschijnselen die daar 
niets mee te maken hebben. Dit beroep kan heel verleidelijk of dwingend zijn, en wordt, naarmate de metaforische 
vergelijking vaker wordt herhaald, steeds plausibeler en dominanter. Dit proces kan zover gaat dat men uiteindelijk de 
metaforische oorsprong van de actuele betekenis van een begrip vergeet, zoals dat bij het begrip revolutie ook het geval 
is. 
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zwarte) slaven, en de massa van armen en rechtelozen. De meerduidige metaforische lading die het begrip 
revolutie kreeg in de negentiende eeuw, heeft dus volgens Arendt niet alleen een nieuwe retorische connotatie 
met 'onstuitbaarheid', maar ook met 'universaliteit' die kleeft aan kosmische, niet door mensen manipuleerbare 
processen. Deze laatste connotatie is echter volgens Arendt onderbelicht gebleven. 
 Arendt benadrukt met andere woorden een nieuwe metaforische verbinding met Copernicus' 
neologisme, of ontlokt nieuwe diepten aan de metaforische gelaagdheid van het begrip revolutie, die haars 
inziens te weinig is benadrukt in de filosofische interpretatie ('Durcharbeitung') ervan. Zij stelt dat het echt 
evenementiële van de Amerikaanse en Franse revoluties van het einde van de achttiende eeuw vooral ligt in 
deze nieuwe idee dat men er voor het eerst in de geschiedenis -en gesterkt door de metaforische gelijkstelling 
tussen kosmische natuurprocessen en historische processen- van uit ging dat een historische gebeurtenis heel 
de mensheid aanging, zoals kosmische processen ook op heel de mensheid betrekking hebben.9  Het is 
veelbetekenend dat Beckett het hierboven geciteerde beroep van Vladimir op 'de mensheid' als vruchteloos 
afschildert.10  Beckett benadrukt daarmee dat hij niet gelooft in de universaliteitsclaim van de moderne 
revoluties, die ook het politieke landschap van het na-oorlogse Europa nog steeds brandmerken. Arendts 
poging om nieuwe connotaties te ontlokken aan de metaforische gelijkstelling van de omwenteling der 
hemellichamen met de omwentelingen die zich voordeden in Frankrijk en de Verenigde Staten, is tegelijkertijd 
een bewijs van de stelling die Kristeva onderstreept: een revolutionair is iemand die probeert de beslissende 
effecten van bepaalde gebeurtenissen, die als ommekeer worden ervaren, aan het licht te brengen, ofwel te 
onthullen.  
 Arendt en Kristeva stellen ruim anderhalve eeuw na dato de nog steeds actuele en in principe altijd 
actualiseerbare vraag naar het beslissende effect van de Franse en Amerikaanse achttiende eeuwse 
revoluties. Deze vraag kan altijd opnieuw gesteld worden en dient ook altijd weer gesteld te worden, aangezien 
dat de enige manier is om gebeurtenissen hun 'sublieme' effecten terug te geven. Deze redenatie kan 
overigens ook gelden als verantwoording voor mijn eigen hergebruik en actualisering van de 'dode' tekst van 
Teresa's oeuvre en voor mijn her-opening en herlezing van Freuds oeuvre. Wanneer Arendt benadrukt dat het 
er in de achttiende-eeuwse revoluties om ging heel de mensheid in een politieke visie of utopische droom op te 
nemen, probeert ze de werking van deze beide revoluties niet alleen te actualiseren. Ze benadrukt tegelijkertijd 
nog eens waarom dit interpretatieve werk wel degelijk inherent is aan de 'revolutionaire' taak. Als niet steeds 
iemand de nieuwheid van de gebeurtenissen onder de aandacht brengt en actualiseert, zinkt de gebeurtenis 
weg in het duister van de tijd en wordt ze een fait accompli zonder historische werking. Analoog hieraan kan ik 
argumenteren dat mijn herlezing van Freud en Teresa niet noodzakelijk is, maar wel een poging om de 
historische werking van hun oeuvres genealogisch te actualiseren, omdat zij wel degelijk een interessante, 
'nieuwe' blik op het vraagstuk van agency en revolte in (post-)moderne tijden mogelijk maken. 
 In Les pouvoirs et limites de la psychanalyse; Revoltes Intimes (2000) zet Kristeva het onderzoek naar 

                                                 
9 De Amerikaanse filmmaker Michael Moore probeert in zijn documentaire Capitalism, a love story (2009) een lans te 
breken voor de idee dat Barack Obama wellicht de eerste Amerikaanse president is die heeft begrepen wat het 
Amerikaanse revolutionaire erfgoed inhoudt: een uitnodiging om het "we, the people" ook echt serieus te nemen, en de 
universaliteit van het appèl handen en voeten te geven met een nieuwe 'bill of rights' à la Roosevelt, zodat de tweedeling 
die er in de laatste decennia van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten is ontstaan tussen de langzaam verarmende 
middenklasse en de steeds rijker wordende upper-class ("1 % van de bevolking heeft 95% van de rijkdom in handen") tot 
staan gebracht wordt. Moore laat opnieuw de overbekende beelden zien die tijdens het overwinningsfeest van Obama de 
wereld over gingen en suggereert dat de grote emotionele impact van diens uitverkiezing te maken heeft met die 
onuitgesproken hoop dat de American Dream nu ook een keer echt voor iedereen bereikbaar zal worden. Misschien is 
een latente betekenislaag van Obama's uitverkiezing en de mate waarin deze man niet alleen de gemoederen in zijn 
eigen land maar ook in de rest van de wereld weet te beroeren ook wel een soort van 'revolutie'. Voor het eerst deed een 
Amerikaanse president tijdens zijn campagne niet alleen een beroep op zijn kiezerspubliek, maar, via het web, als 
universeel medium, ook op de rest van de wereld. 
10 Beckett lijkt daarmee, in een kritiek op het eind-achttiende eeuwse gedachtegoed dat op het twintigste eeuwse 
politieke toneel nog tot ver in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld, te suggereren 
dat historische processen niet met kosmische processen vergeleken dienen te worden. Welke positie zou dat overigens 
de regisseurs van diverse negentiende en twintigste eeuwse revoluties geven? Inderdaad hebben velen zich als het ware 
'boven de geschiedenis' proberen te plaatsen en een persoonlijkheidscultus om zich heen geënsceneerd die een soort 
van goddelijke 'gezondenheid' moet suggereren. 
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de meer dan dubbelzinnige en uitzonderlijke metaforische lading van de term revolutie voort. Zij concludeert 
dat we weerstand moeten bieden aan het romantische ethos dat revoluties gelijk stelt aan onontkoombare, 
schijnbaar natuurnoodzakelijke bewegingen. Kristeva stelt dat een echte revolutie niet bestaat zonder terugblik 
en dat ze een getuigenis of diagnose nodig heeft teneinde de effecten van een ommekeer aan het licht te 
brengen en te bevragen. Daarmee connoteert zij revolutie niet zozeer met onstuitbare, onbeheersbare 
'kosmische' energie die van buiten lijkt te komen, of met een onomkeerbaar evolutionair proces, maar 
introduceert ze in de eerste plaats de bedachtzame langzaamheid. Niet voor niets hanteert Kristeva in haar 
tekst vervolgens opnieuw het begrip 'revolte'. Daarmee probeert zij de te sterk door negentiende-eeuwse 
filosofie beladen term 'revolutie' met haar genoemde connotaties, te omzeilen; iets waar Zizek haar, als 
verklaarde communist, weer om kritiseert. Hij stelt dat het "in zekere zin een absoluut liberale vulgariteit" is 
(2010: 89) om een tegenstelling te installeren tussen revolte en subversie enerzijdse en revolutie anderzijds. 
Het zou goed zijn als Zizek het pathos van het nieuwe dat sinds de negentiende eeuw kleeft aan de fascinatie 
voor revolutie –en dat nog eens versterkt wordt door die metaforische gelijkstelling van historische met 
kosmische processen- net zo zorgvuldig zou doorwerken als Arendt en Kristeva hebben gedaan. Daarvoor 
hoeft men niet de passie voor vrijheid te loochenen, die een kritische blik vereist op politieke en politiek-
economische evenementen. Bovendien introduceert Kristeva nergens een tegenstelling tussen de begrippen 
revolte en revolutie, zoals Zizek suggereert. Ze probeert bepaalde connotaties die kleven aan de negentiende 
eeuwse invulling van het begrip revolutie te vermijden. 
 Verandering heeft altijd twee momenten nodig, waarvan het tweede moment een pas op de plaats 
vereist om tot uitdrukking te kunnen komen. In dat tweede moment wordt precies de ('historische' of 
'kosmische') noodzaak van een gebeuren, verbonden met een (latent aanwezig) evolutionair perspectief,  
kritisch bevraagd. Een dergelijke re-flexieve terugblik betekent langzame aandacht en analyse,11 de tijd nemen 
om te begrijpen, het oordeel even opschorten (Lacan 1966)12 en alle, ook onbelangrijke, details opnieuw de 
revue laten passeren, vanuit die Freudiaanse regel van de 'gelijk zwevende aandacht' en de daarbij behorende 
vrije associatie, zodat het re-volvere (terug-buigen) dat deel uit maakt van de etymologische geschiedenis van 
het begrip, zijn volle betekenis kan ontplooien. Immers, wanneer iemand de diagnose velt "nee, sire, dit is een 
revolutie!", kunnen de revolutionaire gebeurtenissen tegenwoordig nog moeilijk anders gelezen worden dan als 
natuurnoodzakelijk geweld, verbonden aan een kosmisch evolutionair perspectief. Wanneer niet een 
interpretatie volgt van het verloop, de werking en de effecten van de revolutie of revolte, kan heel de 
gebeurtenis ook verloren gaan als voedingsbodem voor verandering, en verkeren in terreur, of in een totalitaire 
staat met een menselijk gezicht, zoals de DDR lang was. De werking van een revolte of revolutie heeft dus een 
geheugen en herhaling en getuigenissen nodig en een soort van passief-actief, kritisch, aandachtig bevragen 
dat tijd kost; niet alleen een overgave aan kosmische, of stormachtige processen. Met name het idee van de 
historische noodzaak, verbonden aan het idee van een (noodzakelijke) evolutie zoals dat in de negentiende 
eeuw prominente aandacht kreeg door het werk van Darwin ([1859] 2006), werkt daarbij als een soort van 
denk-stop. Revoluties hebben andere begrippen of metaforen nodig, om de aard van de verandering te bepalen 
en om te voorkomen dat ze simpelweg door de gang van de geschiedenis -als historische noodzaak of als 
noodzakelijke evolutie- gerechtvaardigd worden. Aangezien Kristeva het aspect van het langzaam en kritisch 
terugbuigen en bevragen als belangrijk onderdeel van een veranderingsproces, verbonden aan de 
psychoanalytische methode, naar voren wil halen, is het logisch dat ze het zo beladen begrip revolutie probeert 
te vermijden. 
 Geduldig herinnering, herhalen, bevragen, herinterpreteren en actualiseren ('Durcharbeitung') van 
gebeurtenissen van lang geleden is  moeilijk.13  Hier kan ook het analytische werk van tekst- en 

                                                 
11 Overigens benadrukken auteurs uit de etnografische traditie en de narratieve psychologie zoals Haleh Ghorashi 
(2010) en Riessman (1993) ook deze langzaamheid als consequentie van hun analytische methode. 
12  Zie met name het artikel 'Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée' (pp. 197-214) in Ecrits (1966) voor 
een analyse van de verschillende momenten in het oordeel. 
13 Ditzelfde lijkt inmiddels te gebeuren met de effecten van de tweede feministische golf, die door hen die het hebben 
meegemaakt als een beslissende wending in hun levens wordt ervaren. De huidige generatie jongeren van, zeg, na 
1989, heeft echter geen enkele boodschap meer aan de revolutionaire geste van toen. Dat het nodig is om onder de 
aandacht te brengen dat vrouwen de andere helft van de mensheid uitmaken, lijkt veel 'jongeren' ten enen male 
overbodig. De claim op universaliteit en universele rechten lijkt zijn revolutionerende werking te hebben verloren. De 
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discoursanalyse en van genealogisch onderzoek (Foucault 1971a), dat onderdeel is van de kritische 
feministische epistemologie (Kristeva 1979, Butler 1990, Braidotti 1994), een rol spelen. Kristeva benadrukt dat 
de psychoanalytische praktijk een ruimte is waar het werk van herinneren, herhalen, herinterpreteren of van  
actualiseren en van doorwerken op het vlak van het persoonlijke leven plaats kan vinden. Namelijk in de vorm 
van een bedachtzaam terugbuigen op de weg die men heeft afgelegd, teneinde daarover achteraf een oordeel 
te vellen, of beter nog, teneinde daaraan in een 'après-coup' een (nieuwe) betekenis te ontlokken, zoals er aan 
de mystieke ervaring, of aan revolutionaire gebeurtenissen ook alleen in een 'après-coup' een betekenis kan 
worden toegeschreven. De psychoanalytische praktijk schildert Kristeva daarmee als een plek waar individuen 
proberen aan het rijk van de ('historische' of 'kosmische' of 'biologische') noodzaak, het lot, of aan de 
gewelddadige opdringerigheid van bepaalde gebeurtenissen te ontsnappen. Het gaat om een innerlijk werk van 
kritisch, analytisch zelfonderzoek, dat uiteraard ook op een andere schaal, als kritische feministische 
genealogie, kan plaatsvinden. Dit werk kan een mens, als privépersoon of als wetenschapster, echter pas 
aangaan wanneer zij genoeg heeft van de 'eeuwige wederkeer' van het domestieke leven of van een 
institutionele orthodoxie die door gewoontevorming is beheerst, of, zoals Lacan het noemde, van het 
'automatisme de répétition' waarin men zich gevangen kan voelen en dat zich als onontkoombare, noodlottige 
noodzaak, regel of traditie kan doen gelden, in plaats van als geborgenheid en vertrouwdheid. 
 Het innerlijk werk van de psychoanalytische spreekkuur blijkt, net als het werk van de kritische 
feministische genealogie, in de optiek van Kristeva de beide extremen in het betekenispalet van het begrip 
revolutie te bevatten. Een psychoanalytische spreekkuur of een genealogisch onderzoek, neemt zowel het 
repetitieve aspect van de gang der dingen serieus -het 'revolvere' zoals Corpernicus dit gebruikte ten aanzien 
van de eeuwige gang der planeten- en bestaat zelf uit een eindeloze en geduldige repetitie. Tegelijkertijd stelt 
een psychoanalytische spreekkuur ook het feit voorop dat een mens de behoefte kan hebben om een breuk te 
bewerkstelligen en iets nieuws geboren te laten worden. De psychoanalytische kuur bestaat echter, net als 
genealogisch onderzoek, niet uit een dialectisch werk van synthetische opheffing van opposities. Er is geen 
oppositionele verhouding tussen herhaling, herinnering en doorwerking. Noch is er een synthetisch moment, 
waardoor de herhaling overwonnen wordt als voorbije fase. Ook Lyotard benadrukt dit in L'Inhumain (1988), 
wanneer hij deze arbeid van de doorwerking beschrijft. Herhalen, herinneren en doorwerken is het moeilijke 
(genealogische) werk waarin de vrijheid van een mens, of van een heel volk, gestalte kan krijgen. De 
doorwerking kan niet zonder een diagnostisch getuigenis, zonder een soms catharsische herinnering en 
repetitie.  
 Om het nieuwe van een revolutionaire gebeurtenis, hetzij op persoonlijk vlak, hetzij op wetenschappelijk 
of politiek vlak, werkelijk tot ons te laten doordringen, moeten we weerstand bieden aan dat revolutionaire, 
fatalistische ethos dat de onontkoombaarheid van de gebeurtenissen als noodzakelijk, noodlottig (natuur)-
historisch proces neerzet, in een metaforische vergelijking waarbij menselijke, historische processen gelijk 
gesteld worden met gewelddadige natuurrampen -stormen- of onontkoombare, onbeïnvloedbare kosmische 
processen, als de cyclus van de hemellichamen.  
 We moeten kortom het begrip historische noodzaak en de daaraan verbonden evolutionaire opvatting 
van de historie, achter ons laten of deconstrueren. Op het persoonlijke vlak moeten we weerstand bieden aan 
de verleiding om ons te laten slachtofferen, alsof we de gevangene van bepaalde structuren zouden zijn, of, 
zoals Becketts Lucky, slaaf van allerlei maatschappelijke gesanctioneerde afhankelijkheidsverhoudingen. Dit is 
wat lange tijd binnen het standpuntfeminisme als politieke strategie werd gehuldigd (Harding, 1986). Anderzijds 
moeten we ook weerstand bieden aan de hybris van de revolutionair of de meester, die denkt dat het nieuwe te 
forceren is via een wilskrachtige daad of via rationele analyse, of die een beroep doet op deze Hegeliaans-
Marxistische 'historische' noodzakelijkheid van een bepaalde evolutie. De 'Durcharbeitung' waarop Freud 
doelde en die hij probeerde te bewerkstellingen in zijn analytische praktijk, is ook niet datgene wat we van de 
huidige psychiatrie of gezondheidszorg kennen. Het doorwerken, als innerlijk werk van de psychoanalytische 
kuur, of als genealogisch onderzoek, is een keuze. Een keuze voor een langzaam herhalen, herinneren en 
doorworstelen van oude afhankelijkheden, van voorliefdes en metaforische taalspelen. Het is geen 

                                                                                                                                                            
tweede feministische golf is, net als andere evenementen, tot een verhaal verstoft. Toch laten cijfers van allerlei 
onderzoeksbureau's zien dat de participatie van vrouwen aan het publieke leven (in de vorm van arbeidsmarkt, politiek, 
bestuur en cultureel leven) stokt en nog bij lange na niet de vijftig procent benadert. Nieuwe revoltes zijn dus nodig. 
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diagnostisch oordeel aangevuld met een pil of een geprotocoliseerd stappenplan bij wijze van therapie, geen 
technocratisch management van een probleem en geen wetenschappelijke uiteenzetting van historische 
feitelijkheden. 'Durcharbeitung' vereist die niet doelgerichte beslistheid, die niet op beheersing uit zijnde 
gelijkzwevende aandacht en het getuigenis van de vrije associatie, waarop de psychoanalytische spreekkuur 
gebaseerd is, en die vergelijkbaar is met de mystieke weg van de 'Gelassenheit'. Het is een langzame revolte, 
waarin de herschrijving van de geschiedenis of van een specifiek discours plaatsvindt, zoals dat met oude 
perkamenten handschriften wel gebeurde, waarvan de huid, natgemaakt en afgeschraapt, als palimpsest, een 
oppervlak bood aan een nieuwe tekst, zonder dat de oude tekst echt verdwijnt, overigens, want die schemert 
altijd, bij een juiste belichting, door de 'nieuwe' tekstlaag heen. 
 Kristeva benadrukt dat het verlangen naar revolutie, of naar 'iets nieuws,' evenmin als het geloof in of 
het verlangen naar God overigens, in het post-structuralistische, (post-)moderne tijdperk echt gestorven zijn. In 
haar psychoanalytische praktijk ziet zij nog steeds mensen die minstens graag een ommekeer in hun eigen 
intieme levenssfeer willen maken en los willen breken van een als beklemmend ervaren repetitie. Wat wel 
gestorven lijkt, is het onproblematische utopische vooruitgangsdenken dat de Europese cultuur sinds de 
Verlichting in haar greep hield, en dat vooral gestoeld was op een rotsvast, romantisch geloof in de vermogens 
van onze ratio. Binnen die logica hadden we gewoon beter ons best moeten doen voor een nieuwe wereld. In 
deze studie wil ik laten zien dat een echte verandering begint met een innerlijke revolte. Daarvan getuigt de 
psychoanalytische praktijk, aldus Kristeva, waarin mensen onverdroten voortgaan kleine ommekeren in hun 
leven teweeg te brengen en proberen de beslissende effecten van die ommekeren tot zich te laten 
doordringen. Sigmund Freud noemde dit het werk van herinneren, herhalen en doorwerken. Hij zou in 1914 in 
zijn artikel Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse (II); Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten 
benadrukken dat dit werk de grondslag van de psychoanalytische praktijk is. 
 We hoeven dus niet te rouwen om de onmogelijkheid van een revolte of revolutie, begrepen als innerlijk 
werk, maar wel om de utopische, apocalyptische droom van een nieuwe, betere wereld die veel ouder dan 
tweehonderd jaar is en die ons al minstens twintig eeuwen begeleidt. Eenentwintigste eeuwers zullen 
concepten als 'verandering' of 'vernieuwing' los moeten leren wrikken van het evolutionair-apocalyptische 
perspectief dat besloten ligt in het Hegeliaanse begrip van de 'historische noodzaak' of 
'natuurnoodzakelijkheid'. Niets gebeurt omdat het zo zijn moet, omdat het past binnen de evolutie, omdat 
technocraten 'de beste' oplossing kennen, of omdat het Gods plan zou zijn. Gebeurtenissen hebben van 
zichzelf ook geen noodzakelijke zin. En wanneer we de geschiedenis proberen te vatten met behulp van 
metaforen ontleend aan de astronomie of de natuur raakt de vrijheid in het geding. Dat is wat de revoluties na 
1789 lieten zien. Om de rouw waaraan Brown refereert 'door te werken', moeten we ons als het ware de idee 
van -de mogelijkheid van- een nieuw begin opnieuw toe-eigenen en er andere metaforen omheen construeren, 
die in staat zijn een deel van de metaforische connotaties rond het begrip revolutie, of beter de Hegeliaanse 
diagnose van de Franse revolutie, op een zijspoor te rangeren. Dat dit niet eenvoudig is, gezien de plakkerige 
gelaagde zwaarte van bepaalde centrale metaforen, weet iedereen. Een van de dingen die we van de 
psychoanalyse kunnen leren, maar ook uit de historische, genealogische analyse van politieke 
veranderprocessen, is dat herhaling een wezenlijk onderdeel is van verandering. Bepalen wanneer herhaling in 
een ander spoor terecht komt en tot verandering leidt is daarom niet gemakkelijk. De dubbelzinnigheid, 
waarmee repetitie en vernieuwing zich met elkaar mengen, wordt door diverse auteurs gethematiseerd (Butler 
1993, Derrida 197214, Freud 1914, Kristeva 1998, Lacan 1966, Lyotard 1988). Zij focussen daarbij op het feit 
dat wij als sprekende wezens altijd zowel onderhevig zijn aan de repetitie die de taal, of talige structuren 
afdwingen, terwijl we ook, via het spreken of handelen, op iets nieuws kunnen komen, zelfs zónder dat dit de 
bedoeling was. Butler en Derrida hebben, zoals al opgemerkt, aan dit verschijnsel gerefereerd via het begrip 
iterabiliteit, Lacan via het begrip 'automatisme de répétition' en Freud, Kristeva en Lyotard, zoals gezegd, door 
te onderstrepen dat 'Wiederholung' (via het begrip 'Wiederholungszwang') de spil vormt waarrond een 
traumatische ervaring tot vernieuwing kan leiden.15  Dat is een heel andere opvatting van verandering dan die 

                                                 
14 Zie bij voorbeeld 'Signature événement contexte', een lezing uit 1971, opgenomen in Marges de la philosophie (1972) 
15 Een wijsheid waarvan ook Barack Obama getuigde toen hij benadrukte dat hij bij voorbeeld de dominee van zijn oude 
gemeente niet wil veroordelen wegens diens verbitterdheid ten opzichte van de 'white majority'. Obama neemt in zijn 
speeches steeds als leidraad dat een gemeenschap of groep alleen maar de revolutionaire ideeën van de Convention 
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we kennen uit het oude marxistische paradigma, waar revolutionaire verandering voortkomt uit bewustwording 
en kritische reflectie op de productieverhoudingen.  
 Om te begrijpen hoe vernieuwing in de herhaling werkt, moeten we niet alleen een nieuw begrip van 
verandering ontwikkelen, zoals binnen de psychoanalyse al langer het geval is, maar ook een nieuwe theorie 
van (politiek) actorschap, ofwel een nieuwe opvatting van subjectiviteit en kritisch denken ontwikkelen, door 
ook de vraag te stellen waarmee wij eigenlijk denken. Dan komt enerzijds de vraag naar het medium centraal 
te staan: die vreemde substantie, waarin ons denken kan neerslaan en die soms heel materieel is (in het geval 
van papier) en soms heel efemeer (in het geval van een innerlijke dialoog). Anderzijds moeten we ons dan 
buigen over de vraag naar het subject: wie denkt er kritisch, wie buigt zich terug in een poging iets door te 
werken of te analyseren, als we alleen maar kunnen denken in en door media? Dan wordt de epistemologische 
discussie met betrekking tot de verhouding taal-werkelijkheid weer actueel. 
 
 
3. "Think Pig!" 
(wie denkt en waarmee? over kritische epistemologie en media: het medium als plek waar materie en 
geest raken; over de nood aan een subjecttheorie ) 
 
 "Sapere aude! Habe den Mut zu wissen!" 
(Kant, Was ist Aufklärung? 1784) 
 
"La ou je pense, je ne suis pas." 
(Lacan, Ecrits 1966) 
 
Vormde de Tweede Wereldoorlog en de gaskamers een moreel debacle voor de twintigste eeuw, de filosofie 
legde vanaf de jaren zestig ook een epistemologisch en politiek debacle bloot. Ook recente trauma's zoals die 
van de diverse de-kolonisatie-oorlogen en de aanslagen van “9-11” in New York hebben bijgedragen aan de 
langzame deconfiture van dat subject dat we capabel achtten om revoltes te bewerkstelligen, nieuwe beginnen 
te inaugureren, gefundeerd op volledig nieuwe principes. De rouw en de politieke inertie die dit opleverde wordt 
tot op de dag van vandaag gevoeld. Wat helpt ons nu nog om het lot van de slaaf te keren en een (onder-) 
handelingspositie te verwerven ten aanzien van geïnstitutionaliseerde discoursen die de waarheid in pacht 
claimen te hebben, nu we inzien dat vrijheid geen geboorterecht is, en rationeel denken en handelen al zeker 
niet vanzelfsprekend is? Sommige filosofen, zoals Lyotard (La condition postmoderne, 1979), probeerden het 
tijdsgevoel te duiden door erop te wijzen dat de Verlichting zelf deze crisis in het denken al in een zeer vroeg 
stadium verwoordde, onder andere bij monde van Immanuel Kant, die door Hume uit zijn 'metafysische sluimer' 
werd gehaald, waardoor hij tot het inzicht kon komen dat we onze denkcategorieën zelf creëren.16 Dat betekent, 
aldus Kant, dat we de 'Dinge an Sich' nooit zullen kennen, zoals ze zijn. Kritische denkers begrijpen sindsdien 
dat ze, als denker, altijd ook een product zijn van een bepaalde beperkende (cultuurhistorische) context 
waarop ze kritisch reflecteren. Dit dilemma, dat we weten hoezeer we het product zijn van (talige) structuren en 
tegelijkertijd ook een zekere handelings- en denkvrijheid claimen, houdt veel wetenschappers binnen de 
sociale- en geesteswetenschappen bezig. Kritisch denken en daaraan een handelingsperspectief verbinden, 
spreekt aan het begin van de éénentwintigste eeuw niet meer vanzelf. In dit boek staat daarom ook de vraag 
centraal hoe we, na de linguïstic turn en na de postmoderne crisis, of beter gezegd 'doorheen' deze crisis, 
überhaupt nog kritisch kúnnen denken. Daarmee doel ik niet alleen op de vraag welke methoden we daarbij 
kunnen inzetten, maar ook op die kwestie die ik in het voorwoord al aanraakte rond de noodzaak om de oude 
tegenstelling tussen geest en lichaam zoniet op te heffen, dan toch wel door te werken. Ook 

                                                                                                                                                            
kan volgen wanneer ze bereid is niemand uit te sluiten. Traumatische ervaringen dienen daarbij evenmin verdrongen te 
worden. Ze moeten juist in alle openlijkheid een plek krijgen en in herinnering gebracht worden ('herhaald worden'). 
Anderen dienen respect te betrachten ten aanzien van dit lijden. 
16 Kant was immers de filosoof die de epistemologische problematiek waarmee de Verlichting zichzelf opzadelde (met 
haar claims op universeel geldige objectieve kennis), grondig deconstrueerde met zijn Kritik der Reinen Vernunft (1781), 
al gunde hij David Hume de eer. Men leze het voorwoord van de Prolegomena (1783), waarin Kant op luchtige wijze 
verslag doet van zijn 'Werdegang'.  
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Verlichtingsfilosofen als Immanuel Kant waarschuwden ons al voor een te gemakzuchtige houding. Voor 
kritisch denken heb je minstens een subject nodig dat het cartesiaanse nulpunt als fantasma via een re-flectie 
heeft doorgewerkt, een subject dat zijn of haar eigen positie kan overzien en daartoe ook de moed bezit. Deze 
langzame re-volte, die via genealogisch en psychoanalytisch onderzoek kan plaatsvinden, stelt ons voor de 
vraag wat denken eigenlijk is als het kritisch wil zijn en niet wil samenvallen met het discours. 
 We hebben een nieuwe opdracht, aan het begin van de 21-e eeuw, om het kritische denken veilig te 
stellen ten opzichte van het cruciale inzicht van de twintigste eeuw; namelijk dat de idealen van de Verlichting 
rond een vrij en rationeel denkend subject dat objectieve, universele kennis kan produceren, en in politiek 
opzicht een betere wereld zal creëren, iets te optimistisch geformuleerd waren. Ik zal, in het eerste deel van 
deze studie, in mijn genealogisch onderzoek naar de geboorteweeën van de psychoanalyse, laten zien 
hoezeer Freud deze opdracht al aan het eind van de negentiende eeuw begrepen heeft. De structuralisme-
poststructuralisme debatten en het verwerken van de inzichten van auteurs als Foucault en Derrida hebben 
ons nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, doen inzien dat mensen afhankelijk zijn van de 
discursieve context waarbinnen of waarmee ze denken.17 De vraag is daarbij niet eens zozeer om te bepalen 
hoevér die afhankelijkheid gaat, maar om ons te beraden op de vraag wat we over een subject nog durven 
zeggen wanneer we niet akkoord willen gaan met de 'dood van het subject', en ook niet -zoals de slaaf Lucky- 
het subject als een van God verlaten beklagenswaardige gevangene van discursieve structuren willen zien, iets 
wat binnen het postmoderne feminisme een tijd lang de boventoon voerde.18 
 Om kritisch te kunnen denken hebben we een subject nodig dat we handelings- en denkvermogen 
toedichten om 'iets nieuws' tot stand te kunnen brengen. Kritisch denken betekent immers dat we verder 
proberen te kijken dan het discours waarin we zijn ingebed en dat ons handelen, denken en ervaren bepaalt. 
Vanuit het hierboven geschetste twintigste eeuwse denkveld, moeten we de vragen -wat is kritisch denken? en 
hoe kunnen we kritisch denken als ons denken bepaald is door het discours waarbinnen we functioneren?- 
opnieuw formuleren en niet op het wat maar op het hoe focussen. Naast methodologische kwesties moeten we 
dan de vraag stellen: hoe en vooral waarmee denken we eigenlijk? Voor zover denken een act is, kunnen ook 
we die vraag herhalen die Butler in Gender Trouble (1990) naar voren schoof: is er een 'doer behind the deed'? 
Wordt er bij voorbeeld gedacht als er niet gesproken c.q. geschreven wordt? Kunnen we een denken 
veronderstellen wanneer er wordt gezwegen? Denken mystici bij voorbeeld, die de weg van de zogenoemde 
'negatieve theologie' beoefenen, zoals Derrida zich in Comment ne pas parler? (1989) afvroeg? Kritisch 
denken, dat wil zeggen reflexief denken, heeft minstens andere media en materie nodig dan mijn zenuwbanen 
en synapsen. Het heeft minstens ook andere materiële dragers nodig dan mijn vlees en bloed om überhaupt te 
kunnen existeren. 
 Indachtig Lichtenbergs beroemde aforisme ("Nicht Ich denke, sondern Es denkt in mir, so wie mann sagt 
Es regnet") (Polet 1993: 22) kunnen we de vraag stellen met behulp van welk soort van instrumentarium het 
denken, als een kritische praktijk, bedreven wordt. Volgens Lichtenberg denkt 'het' en Lacan (1966) vulde hem 
aan door te benadrukken dat 'het' zelfs niet in 'mij' denkt, want daar waar het denkt, ben ik niet. We moeten 
dus de oude metafoor van het denkende brein ondervragen, een brein, dat via elektrische en chemische 
processen informatie vanuit de zintuigen -met name het oog- verwerkt. Het is denkbaar dat we hele andere 
antwoorden ontwikkelen en andere metaforen en denkkaders dan die van de moderne natuurwetenschappen 
inzetten die ons helpen begrijpen wat denken is. Denken sommige mensen bijvoorbeeld niet met de Bijbel, of 

                                                 
17 Foucault geeft overigens in Les mots et les Choses (1966) aan dat dit inzicht al ouder is en uit de negentiende eeuw 
stamt, toen linguïsten als Grimm en Bobb een nieuwe manier van kijken naar taal ontwikkelden, die de taal haar 
materialiteit en innerlijke geschiedenis terug gaf. Sindsdien heeft de filologie het overgenomen van het klassieke discours 
van de Grammaire. Filologie, als nieuw negentiende eeuws wetenschappelijk veld, dat zich plooide rondom de taal, 
opende (evenals de biologie, die zich als wetenschappelijk veld plooide rondom het leven, en de economie) een nieuwe 
benadering van de werkelijkheid en een nieuwe vraagstelling naar de mens, die nu als product kon verschijnen van de 
wetten en regels die binnen deze velden gelden (Foucault, 1966). 
18 Malcolm Barnard verwoordde het dilemma voor kritische denkers van de éénentwintigste eeuw even eenvoudig als 
treffend in een reader voor studenten in fashion studies: "From one direction, the problem is to explain human agency in 
a way that does not ignore the role played in human activity by cultural and social structures; from the other direction, the 
problem is to explain cultural and social structures in a way that does not reduce human agency to the simple 
reproduction of those structures."(2007: 184) 
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met de Talmud, of met de Koran, anderen met hun hart, of met hun onderbuik en weer anderen met behulp van 
de computer en diens rekenkundige vermogens die gebaseerd zijn op het binaire 1/0 systeem, of met de 
prachtige beeldmetaforen uit de MRP game World of Warcraft, of met die van Second Life? Dacht de beroemde 
negentiende eeuwse Franse psychiater Jean Martin Charcot niet met de fotografie, zoals Albrecht Duhrer dat 
deed met zijn perspectivistisch raam, René Descartes met zijn assenstelsel en Teresa van Avila met Christus? 
En stelde Immanuel Kant niet in het voorwoord van zijn Prologomena ([1783] 1979: 38), dat we denken met 
behulp van transcendentale concepten zoals tijd en ruimte, die hij ook wel 'bastaarden van de 
verbeeldingskracht' noemde? Misschien gebeurt denken niet alleen dankzij maar gewoon 'in' deze media en 
zou het heel plausibel zijn te beweren dat er verder 'in' onze hersenen niets gebeurt, behalve een overbrenging 
van -chemische dan wel elektrische- 'impulsen', als we geen taal en geen andere media hadden ontwikkeld. 
Als er iets is wat ons verhindert nieuwe contexten en werkelijkheden te begrijpen, of nieuwe, kritische visies op 
onze eenentwintigste eeuwse, laat-kapitalistische werkelijkheid te ontwikkelen, dan zijn het wel deze, vaak 
plakkerige, concepten en metaforen, afkomstig uit allerlei discoursen en verbonden met diverse media of 
instrumenten, waarmee wij proberen te denken. 
 Om het oeuvre van een denker te raadplegen lazen we altijd een boek. Denken speelde zich binnen de 
wetenschap altijd af in een talig veld of oeuvre. De meeste 'harde' wetenschappen hebben weliswaar ook een 
praktijk, waarin bij voorbeeld experimenten gedaan worden, met deeltjesversnellers, met nanometers, met 
telescopen, met massaspectografen en spintomografen. Toch spelen de natuurwetenschappelijke debatten 
zich af in gesproken of geschreven teksten, die als 'verslag achteraf' gelden, waardoor het re-flexieve karakter 
van het onderzoek benadrukt wordt. De apparaten en experimentele opstellingen maken daarbij nieuwe 
denksporen mogelijk, of getuigen van experimentele denkpistes, maar ze worden doorgaans niet serieus 
genomen om hun getuigeniswaarde, laat staan dat aan apparaten agency wordt toegekend. Hoogstens 
wetenschapsfilosofen of -antropologen (zoals Bruno Latour 1991) of wetenschapstheoretici zullen in staat zijn 
deze dingen als 'discursieve materie' te bezien (Barad 1996). Ze kunnen dan gelezen worden als het verhaal 
van een ontdekking of van een methodische vraagstelling, zoals ook semiotisch geschoolde 
cultuurwetenschappers tegenwoordig in staat zijn de meest diverse dingen uit de materiële werkelijkheid -
cultuurproducten zoals stoelen, billboard of muziekclips- 'als een tekst', dat wil zeggen, als discursieve materie, 
te lezen. Ook binnen de filosofie en de literatuurwetenschappen hebben we niets dan teksten en oeuvres om 
mee te denken. Daarbij bouwen sommige teksten, zoals die van grote filosofen als Kant, aan zeer prestigieuze 
torens terwijl andere teksten, zoals de tekstfragmenten uit de traditie van de zogenoemde 'negatieve theologie', 
niet meer zijn dan een verzameling losse onderdelen, gelijkend op Kurt Schwitters Merzbau: fragmenten, 
brokstukken van pijlers of zuilen, stukken fundament of barokke details van ornamentering. 
 Freud, de vader van deze nieuwe wetenschappelijke praktijk die hij psychoanalyse noemde, dacht dat 
we naast het bewustzijn nog een andere bron bezitten, van waaruit we denken, namelijk die van het 
'onbewuste' dat van zich doet spreken in een constante stroom van tekens, die metonymische verschuivingen 
van het denken teweeg brengen en tot een sterke metaforische dichtheid kunnen uitgroeien. Overigens wordt 
dit gedachte-experiment rond het begrip onbewuste maar sporadisch door de Nederlandse institutionele 
psychiatrie en psychologie en nog zeldener door de filosofie overgenomen.19 Volgens Freud denken we 
minstens met behulp van deze algemeen geldende talige associatiemechanismen, die hij "Verschiebung" en 
"Verdichtung" noemde,20 en die later door Lacan in verband werden gebracht met deze basale retorische 
figuren die de poëzie hanteert teneinde tot een beeldend taalgebruik te komen: metonymia en metafoor.21 Ik zal 
in het eerste deel van dit onderzoek aandacht besteden aan het feit dat Freud als geen ander gevoelig was 
voor dit poëtische fundament van het denken en voor het funderende belang van bepaalde centrale, niet 
genderneutrale metaforen c.q. concepten die binnen een wetenschap gebruikt worden om de onderzoeksdata 
te ordenen of om methodologie-kwesties te beslechten. Ik zal ook argumenteren dat Freuds breuk met de 
psychiatrie nauw samenhangt met een afwijzen van de fotografie en van het geboortefantasma dat inherent is 
aan dit nieuwe medium. Daardoor verscheen de fotografie als observerend en objectiverend medium, dat met 

                                                 
19   zie b.v. Ap Dijksterhuis (2007). 
20 zie met name Freuds eerste grote hoofdwerk uit 1900, Die Traumdeutung, waarin hij deze begrippen introduceert en 
uitwerkt. 
21 Zie de tekst “Fonction et champs du language depuis Freud”, in: Ecrits (1966). 
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name getuigt van het bestaan van iets dat minstens ooit 'geweest is.' 22 Precies deze metafysica van het object 
zou zich sinds de Verlichting van de 'wetenschappen van het object' meester maken en de wetenschappelijke 
blik vernauwen tot een observerende, beheersende blik (een 'male gaze') (Mulvey 1975, Sturken & Cartwright 
2001) die het object veroordeelt tot passiviteit.   
 Het is zeker in de 21-e eeuw, waarin we kunnen terugkijken op een ware 'explosie' van media in de 20-e 
eeuw, belangrijk om vast te stellen dat we niet mediumloos kunnen denken en dat media geen instrumenten 
zijn die we makkelijk hanteren en beheersen, maar meer als een 'bad' van taal of als een 'neerslag', of 
regenbui werken. Ik zal in dit onderzoek nog wijzen op de invloed van bepaalde media zoals het boek, de 
fotografie, het amfitheater en hun vormtalige kenmerken op vigerende wetenschappelijke methoden en op de 
metaforen waarmee de wetenschappelijke blik en het wetenschappelijk bedrijf van de psychiatrie en de 
psychoanalyse werd geconstrueerd. Ook zal de centrale rol van het gebed als medium, namelijk als (innerlijke) 
conversatie, in Teresaʼs mystieke onderzoek worden geanalyseerd. Ik zal bij voorbeeld argumenteren dat de 
fotografie en het boek, als media, beide totaal verschillende connotaties opleveren, wanneer deze worden 
gebruikt als metaforisch vergelijkingsmateriaal voor de werking van onze psyche.23  En dat het gebed, als 
metafoor voor innerlijkheid, ook een heel ander epistemologisch uitgangspunt veronderstelt. Instrumenten en 
media -traditioneel als materie gedacht- zijn sturend en bepalend voor wat er -traditioneel als geest gedacht- 
überhaupt gedacht kan worden en hebben invloed op de resultaten van het onderzoek. Iets wat de 
kwantumtheorie al aan het licht bracht tijdens meetexperimenten met licht (Barad 1996). De fotografie werd 
met name in de negentiende eeuw dankbaar gebruikt om de idealen van de, toenmalige, positivistische blik van 
de medische wetenschap en psychiatrie te belichamen, terwijl het boek en het gesprek als media, voor Freud, 
en het gebed, als innerlijk gesprek, voor Teresa richtinggevende metaforen werden. Daarmee zou Freud zijn 
nieuwe wetenschappelijk praktijk van de spreekkuur vormgeven en Teresa haar methode funderen die 
richtinggevend zou worden voor haar mystieke weg. 
 Als we de vraag naar het hoe moeten beantwoorden, de vraag waarmee wij eigenlijk het (kritische) 
denken dat nieuwheid en verandering zoekt in praktijk brengen, ga ik er kortom van uit dat er op zijn minst 
gesproken kan worden van een wisselwerking tussen inhoud (denken/geest) en vorm (het medium, of de 
materie, waarin dit denken zijn neerslag vindt).  Als er tenminste al een onderscheid te maken valt tussen 
beide. Want wie zegt tenslotte dat het denken zich binnen iemands hoofd -in de hersenen of de psyche- 
afspeelt, om vervolgens vertaald te worden in een medium dat als materie gedacht wordt? Als er al zwijgend 
gedacht wordt dan weten we er niks vanaf, totdat de denker besluit er kond van te doen. En als we al een 
onbewuste vorm van denken bezitten, dan geldt daarvoor hetzelfde. Als we erkennen dat we pas iets weten 
van wat iemand denkt wanneer de denker besluit het te delen, gebeurt denken minstens in een gesprek met 
een andere denker, of in een monoloog, gericht aan anderen, binnen een context. Dus in een soort van 'ruimte' 
die vooralsnog niet anders te situeren valt als een ruimte 'tussen' twee mensen in.  
 De twintigste eeuw heeft in die zin een explosie van media laten zien, die niet zozeer werken als 
dragers van ons denken, maar zij zijn gestolde vormen van denken. Wij hebben, dankzij de revolte die door 
Freud binnen het toenmalige eind negentiende-eeuwse medisch-wetenschappelijk discours werd geforceerd, 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw de linguistic turn al zo vanzelfsprekend geïncorporeerd, dat wij niet 
alleen een openbare lezing, een zorgvuldig gecomponeerde tekst, of een college, maar ook een grap, een 
leugen, een droom, een verspreking of een lichamelijk symptoom als (de neerslag van) een denkproces 
kunnen zien. Zelfs het ontwerp van een stoel, een stad, een kruik, zoals ook een film, een hoofddoekje en een 
huiskamerinrichting zien we tegenwoordig als 'neerslag'  van denken, of zelfs als gematerialiseerde of gestolde 
vormen van denken, waarin een subtekst besloten ligt, of zelfs een gendersubtekst (Oudshoorn 1996), die wij 
latent aanwezig weten en die door ieder lid van deze cultuur manifest gemaakt of 'gelezen' kan worden.24 Dat 
alles hebben we te danken aan deze gelukkige samenloop van omstandigheden die plaatsvond in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, toen het erfgoed van de Freudiaanse psychoanalyse en de erfenis van diverse 
negentiende-eeuwse linguïsten, waarvan de Zwitserse linguïst Ferdinand de Saussure de meest geciteerde 
werd, door jonge Franse (post) structuralistische denkers en filosofen zoals Lévi-Strauss, Roland Barthes, 

                                                 
22  Zie het beroemde boek van Susan Sontag On Photography (1977). 
23 Indachtig de gevleugelde uitspraak van de media-guru Marchall McLuhan; (1964) "the medium is the message". 
24  Of als subtext worden geanalyseerd door industrial designers, zoals Oudshoorn (1996) uiteenzette. 
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Foucault, Derrida en Lacan werd samengebracht. Op deze manier kunnen we begrijpen dat (talige) materiële 
structuren, als discursieve materie, ook agency bezitten. Ieder door mensenhand geschapen ding is een 
medium waarmee gedacht wordt, dat zelf uitspraken doet en dus ingrijpt in onze werkelijkheidservaring. 
 Formuleerde de wiskundige Lichtenberg in de achttiende eeuw, als tijdgenoot van Kant, al in zijn  
beroemde aforisme dat hij het niet was, die dacht, uiteindelijk is de Freudiaanse psychoanalyse bepalend 
geweest voor ons twintigste-eeuwse zelfbewustzijn, en voor deze nieuwe opvatting, waarin denken als een 
neerslag kon worden begrepen. Een neerslag die een medium of een materiële drager nodig heeft om te 
beklijven, of überhaupt te bestaan. Ik zal in de hoofdstukken over Teresa laten zien dat het medium niet altijd 
een geschreven tekst hoeft te zijn, maar zich ook als een innerlijke gesprek kan manifesteren dat om een 
geritualiseerde praktijk vraagt, die herhaling ensceneert (het gebed vraagt om rituele herhaling). Daarbinnen is 
het niet alleen Teresa, die denkt, maar ook die Ander, met wie zij in dialoog is, en die zij God noemt, of 
Christus. Het denken is ook hier een neerslag die ontstaat in een dialogische setting, die niet samenvalt met 
'haarzelf' en die bovendien een effect heeft op dat zelf of op de manier waarop Teresa dat 'zelf' construeerde. 
 Wat het ook moge zijn, dat denkt, het is geen mannetje dat in ons denkt. De mogelijkheidsvoorwaarden 
voor -kritisch- denken, kunnen niet meer in instrumentele termen worden verwoord. Het zijn niet de 
zenuwbanen, synapsen, stembanden, een innerlijke stem, een kwast, pen, papier, pc, fototoestel, of God die in 
ons denken of waarmee wij denken. Deze media zijn, als discursieve materie, onderdeel van een proces 
waarin een denkweg zich kan beginnen af te tekenen. Het kan zichtbaar worden, of zich materialiseren in de 
rode oker- en zwarte houtskoollijnen op een rotstwand in de vallée de la Cure of in een advertentie op een 
billboard in New York, in het ontwerp van een gebouw. Het kan zich zelfs aftekenen op een lichaam, zoals 
Freud ontdekte in zijn werk met hysterica's. Maar het discursieve aspect van wat we ook als pure materie, of 
pure lichamelijke disfunctionaliteit kunnen zien (in het geval van de hystericaʼs), wordt pas opgemerkt als het in 
een dialogische ruimte tot spreken wordt gebracht. Het kan ook pas van zich laten horen, in een visioen 
bijvoorbeeld, waarin Christus spreekt, zoals bij Teresa, wanneer daar eerst een heel proces aan vooraf gaat. 
Het enige wat we met zekerheid kunnen stellen is dat 'het' zich afspeelt en zich articuleert tussen mensen, op 
een bepaalde plek, in die (discursief materiële) media, niet in mijn hoofd,25 en dat wij er een praktijk voor nodig 
hebben om het uit te kunnen oefenen: minstens het leren beoefenen van een taal, het zich toe-eigenen van 
een discours, en bijbehorende (meer of minder geritualiseerde) handelingen en vaardigheden zoals 
argumenteren, lezen, schrijven, bidden, biechten, getuigen, of het leren gebruiken van andere media. 
 We kunnen na deze korte meditatieoefening rond de rol van media en materie bij het denken al 
vaststellen, dat denken niet van de kant van de theorie en de geest is, terwijl het beoefenen van de kunsten –
voor zover dat de kunst van het hanteren van 'media' is- van de kant van de praktijk en de materie zou zijn. Als 
we alleen maar kunnen denken in en met media, denkt de traditionele academische wetenschapper hoogstens 
wat zuinigjes met een beperkt arsenaal van media (pen, papier, pc), terwijl men in de kunsten een uitbundige 
veelheid aan media en aan trans-, inter- en multimediale mogelijkheden ter beschikking heeft.  
   
 
4. Actuele context: wie denkt? een nieuwe subjecttheorie 
 
"Nous sommes tous de lopins et d'une contexture si informe et diverse, que chaque piece, chaque moment faict son jeu." 
(Montaigne, Essais [1595] 2001) 
 
Kritisch denken in de 21-e eeuw is, indien we de rol van media goed in ogenschouw nemen, een bezigheid die 
een problematisering van de heelheid en het exclusieve actorschap van de denker/het subject of van de 
'doorzichtigheid' van het medium vereist. Daarbij moeten we ervoor waken om dat medium als pure materie 
voor te stellen. Denken speelt zich niet af in de geest en met behulp van een materieel instrument of medium, 
maar op het kruispunt van materie en geest, en, zoals ik mijn lichaam niet ben noch bezit, beheers ik ook niet 
mijn denken en val ik er niet mee samen. Als ik zwijgend in mijzelf verzonken probeer te denken, denk ik of 

                                                 
25 Lyotard doet in L'Inhumain (1988) een denkexperiment, door zich af te vragen wat er van het denken komt, indien 
ooit de zon explodeert. Zullen we -wij de mensheid- dan op tijd machines of computers hebben geproduceerd, die het 
denken kunnen voortzetten? 
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praat 'ik' met 'mijzelf', of, zoals Teresa, met God, en ben ik dus als denker minstens verdeeld of verdubbeld. En 
overigens kom 'ik' niet ver met mijn denken als ik het traject dat ik tracht af te leggen niet documenteer met 
behulp van materie die ogenblikkelijk discursief wordt, wanneer ik het begeester met mijn denken. Of nog 
sterker: overigens kan ik zonder medium niet denken en geraak ik ofwel in een repetitie, ofwel gaan mijn 
gedachten met 'mijzelf' aan de haal. Voordat 'ik' het weet denk 'ik' aan heel andere dingen dan aan de opdracht 
die 'ik' 'mijzelf' had gesteld. En voor zover taal een medium is, kunnen we wellicht überhaupt niet denken 
zonder dit medium par excellence. Denken is dus ook een discipline die 'ik' alleen maar kan uitvoeren dankzij 
een medium, waarmee mijn denktraject gematerialiseerd en geritualiseerd raakt en tot bestaan komt en 
waarmee ik met 'mijzelf' of anderen in gesprek kan gaan. Minimale media bij het denken zijn minstens het 
gesproken woord of een -inwendig- gebed, naast een pen en papier, een pc of een geluidsopname. Maar, 
zoals al opgemerkt, ook het lichaam kan (getuigen van) denken en spreken, en zelfs een stoel. Als er geen 
'doer behind the deed' is (Butler 1990), is er geen wezenlijk verschil tussen de act van het denken en het 
getuigenis waarin het mogelijk wordt en neerslaat. En in die zin getuigt ook een stoel van denken en kan die 
stoel begrepen worden als discursieve materie. In de hoofdstukken over Teresa zal ik uitwerken hoe voor haar 
het innerlijk gebed, de biecht en het (geschreven) getuigenis als denkmedia fungeerden. Dan wordt duidelijk 
dat het medium een 'ruimte' is, een denkruimte waarin wij helemaal kunnen opgaan of ondergedompeld kunnen 
zijn.26 
 Ik zal in dit onderzoek aandacht besteden aan dit gegeven, dat niet alleen door Lacan, maar ook door 
Foucault in zijn, eveneens in 1966 verschenen Les Mots et les Choses uitgebreid werd onderzocht, namelijk 
dat wij ons in de loop van de twintigste eeuw steeds duidelijker bewust werden van het feit dat we niet 
materieloos/mediumloos denken. Daarbij is het niet zo dat de taal tussen ons en de dingen staat, noch dat 
media een dergelijke obstakelachtige rol vervullen in epistemologische kwesties. Denken speelt zich af op dit 
kruispunt of snijvlak tussen materie en geest, en moet dus als discursieve materie worden gekenschetst, zoals 
ook een medium discursieve materie is. Er is geen denken dan in die wisselwerking, of op dit kruispunt, en er 
is geen zelf of subject dan op dit snijvlak tussen materie en geest. Er gaat dus ook geen denken, of denkend 
subject, vooráf aan de activiteit van het denken, dat zich afspeelt in en dankzij de materie van het medium 
waarmee men denkt en waarmee men het denken vastlegt. Er is bovendien geen denker achter het denken, 
geen cartesiaans 'res cogitans' dat als eenduidige actor, als funderend nulpunt van een projectie- of denkveld, 
'denkt'. Wat we dan wel  voor metaforen moeten of kunnen gebruiken om over dit denkende subject méér te 
zeggen dan dat het een verdwijnpunt is, van het discours dat het produceert,  zal ik naar aanleiding van mijn 
dialoog met Teresa verder kunnen uitwerken. 
 Mijn denken ervaar ik altijd als iets dat neerslaat in een medium dat ik mijzelf heb toegeëigend in een 
geritualiseerde praktijk, die, afhankelijk van de context, sterk procedureel kan zijn gekaderd, die vaak veel 
oefening en ascese vraagt, en dus een procesmatig verloop kent, en waarmee ik mij ook kan identificeren. Dat 
medium, een talig, materie-achtig hybride 'iets' -een innerlijke monoloog, een gesprek, een gebed, een tekst, 
een droom, een beeld, een ontwerp, een gebouw, een serie kunstwerken; een medium kortom- is tegelijk 
middel en uitkomst van het proces of van die geritualiseerde praktijk. Op deze (discursief-materiële) 'neerslag' 
van mijn denken reflecteer ʻikʼ immers weer, want boven alles is kritisch denken een, o wonderlijk toeval, re-
flexief proces.  Een proces dat zich weliswaar geautomatiseerd kan afspelen, maar dat een terugbuigen 
(flexere is buigen), herhalen, herinneren en doorwerken veronderstelt, en dus een problematisering achteraf, 
van wat er geproduceerd is, en dus een ontleding, of verdubbeling. In die zin is kritisch denken een 
revolutionair proces dat uit is op iets nieuws, in zoverre een revolutionair iemand is die probeert tot zich te 
laten doordringen wat er gebeurd is, in een 'Durcharbeitung' achteraf.  
Deze reflectie op onze gemedieerde werkelijkheid, op de essentiële rol van het medium -het maakt ons denken 
mogelijk en schept werelden- en op de aard van het medium -het is geen instrument, het is van de zelfde stof als onze 
werkelijkheid, namelijk discursieve materie- leidt tot die vraag hoe we het subject nog anders kunnen denken dan als 
dat verdwijnpunt van die media waarmee wij kritisch proberen te denken. Waar ligt de bron van ons actorschap, als we 
maar kunnen denken in en dankzij die media? Zoals ik al in het voorwoord aanhaalde, is er binnen cultuur- en 
genderstudies al enige tijd een debat gaande rond actorschap via het begrip agency, dat precies focust op de vraag of 

                                                 
26   In de huidige mediatheorie wordt dit ʻimmersionʼ genoemd (Marie-Laure Ryan 2001). Teresa noemde het inkeer, 
meditatie of concentratie, en overgave. 
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we -wij individuen of subjecten onderhevig aan discoursen en machtswerkingen- nog wel enige invloed kunnen doen 
gelden en (politieke) veranderingen kunnen bewerkstelligen, nu we de grond onder onze voeten, in de vorm van een 
ongeproblematiseerd Cartesiaans cogito of humanistische subjectbegrip, kwijt zijn geraakt. De agency-discussie is een 
andere manier om het probleem rond de rol en aard van media aan de orde te stellen. Binnen het agency-debat 
benadrukken sommigen, zoals Karen Barad, vanuit een natuurwetenschappelijke achtergrond en gesteund door de 
kwantum theorie van Niels Bohr, of verwijzend naar de semiotische blik van Latour en Foucault, dat agency ook uitgaat 
van instrumentele onderzoeksopstellingen. Anderen vragen zich bij voorbeeld af of agency alleen toekomt aan (politiek) 
kritische individuen, zoals bij voorbeeld vrouwen uit de linkse feministische beweging, of ook, bij voorbeeld, aan 
gehoofddoekte vrouwen in orthodoxe gemeenschappen (Duits & v.Zoonen, Gill 2007, Mahmood 2005).  
 Actuele feministisch epistemologiekritiek verbindt politiek met kentheoretische issues. Dat is de manier waarop 
'voorbij' de postmoderne kritiek, een non- (niet anti) Cartesiaanse subjectieve agency gedacht kan worden. In deze 
discussie wordt vooral onderstreept dat we -deze meer specifieke enigmatische 'wij' van een veelvormige 
gemeenschap van onderzoekers die geen universele, objectieve wetenschaps- en waarheidsclaims meer legt en een 
kritische feministische epistemologie voorstaat- agency en denken niet meer alleen toeschrijven aan het zelfbewuste, 
goed gefundeerde Cartesiaanse cogito of subject dat de westerse, moderne epistemologie tot nu toe gedragen heeft. 
Agency en denken komt ook, bij voorbeeld, toe aan de dingen die als betekenisvol verschijnen binnen specifieke 
discoursen -die werken namelijk als media- en aan taal zelf (dat medium par excellence), waarin wij subjecten ons 
uitdrukken en waarmee wij überhaupt, in een dubbele beweging van gelijk-oorspronkelijkheid, subject kunnen worden. 
Hier wordt duidelijk dat min of meer politieke vragen met betrekking tot actorschap rechtstreeks verband houden met 
epistemologische kwesties.  
 Auteurs zoals Foucault en Derrida hebben vanaf de jaren zestig op heel verschillende manieren benadrukt dat 
agency werkt vanuit het discours zelf, dat neergeslagen is en werkt in en vanuit allerlei discursief-materiële media, en 
via allerlei geritualiseerde praktijken, zoals het gebed bij Teresa. Derrida muntte daarbij het begrip iterabiliteit, door te 
onderstrepen dat de taal een vermogen tot herhaalbaarheid en tot verandering in die herhaling bezit (Derrida 1972). 
Butler (2004) heeft vervolgens het begrip iterabiliteit voor het feministische denken naar voren gehaald en duidelijk 
gemaakt hoe noodzakelijk en ook moeizaam het deconstrueren van patriarchale denkstructuren blijft ten gevolge van 
deze iterabiliteit of van een agency die uitgaat van de taal en de dingen zelf. Zowel Derrida als Butler baseren zich 
nadrukkelijker dan Foucault op het psychoanalytische gedachtegoed. Zowel Freud, vanaf het einde van de negentiende 
eeuw, als Lacan, vanaf de jaren vijftig, werden niet moe te onderstrepen dat deze iterabiliteit van het discours, en deze 
agency die uitgaat van de taal en de dingen (die werken als media) zelf, grotendeels onopgemerkt of onbewust blijft, en 
daarom ook zo krachtig is. Daarmee lijken we de unieke, exclusief menselijke funderende grond of 'bronʼ voor 
verandering en voor denken kwijt te raken. Ervoor in de plaats komt een gecompliceerder, dynamischer denkmodel met 
betrekking tot agency, of actorschap en subjectiviteit, dat sommigen als posthumaan karakteriseren (Barad 2006, van 
der Tuin 2008, e.a), maar dat zeker niet exclusief éénentwintigste-eeuws genoemd kan worden. (Ik citeerde 
Lichtenberg die al aan het einde van de achttiende eeuw zijn beroemde aforismen de wereld in stuurde). 
 Alhoewel epistèmes (Foucault 1966), of dominante denkmodellen elkaar historisch gezien opvolgen, en 
alhoewel wij daar, gesteund door onze Christelijk-apocalyptische traditie, geneigd zijn een vooruitgang in te zien, is het 
denken, bijvoorbeeld van iemand als Lichtenberg, getuige dit citaat, niet gebonden aan een dominant hegemoniaal 
perspectief, zoals dat van de rationalistische Verlichtingsdenkers uit de achttiende eeuw (Dolphijn & Van der Tuin 
2010:30). Ik zal in deze studie laten zien hoe nieuwe manieren van denken en wetenschap bedrijven, zoals die van 
Teresa en Freud, kunnen verschijnen en ook weer verdwijnen, binnen de context van een dominant discours dat daar 
schijnbaar geen ruimte voor laat, en ook zónder dat het revolutionaire van deze nieuwe manieren van denken wordt 
opgemerkt of begrepen. Een posthumanistisch denken -voorzover ik dat begrijp als een denken dat agency niet 
exclusief toeschrijft aan mensen, of aan het bewustzijn, maar ook, bij voorbeeld, aan de taal en aan andere media, 
waaronder ook dingen, apparaten en onderzoeksopstellingen vallen, of aan iets wat God, of het onbewuste genoemd 
wordt- ontvouwde zich al helemaal aan het begin van de moderniteit –zoals bijvoorbeeld bij Teresa- en is misschien wel 
net zo eigen aan de moderniteit als die andere, dominantere humanistische stroming.27 Ook hoeft humanisme niet 
meteen geïdentificeerd te worden met het rationele verlichtingsdenken dat een sterke nadruk legde op een bepaald 

                                                 
27 Alhoewel Dolphijn & Van der Tuin (2010, p. 31) stellen dat we desalniettemin van een post humanisme kunnen blijven 
spreken  ("Post humanist thinking is not limited by time or space..."), kan men ook een term hanteren die geen 
historische opeenvolging suggereert, zoals 'a'.  
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gebruik van de rede. Ik vind het daarom weinig vruchtbaar om een term als posthumanisme te gebruiken om een kritiek 
te funderen op het achttiende eeuwse rationalisme. 
 Het doel van deze studie is om handvatten te ontwikkelen voor een genuanceerde postcartesiaanse, 
subjecttheorie, zoals die bij voorbeeld door Lacan, of ook door Jean-Francois Lyotard voortbouwend op Freuds werk 
werd geformuleerd, en zoals die op dit moment ook binnen de veelvormige, interdisciplinaire onderzoekscontext van 
cultuur- en genderstudies en postkoloniale studies wordt uitgewerkt. Geen subjecttheorie waarvan men zou kunnen 
zeggen dat ze ons voorbij het humanisme leidt, maar een subjecttheorie die een 'nieuw' humanisme probeert te 
denken, 'voorbij' de rationalistische idealen van de Verlichting; een humanisme dat bij voorbeeld teruggaat op 
Montaigne, die in zijn Essais ([1595] 2001) ook al benadrukte hoe verdeeld een mens kan zijn. De 
psychoanalyse kan ons helpen een dergelijk 'humanisme 2.0 en verder' te denken. Daarbij wil ik benadrukken dat 
Lacans werk niet gelezen dient te worden als een toepassing van de linguïstic turn (Rorty 1967) op Freuds 
gedachtegoed. Ik zal laten zien hoe ook Lacan de onderlinge verwevenheid van materie en geest of taal heeft proberen 
te denken. Omdat inmiddels vanuit de feministische epistemologiekritiek vragen worden gesteld die al door Freud en 
Lacan in een eerder stadium werden opgeworpen ten aanzien van de verhouding tussen materie en taal of geest, lijkt 
de psychoanalyse op dit moment weer een rol te kunnen spelen, met name in die stroming binnen genderstudies die 
zich tooit met de titel 'new materialism' (Van der Tuin 2008). Ik zal laten zien hoe de psychoanalyse de dubbele 
worteling van het subject in de materie en in de taal heeft proberen te denken, door de geboorte van de psychoanalyse, 
als vreemde en nieuwe epistemologische constructie aan het eind van de negentiende eeuw, als een soort van 
'casestudy' te volgen; al heb ik in mijn voorwoord al benadrukt dat ik vanuit een dialogisch-genealogisch perspectief niet 
zozeer kennis over Freud en Teresa wil produceren, als wel een hernieuwde ontmoeting probeer te ensceneren via een 
diffractieve leesmethode.  
 We hebben een nieuwe subjecttheorie nodig die het dualisme tussen lichaam en geest weet te overstijgen, om 
ons in de eenentwintigste eeuw kritisch tot politieke en epistemologische kwesties te kunnen verhouden. Een 
subjecttheorie die ons behulpzaam kan zijn bij het herformuleren van een visie op agency en revolte, tegen de 
achtergrond van de hierboven geschetste crisis, die door sommigen als postmodern wordt benoemd, maar die eigenlijk 
geen 'post' toelaat. Wanneer ik in het vervolg desondanks refereer aan het post-moderne, doel ik op theorieën die het 
symbolische te sterk benadrukken en discours op een te beperkte manier opvatten als tekst. Een dergelijke postmodern 
sociaal constructivisme is mijns inziens het tijdelijke, en ongenuanceerde effect geweest van de inslag die de linguistic 
turn eind van de jaren zestig binnen de academische wereld forceerde. Barad (1996) is binnen de feministische 
epistemologie een van de sterkste critica van deze vorm van doorgeslagen constructivisme binnen het postmodern 
feminisme, wanneer zij stelt dat zowel de simplificerende positivistische, of realistische correspondentietheorie binnen 
epistemologische debatten, die wij erfden van de Verlichting, als ook het postmoderne relativisme, twee kanten van 
eenzelfde medaille vormen. Beide houden er een 'spiegeltheorie' op na, waarbij het positivisme gelooft dat 
wetenschappelijk onderzoek ertoe dient om de werkelijkheid te spiegelen zoals zij is, terwijl het postmoderne 
constructivisme gelooft dat de werkelijkheid een afspiegeling is van hoe wij denken.  
 Het huidige epistemologische debat, dat vragen oproept rond onze agency, en rond de agency van de 
instrumenten en media waarmee wij denken, geeft aanleiding om te geloven dat we deze oude dualismen nu kunnen 
beginnen door te werken door denken als een discursief-materiële activiteit te zien, die een proces vergt. We kunnen 
beginnen te zien dat in dat proces de verwevenheid van de van oudsher gescheiden sferen essentieel is. Hoe we de 
onderlinge verwevenheid van de woorden en de dingen of van taal en werkelijkheid, of van geest en taal en materie nu 
precies kunnen begrijpen is een van de kwesties waarrond dit proefschrift zal (blijven) draaien. Ik zal daartoe niet alleen 
bij de psychoanalyse te rade gaan, maar ook de mystieke werken van Teresa bevragen en de manier waarop zij het 
discursief- materiële (lichamelijke) evenement van haar mystieke ervaring via een geschreven getuigenis probeert te 
verwerkelijken. Daarbij wil ik opnieuw aantekenen dat ook 'Teresa' geen echte casus is in mijn onderzoek, maar, zoals 
ik in mijn voorwoord uiteen zette, een oeuvre waarmee ik gedurende dertig jaar een gepassioneerde dialoog voerde. Ik 
leerde dankzij die dialoog dat woorden onmiskenbaar een werkelijkheidscheppend vermogen hebben en dat wat wij 
kennen van de werkelijkheid altijd 'discursief-materieel' van aard is. Materie en geest, ervaring, werkelijkheid en taal zijn 
in elk geval geen gescheiden entiteiten, maar dimensies die elkaar op de een of andere manier wederzijds beïnvloeden 
en doordringen. 
 Vragen wat een bezield lichaam dan is, en een begeesterde materie, of een belichaamde ziel en 
gematerialiseerde geest, behoorde tot nu toe helaas tot het domein van de godsdienst en metafysica, alhoewel de 
kwantumtheorie ons binnen de 'harde' wetenschappen al vroeg in de twintigste eeuw confronteerde met dit feit dat wat 
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wij kennen met betrekking tot de onbemiddelde realiteit van de werkelijkheid, altijd metaforisch is. De kwantumtheorie 
leerde ons immers licht als een deeltje te zien bij bepaalde instrumentele onderzoeksopstellingen, terwijl het als golf 
verschijnt bij andere opstellingen. Wanneer licht verschijnt 'als' een deeltje' of 'als' een golfje, 'is' het dus van zichzelf 
tegelijkertijd ook méér. Licht wordt een specifieke (deeljes- of golfjes-) materie via de discursief- materiële 
onderzoeksopstelling die binnen de kwantumtheorie werd bedacht. Willen we nog nieuwe aspecten aan licht 
ontdekken, dan zal wellicht een nieuwe metafoor, verbonden aan een nieuwe onderzoeksopstelling, weer nieuw licht 
werpen op dit verschijnsel. De kwantumtheorie leerde ons dat onderzoeksopstellingen deel uit maken van zowel de 
geestelijke als de materiële wereld. Het is taal en ding. Vanuit een semiotische benadering is dat goed te begrijpen dat 
onderzoeksopstellingen en andere bemiddelingsapparaten in de wetenschap begeesterde, met betekenis beladen 
materie zijn die als zodanig een brug of interface vormen naar die werkelijkheid die we zo graag als onbemiddelde 
feitelijkheid zouden willen vatten. Iets, zoals licht, of iemand, zoals wij allemaal, is bovendien 'van zichzelf' altijd meer 
dan we ervan zien, horen, voelen, begrijpen. Wat iets of iemand 'van zichzelf' zou kunnen zijn 'is' daarom altijd ook een 
in de toekomst geprojecteerde belofte.  Misschien 'is' dat wel ook een van de 'wezens' van een subject, namelijk dat 
het, naast ondergedompeld te zijn in het discours en subject te zijn van allerlei fysieke aandriften, ook 'drager' is van 
een nog te onthullen ('apocalyptische') belofte, die via taal, in een reflectie of projectie, wordt waargemaakt. 
 De (Freudiaanse en Lacaniaanse) psychoanalyse heeft het vanaf het begin van haar ontstaan tot haar opdracht 
gerekend om de intrinsieke verwevenheid van materie en taal, lichaam en geest te denken. Het was, zoals al 
opgemerkt, Freuds verdienste dat hij in dit debat over de verwevenheid tussen beide, vast durfde te stellen dat 
verhalen, of bepaalde woorden een lichamelijk ('symptomatisch') effect kunnen hebben, en dat lichamelijke (chemische 
of elektrische) processen kunnen leiden tot psychische constructies. En Lacan heeft altijd benadrukt dat 
wetenschappelijke kennis niets zegt over de (onbemiddelde) materie van het reële. Wetenschap zegt iets over 'la 
realité' (deze discursief-materiële dimensie van onze menselijke werkelijkheid), niet over de werkelijkheid an sich, die hij 
'le réel' noemde. Freud ging zover dat hij de werkelijkheid an sich, zoals ook het onbewuste, onder verwijzing naar 
Kant, als ondoordringbaar karakteriseerde (Assoun, 1990: 56, Freud 1900 W: 574 [SA 2: 497]). Van de waarheid van 
deze onbemiddelde werkelijkheid zullen we altijd alleen maar gesublimeerde, talig bemiddelde stukjes te zien krijgen, bij 
momenten, aangezien onze menselijke tijdelijkheid een goed begrip van een universum -waarin tijd een coëfficiënt van 
ruimte is- in de weg staat (Lacan 1974). Een non-lineaire, non-evolutionaire tijd-ruimte denken is daarom zowel binnen 
de harde wetenschappen als binnen de sociale- en geesteswetenschappen een eerste opdracht, willen we tot een 
nieuw perspectief geraken, waarin het subject niet eenzijdig als drager van het kennisgebouw wordt gezien. Van 
Teresa leerde ik bovendien dat waarheid het resultaat is van een moeizame, zorgvuldige procedure die veel 
doorzettingsvermogen vereist, en dat daarin lichaam en ziel samenwerken. Men zou bij voorbeeld kunnen concluderen 
dat Teresa's mystieke extasen, die haar de waarheid van een goddelijke werkelijkheid openbaarden, het resultaat 
waren van haar intieme dialogen met God, haar zusters en haar biechtvaders. Alain Badiou (2004) suggereert, in zijn 
uiteenzetting betreffende een non-universeel, subjectief waarheidsbegrip, dat wij in onze westers-Christelijke cultuur 
globaal genomen vier gebieden hebben geprivilegieerd, waarin we verschillende soorten van waarheidsprocedures 
(er)kennen, namelijk die van de liefde, de kunst, de politiek en het weten. In Teresa's oeuvre worden al deze gebieden 
aangeraakt. Haar oeuvre is daarom zowel als wetenschappelijk werk, als ook als (hoofse) liefdespoëzie en als politiek 
waagstuk te betitelen. 
 Ahmeds argumentatie rond de 'plakkerige kracht' van woorden (2004: 59) en Butlers analyse van de iterabiliteit 
van taal, sluiten erg goed aan bij de analyses die ik in dit proefschrift zal maken van de (vertragende) werking en de 
beslissende rol van metaforen bij de poging 'iets nieuws' van de werkelijkheid te leren zien. Weliswaar bevatten 
woorden geen (essentiële) betekenis, en is hun betekenis afhankelijk van de context waarin deze verschijnen. Toch 
blijven bepaalde betekenissen of verhalen 'plakken' aan bepaalde woorden, die, zo zal ik nog uitwerken, dan als 
metafoor hun inwerking op het lichaam of op de dingen zullen hebben. Via deze iterabiliteit van taal raakt de 
semiotisch-symbolische dimensie verbonden met de materiële, lichamelijke dimensie van onze werkelijkheid en kan 
een oppositionele voorstelling van de verhouding tussen werkelijkheid en taal of geest, en tussen (essentialistische) 
biologische lichamen en sociaal geconstrueerde lichamen worden vermeden. Met betrekking tot onze eigen lichamelijke 
existentie kunnen we dan, net als bij de vraag naar ons denken (onze 'geestelijke existentie'), vaststellen dat we noch 
ons lichaam hebben noch ons lichaam zijn. We zijn een bezield of begeesterd lichaam, zoals we gematerialiseerde 
geest zijn. En dat lichaam wordt pas 'van ons', dat wil zeggen betekenisvolle materie, in plaats van een 'res extensa' 
(een geobjectiveerd ding dat ruimte inneemt), wanneer het via talige processen bemiddeld raakt. In de Cartesiaanse 
Verlichtingsepistemologie werd materie als onbemiddelde materie opgevoerd, en de geest ('res cogitans'), of de taal, 
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als effectloze spiegel. Om dat onoverbrugbaar lijkend dualisme te overstijgen dienen we op het proces te focussen van 
verbinden en ontbinden van materie en geest of taal. Delen van ons lichaam raken bijvoorbeeld voortdurend onteigend, 
dat wil zeggen 'geobjectiveerd' tot (een hypothetische) pure materie, via procedures zoals objectiverend medisch of 
seksistisch taalgebruik. Dat heeft een ontbindend effect.28 Ook hebben wij die ervaring van onteigening of ontbinding 
wanneer delen van ons lichaam niet doen wat wij willen, en dus aan onze beheersing of toe-eigening ontsnappen. Ik zal 
in hoofdstuk 6 nog komen te spreken over de onteigenende werking van de erectie en de daaruit voortvloeiende rol van 
de fallus zoals die door de psychoanalyse werd blootgelegd. Ik zal in het verlengde van deze problematiek met behulp 
van Teresa's oeuvre laten zien hoe de gewoonlijke scheiding tussen ontologie en epistemologie, die binnen de 
feministische epistemologie onder andere door Barad, Braidotti, Haraway en Ahmed wordt bekritiseerd, kan worden 
overstegen.  
 
 
5. Context: Wat is tijd? 
 
Vladimir: "We wait. We are bored. No, don't protest, we are bored to death, there's no denying it. Good. A diversion 
comes along and what do we do? We let it go to waste. Come, let's get to work! In an instant all will vanish and we'll be 
alone once more, in the midst of nothingness!"  
(Samuel Beckett, Waiting for Godot, tweede acte, 1956). 
 
"Toch mag nooit worden vergeten dat als denken betekent ontvankelijk zijn voor de gebeurtenis, daaruit volgt dat men 
niet mag pretenderen te denken zonder ipso facto weerstand te bieden aan de procedures die de beheersing van de tijd 
tot doel hebben". 
(Lyotard in De tijd, Vandaag, 1992: 88) 
 
"The past isn't buried or dead; in fact, the past isn't even past"  
(William Falkner, geciteerd door Barack Obama, 2008: 70) 
 
Wanneer we onze eenentwintigste-eeuwse conditie willen bevragen dienen we niet alleen de smalle visie op de 
rol van taal of discours en het duele, oppositionele denken omtrent de verhouding taal-materie los te laten. Ook 
het denken in evolutionair perspectief, zoals dat in apocalyptische, utopische visioenen tot uitdrukking komt, 
dienen we te verlaten, niet 'achter ons' te laten. Maar misschien is dat al teveel een negatie. Misschien moeten 
we de apocalyptische traditie beter leren begrijpen en leren ontdoen van haar evolutionair perspectief, zoals 
Derrida heeft trachten te doen in zijn al genoemde lezing D'un ton apocalyptique adopté naguère en 
philosophie (1983).  
 Een subjecttheorie die toegesneden is op onze eenentwintigste eeuw dient niet zozeer afstand te nemen 
van de apocalyptische toon van onze westers-christelijke traditie, maar veeleer de betekenis van de Apocalyps 
te nuanceren. Derrida onderstreept in zijn lezing dat 'apocalyptein' pas in het verloop van de westers-
christelijke geschiedenis deze bijbetekenis van revolutionaire ommekeer en ontzagwekkende verandering heeft 
gekregen, waarin kwaad in goed verkeert en de 'hoer van Babylon' ten onder zal gaan om een hemelse 
maagdelijke bruid, 'Jeruzalem', uit de hemel te doen nederdalen. Oorspronkelijk, in de niet christelijke context, 
betekende apocalyptein gewoon 'onthullen', met de bijbetekenis van het 'opheffen van de sluier'. Dat roept 
weliswaar een verwachtingsvol gevoel op, maar niet noodzakelijkerwijs een evolutionair groeiperspectief met 
ethische, niet gender-neutrale connotaties waarin het goede uiteindelijk, in de vorm van een maagdelijke bruid 
overwint en het kwade, in de vorm van een 'hoer' op apocalyptische wijze ten onder gaat, zoals in de laatste 
Bijbeltekst, De Apocalyps (of openbaring) van Johannes. 
 Derrida herleest deze laatste Bijbeltekst eerst en vooral als een visionair geschrift. Dat wil zeggen, als 
een tekst die probeert 'iets nieuws' van de als toekomst geprojecteerde werkelijkheid te laten zien, via een 
nieuw, tamelijk hermetisch vocabulaire. Bovendien verwoordt deze tekst, naast een nieuwe, eigenzinnige blik 
op de wereld, vooral een fantoomhonger naar een zelf, aldus Derrida. Hij legt daarbij de nadruk op de 
repeterende formule: "Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag." (Openbaring 22:8). Het 
apocalyptische genre, waarvan meer auteurs (Gray 2007, Cioran 1963) stellen dat het kenmerkend zou worden 

                                                 
28  Van der Tuin (2008:49) verwijst naar het feit dat Barad dit het 'materialiseren' van lichamen noemt.  
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voor de westerse geschiedenis, wordt volgens Derrida gedragen door deze 'ik', die heeft gezien, gehoord, 
ervaren, en die dat onthult aan u, lezer. Daarop legt Derrida in zijn analyse de nadruk en hij oppert de 
mogelijkheid dat deze tekst, gefundeerd in een ik, die weer naar andere ikken verwijst (de engelen, Jezus, 
God), een paradigmatische vorm vertegenwoordigt, die alle westers Christelijke teksten kenmerkt, en die ook 
als onderlegger fungeert voor elke moderne tekst die geworteld is in de Verlichting. 
 Tijdens deze poging om het evolutionaire perspectief te deconstrueren, lijkt Derrida opnieuw, net als hij 
eerder, aan het begin van zijn carrière deed, het subject te reduceren tot een buitentalige 'force/kracht' (1967), 
nu als ervaring van 'zien' of 'horen' geformuleerd. Ik wil in deze studie onderstrepen dat het subject nadrukkelijk 
als een belichaamd subject moet worden gedacht en niet alleen als een grammaticale 'kracht' of agens die het 
onmogelijk maakt de verbinding tussen taal en lichaam of tussen discours en materie te denken. Kritische 
feministische epistemologie moet niet willen afzien van die honger naar een zelf, of die honger willen 
loochenen. Ze moet een theorie van de honger durven zijn en van de dynamiek die deze honger introduceert. 
Ik zal aan de hand van mijn beide casestudies naar mystieke teksten van Teresa van Avila en naar de 
geboorte van de Freudiaanse psychoanalyse, laten zien, hoe die honger als verlangen vorm krijgt en ontstaat 
in een dialogische context met anderen, of met die 'ander-in-onszelf' die door Teresa God genoemd wordt.  
 Een belichaamd subject is niet alleen die grammaticale actor, die 'ik' zegt, en die in een intertekstuele, 
metonymische verschuiving verwijst naar andere 'ikken', maar ook die subjectieve, belichaamde bron die met 
zijn of haar eigen zintuigen heeft gezien, gevoeld, gehoord. Die honger, door Derrida benoemd als een 
fantoomhonger naar een zelf, die de taal bezielt, begeestert ook de materie, en verwijst niet alleen naar (non-
intentionele) 'kracht' (Derrida 1967) buiten de taal. Ze verwijst naar een 'actueel', hier en nu lichamelijk ervaren 
en localiseerbaar evenement en van fysieke aandriften. Ze getuigt ook en vooral van een verlangen (een 
honger) naar iets buiten dat zelf, waarvoor dat vooralsnog enigmatische 'zelf' fysiek en mentaal ontvankelijk 
was. Het verwijst naar een verlangen (een honger) om een 'zelf' te affirmeren of te funderen, als bron van de 
tekst. Ook getuigt het van een verlangen (een honger) naar een 'nieuwe hemel en een nieuwe aarde', naar een 
nieuwe, kritisch visionaire blik op de wereld, die het zelf voorvoeld, aanschouwd en gehoord heeft.  
 Elke tekst getuigt van deze twee 'polen' die zich in die enigmatische ruimte bevinden die we gewend zijn 
als een 'buiten' van de tekst te construeren: een zelf en een ander, of een wereld of evenement. De twee polen 
bevinden zich bovendien als het ware aan de twee tijdelijke 'uiteinden' van een tekst, aan het begin en aan het 
eind, alhoewel deze tijdelijke situering ook omgedraaid kan worden. Het zelf kan ook gezien worden als het 
resultaat van een taaldaad en van een belichaamde ervaring, die aan de oorsprong stond. In die zin konden 
Derrida en Lacan bij voorbeeld volhouden dat er geen zelf en geen wereld buiten de tekst is, terwijl elke tekst 
getuigt van een honger om dat zelf, die eigen stem, te affirmeren, en tegelijkertijd van een honger naar een 
('kritische'?) visie, of blik op de wereld, en naar een ander die leest of hoort. 
 
Derrida constateerde dat we in een tijd leven die zichzelf weliswaar postmodern noemt, maar die net als de 
moderniteit, vasthoudt aan allerlei apocalyptische eindtijdvisioenen en die misschien geen nieuwe tijd maar wel 
een cesuur denkt te moeten markeren. De tijd van grote gebaren is echter voorbij, want de revoluties van de 
moderniteit hebben niet datgene gebracht wat men er van hoopte. Dat resulteerde in een apocalyptisch 
ʻwachtenʼ. Ik zal de methodologische en epistemologische implicaties van de problematiek rond de rol van de 
subjectieve agency in deze apocalyptische ('revolutionaire') context zoals gezegd verkennen en proberen te 
verhelderen in een dialoog met twee oeuvres die qua tijd en plaats op het eerste gezicht niet te vergelijken zijn: 
die van Teresa en Freud. Wat zij gemeen hebben is dat zij, ondanks de schijn van het tegendeel, in een zelfde 
spatio-temporele ruimte -de moderniteit- tot stand kwamen, zonder met het hegemoniale épistèmè van hun tijd 
samen te vallen. Teresa kunnen we daarbij 'aan het begin' van die moderniteit situeren, en Freud aan wat het 
begin van wat we gewend zijn de crisis van die moderniteit te noemen. Ik zal Teresa en Freud dus behandelen 
als tijdgenoten, die een zelfde tijd-ruimte bewonen als ikzelf. Daarmee negeer ik de gebruikelijke neo-coloniale 
'chronotopen' (Bakhtin 1981) die veeleer volgens een evolutionaire logica gestructureerd zijn. Cognitieve 
evolutie- en vooruitgangsconcepten hanteren een spatio-temporele scheiding, classificatie en hiërarchisering, 
die groei suggereert. Ik baseer mij, zoals al opgemerkt, op Foucaults genealogische methode en de daarbij 
behorende omgang met tijd, die de evolutionaire matrix probeert te deconstrueren. 
 De genealogische methode maakt het mogelijk om vanuit een gedeelde bewogenheid -ik zeg niet 'doel', 
want dat klinkt als een teleologische 'causa finalis'- te spreken. Ik deel met Teresa en Freud een zelfde 
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bewogenheid, die kenmerkend is voor de (post-) moderniteit,29 en die misschien ook al aan het begin van onze 
Europees-Christelijke jaartelling aanwezig was, in zulke geschriften als het laatste bijbelboek. Het is een 
bewogenheid die gekenmerkt wordt door de hierboven beschreven dubbele beweging van affirmatie en kritiek: 
affirmatie van een zelf en kritiek op een wereld of een context. Teresa en Freud hebben een oeuvre nagelaten 
dat we gewend zijn als marginaal te categoriseren, terwijl hun denken de centrale denkmetaforen van de 
moderniteit -het Cartesiaanse subject en de tijd als vooruitgang- heeft bevraagd én beïnvloed. Beide oeuvres 
zijn van deze moderne geest doordesemd en ze geven ons, nu, handvatten om zowel het Cartesiaanse subject 
als de apocalyptisch-utopische droom van de westerse moderniteit te deconstrueren zonder ze over boord te 
gooien. Ik zie hun oeuvres daarom als markeringspunten van 'onze tijd'. In beide oeuvres vinden we aanzetten 
om ook een andere subjectiviteit te denken dan die welke, als absoluut archivaris (Lyotard 1988), vanuit het 
Cartesiaanse nulpunt, zoals God, buiten de tijd lijkt te kunnen staan, en op die manier zelfs de toekomst lijkt te 
beheersen. Beide auteurs doen, net als Descartes, een beroep op een kritische subjectiviteit die een 
'buitenstaanders blik' probeert te forceren, maar delen niet diens vooruitgangsgeloof. 
 De manier waarop in de moderniteit met de tijd wordt omgegaan, wordt door Lyotard gekenschetst als 
een poging om de anticipatie op de toekomst te vergroten die ik hierboven de utopisch apocalyptische tendens 
in het westerse denken heb genoemd. In de a-moderne mythische vertelling wordt de tijd ook beheerst, maar 
daar is het lot, of het orakel, de instantie die buiten de tijd staat en het lot van de mensen in een verleden 
verankert. Anders dan de mythe fundeert het moderne project zijn legitimiteit niet in het verleden, maar in de 
toekomst, stelt Lyotard in Le temps, aujourd'hui (1988). Ook hij beschouwt de moderniteit, net zo als de 
postmoderniteit, niet zozeer als een historische periode, maar eerder als een manier van denken. Een moderne 
manier van denken structureert de opeenvolging van momenten zodanig dat het toeval, of lot, eruit lijkt weg 
gefilterd. Semi wetenschappelijke negentiende-eeuwse anticipatietheorieën, die begrippen als 'historische 
noodzaak' in roulatie brachten, en de Darwinistische evolutietheorie, hebben daarin een belangrijke rol 
gespeeld.  
 De moderniteit kan dus beschreven worden als een westerse manier van denken om een 
toekomstgeoriënteerde tijd-ruimte aan te duiden, die emancipatie en vooruitgang via wetenschappelijke, 
technologische, economische groei in haar vaandel heeft staan in plaats van orthodoxie, traditie en herhaling. 
Naast deze specifieke omgang met tijd is de westerse moderniteit ook gekarakteriseerd door de fundering van 
een subject dat in staat is kritisch te kijken naar haar tijd. Deze 'moderne' subjectiviteit probeert kritische 
afstand in te nemen, niet noodzakelijkerwijs vanuit het Cartesiaanse nulpunt, maar wel vanuit een metaforische 
(innerlijke), discursieve en dialogische ruimte, die zowel Freud als Teresa met een gebouw vergelijken. Hierin 
naderen de zestiende-eeuwse mystiek, de begin twintigste-eeuwse psychoanalyse het Cartesiaanse 
paradigma elkaar, en zijn ze alle onderdeel van die moderne ruimte. Wat zij delen is de (innerlijke) ruimte van 
de ballingschap, waarin of waarop het subject zich kan terugtrekken wanneer het zich niet thuis voelt in haar 
domestieke, traditionele of orthodox-institutionele omgeving.  
 Misschien is het wel de andere kern van modern zijn: kritisch te willen zijn en de mogelijkheid te willen 
hebben om als het ware buiten de tijd-ruimte te gaan staan die wij delen met onze medemensen. Het is niet 
gezegd dat dit echt kán; zich buiten de hegemoniale culturele, talige structuren begeven. De innerlijke ruimte 
van ballingschap, dankzij welke Teresa bijvoorbeeld een zekere vrijheid van denken vond, is een marginale 
ruimte die een plaats vindt binnen de hegemoniale structuren waarop Teresa een kritische blik ontwikkelde. 
Een dergelijke subjectiviteit, die zichzelf probeert te gronden op een innerlijke ruimte, schermt zich af maar 
probeert ook en vooral open te staan voor de gebeurtenis (het nieuwe), in plaats van de tijd vanuit een 
archiverings- en anticiperings-obsessie te beheersen. Lyotard benadrukte dat denken betekent: open staan 
voor de gebeurtenis, en dat betekent weer dat men beheersingsprocedures van de tijd moet leren loslaten. De 
focus moet op het hier en nu zijn gericht, en op het opgaan in het moment. Ook Descartes' denkweg begon 
hier, op het moment dat hij zich van de canonieke leerstellingen van zijn Jesuïeten-opleiding afkeerde, om zich 

                                                 
29  Ook Lyotard benadrukt dat de postmoderniteit geen nieuw tijdperk is, maar “het herschrijven van enkele kenmerken 
waar de moderniteit aanspraak op maakte, in de eerste plaats van haar aanspraak om haar legitimiteit te funderen op de 
emancipatie van de hele mensheid door de wetenschap en de techniek." (1988: 51) 
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open te stellen voor het boek van de wereld.30  Het is een ruimte voor experiment, die we ons kunnen toe-
eigenen; geen buitenruimte, maar een ruimte van vrijwillige ballingschap, die zich afschermt door een andere 
houding ten aanzien van tijd in te nemen, en de iterabiliteit van de taal te gebruiken om doorheen de repetities 
van een hegemoniaal discours, die honger naar een zelf vorm te geven. Ik zal in dit proefschrift laten zien hoe 
Teresa en Freud dit deden, terwijl ze tegelijkertijd die ruimte voor reflectie en terugbuigen inbouwden. 
 Wanneer we helemaal af proberen te zien van historische periodisering -met behulp van begrippen zoals 
oudheid, middeleeuwen, renaissance,(vroeg)moderniteit en postmoderniteit- omdat die het resultaat is van de 
(christelijk-apocalyptische) vooruitgangslogica, kan ik ter verantwoording van mijn op het eerste gezicht 
anachronistische blik, waarin ik Teresa met Freud -en Lacan- samenbreng om een actuele feministische 
discussie met betrekking tot politieke agency en epistemologie vlot te trekken, ook verwijzen naar Freuds a-
historische, non-evolutionaire, (post-)structurele aanpak. Deze blik werkt niet met het paradigma van 
vooruitgang, maar onderscheidt twee fundamenteel verschillende denklogica's of denkruimtes waarvan we de 
onderlinge verhoudingen beter moeten leren bepalen. De één, die door oedipale schuld en door de herhaling 
daarvan beheerst wordt, de ánder die erin slaagt, via een ander denk-experiment, 'doorheen de herhaling' tot 
iets nieuws te komen. 
 De oedipale ruimte wordt beheerst door wat Lacan in een verwijzing naar Hegel een discours van de 
meester of de slaaf noemde, waarbij de slaaf een hysterische positie inneemt (zie ook Zizek 2005). Lyotard 
noemt dat in L'Inhumain (1988) ook wel de 'gedomesticeerde' ruimte, of de ruimte van de domus, waarin een 
meesterpositie de traditionele orde bewaakt, die gebaseerd is op herhaling en consolidatie van een -cyclisch- 
evenwicht. Binnen de oedipale ruimte tekent zich ook nog een discours af dat de gewoonte en herhaling 
probeert te loochenen en via 'scanning' is gestructureerd, aldus Lyotard. Het kan als 'universitair discours' 
(Lacan, 1991a) worden gedefinieerd. Dit discours probeert zich vergeefs los te maken van de oedipale last, 
door, via zijn archiverings- of database-obsessie (Manovich 2001), een semi-objectieve positie in te nemen. De 
moderne positivistische epistemologie is door een dergelijke obsessie bevangen. 
 Naast de oedipale ruimte is er die andere denklogica of -ruimte die we onder andere terugvinden in het 
discours van de psychoanalyse zelf, dat probeert een 'durcharbeitung' ('working through') te bewerkstelligen 
van de herhaling, maar ook van de archiveringsobsessie. In het eerste deel van dit proefschrift, zal ik 
uitgebreid stilstaan bij deze beide denklogica's, en met name met behulp van Lacans herneming van Freud 
proberen te achterhalen wat de 'doorwerking' van de oedipale en universitaire denkruimte zou kunnen 
opleveren. Lacan verwees daarbij naar de mystiek. 
 Er is met betrekking tot Teresa wel gesuggereerd dat zij een hysterica zou zijn (De Beauvoir, 1949, 
Vergoote 1978), en van Freud dat hij een obsessioneel was met hysterische trekjes (Forrester 1998). Ik zal 
echter laten zien dat beide auteurs niet in dit meester-slaaf discours, dat leidt tot herhaling van hegemoniale 
denkstructuren, of omkering van posities, zijn blijven hangen. Zij zijn niet voor de verleidingen van een met 
universele pretenties beladen objectiverend, universitair archiveringsdiscours gezwicht. Beide oeuvres kunnen 
gelezen worden als een poging om, via een heel oorspronkelijk en eigenzinnig taalgebruik -ik zeg niet 'nieuw'- 
en via de creatie van een eigen denkruimte, doorheen de herhaling, tot iets nieuws te komen. Dat wordt door 
Freud (1914b) als de kern van de psychoanalytische arbeid betiteld. Het gaat daarbij om een werk dat een 
andersoortige aandacht vereist dan het doelgerichte willen bereiken van een revolutie. Dit soort van 
experimenteel werk lukt slechts, indien de beheersing, de wil en de doelgerichtheid worden losgelaten, ten 
gunste van de vrije associatie en de gelijkzwevende aandacht, om via het spreken iets nieuws als het ware 'te 
laten gebeuren'. Dit is een werk dat erom vraagt om openheid te betrachten, het oordeel even uit te stellen 
(Lacan 1966)31 en dezelfde aandacht te schenken aan alles. Ook Lyotard verwijst hiernaar in zijn essay "De 
moderniteit herschrijven" (1988).32  
                                                 
30 Men leze zijn Discours de la Methode uit 1637 als het verslag van deze werdegang, die bij Descartes echter 
weliswaar begon als een poging zich los te maken en te bevrijden van een bepaalde denkruimte, om zich vervolgens 
open te stellen voor de wereld. Ze eindigde echter in een poging 'zekerheid' te funderen, vanuit dat cartesiaanse nulpunt 
van het assenstelsel, waarbij dat nulpunt, als wiskundige uitvinding, verschijnt als een minimale metafoor voor wat eerst 
een doorleefde ballingschap was. 
31 In:  'Le temps logique et  L'assertion de certitude anticipé', Ecrits, 197-214. 
32 "De regel verplicht de geest 'geduldig' te zijn in een nieuwe betekenis: niet passief en bij herhaling dezelfde oude en 
actuele passie te dulden, maar zijn eigen ontvankelijkheid, hetzelfde antwoord of 'responsorie' richten op alles wat zich 
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 Het is duidelijk dat de 'auteur' van dit gebeuren niet dit Cartesiaanse subject is zoals een bepaalde 
stroming in de Verlichting dat formuleerde; niet dat zichzelf grondende subject met die vrije wil en dat rationele 
bewustzijn, dat zichzelf situeerde vanuit het nulpunt in de door Descartes (1637) geconstrueerde, algebraïsch-
euclidische ruimte, dat in zijn archiveringsmanie de wereld om hem heen in kaart tracht te brengen vanuit een 
objectief nulpunt. De auteur, of beter het subject van dit gebeuren, dat in het proces van 'durcharbeitung' is 
opgenomen en het eerder ondergaat dan leidt, zoekt, en vindt, soms, een andere positie of ruimte. Deze 
andere, non-oedipale ruimte verschijnt niet zozeer voorbij het Cartesiaans fantasma dat een beheersende, 
controlerende, scannende, objectiverende blik instelde, als wel doorheen deze metaforiek; aan gene zijde, 
waar een subliem moment van inzicht of betekenisvolheid kan plaatsvinden. Ik zal in dit boek de thematiek van 
de (on) mogelijkheid van dit proces van 'working through', of doorwerking, dat zo'n belangrijke rol speelt in 
iedere poging tot revolte en vernieuwing, de zoektocht naar die non-oedipale denkruimte en de rol van het 
subject daarin verder uitdiepen. Het eenentwintigste eeuwse subject moet die verveling overwinnen, waarvan 
Beckett getuigde in Waiting for Godot, en dat apocalyptische wachten, waarnaar Foucault verwees. Dit subject 
lijdt wel, maar laat zich niet slaan, zoals Estragon, of slachtofferen zoals Lucky, die zich laat rond 
commanderen door Pozzo. Dit subject neemt het heft in hand, via een of andere dialogische uiteenzetting, en 
vraagt zich ook niet meer, zoals Vladimir, af of het verdoemd is. Hoe we dit subject dan wel precies moeten 
denken, anders dan als abstracte ʻagencyʼ, wordt hopelijk in de komende hoofdstukken duidelijker. 
 
 

                                                                                                                                                            
aan zijn geest voordoet, zichzelf geven in de overgang naar de gebeurtenissen die tot hem komen vanuit een 'iets' dat hij 
niet kent. Freud noemde deze houding 'vrije associatie'. Ze is niets anders dan een manier om een zin met een andere te 
verbinden zonder acht te slaan op de logische, ethische of esthetische waarde van hun verbinding". (1988: 46)  
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I I Marges I: Marginaal denken? 
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1 Methode: Een marginaal denken, vanaf de rand?  
 
Dit onderzoek was methodisch gezien aanvankelijk alleen een poging tot een bevragen dat niet vanuit een 
vogelvluchtperspectief of vanuit het nulpunt van een Cartesiaans assenstelsel1, maar ʻvanaf de randʼ gebeurt, 
vanuit een ʻvoorhofʼ of vestibule, voor zover die voorhof traditiegetrouw ook altijd al de plaats was die aan 
vrouwen werd toebedeeld2 en voor zover die rand als metafoor kan gelden van waaruit we, als erfgenamen van 
het poststructuralisme dat ons opzadelde met wat Rorty (1967) de linguistic turn noemde, niet meer een meta-
fysica, maar aan een meta-discours, of beter nog een re-flectie op een discours proberen te ontwikkelen. Zoals 
ik al in het inleidend hoofdstuk aangaf, lees ik deze linguistic turn op een affirmatieve manier, en probeer ik in 
deze studie een lans te breken voor de opvatting dat de huidige feministische epistemologie, in het spoor van 
Butler, niet meer en niet minder is dan een reflectie op betekenisproductie. Daarin staat echter wel een nieuwe 
vraag centraal naar de 'agency' of het actorschap van het subject dat spreekt en schrijft. In de discussie over 
agency  wordt het actorschap heel expliciet geproblematiseerd, voor zover het werd opgevat vanuit de idealen 
van de verlichting, die droomde van een vrij en helder, aan zichzelf present bewustzijn. Onze eenentwintigste-
eeuwse discussie draait rond nieuwe identiteitspolitieken, of ook wel kosmopolitieken, waarvan ik stelde dat we 
die gerust kunnen aangaan of voeren zonder in die discussie te vervallen waardoor het standpuntfeminisme 
(Harding 1986) uit de jaren tachtig was gestempeld. Daarbij is het een van de hoofddoelen van dit proefschrift, 
om een nieuwe, heldere opvatting van subjectiviteit en identiteit te formuleren, die niet uitgaat van een gesloten 
identiteitspolitiek. 
 De 'rand' staat in dit kader voor dit vermogen dat eigen is aan het denken om zichzelf tot onderwerp van 
kritische reflectie te nemen, maar ook voor een springplank naar nieuwe inhoudelijk politieke kwesties. Denken, 
kritisch denken en het kritisch in ogenschouw nemen van het eigen denken, is altijd een 'heen en weer'-
beweging tussen twee posities, namelijk van een ongeproblematiseerde productie (van gedachten) waarbij ik 
als denker lijk samen te vallen met mijn denken, naar een beweging waarin ik afstand neem en mijn denken 
laat neerslaan in een tekst, een oeuvre of beeld. Voor zover de filosofie, de moeder van alle wetenschappen, 
altijd al een denken van het denken was, zoals Hegel stelde, en zij, na de linguistic turn, maar ook al dankzij 
Kants metafysicakritiek, een reflectie werd op de gebruikte denkmetaforen en de samenhang ertussen, die 
binnen de tempel van de filosofie of binnen een welbepaald oeuvre, dat ook als een gebouw kan worden 
gezien, worden gehuldigd en het een structuur geven, dienen we ons tegenwoordig steeds meer af te vragen 
welk exces (Badiou & Zizek 2010) de filosofie in zich draagt. De filosofie is immers van zichzelf niets, maar 
werkt in functie van de vier belangrijkste waarheidsproducerende velden in onze westers-christelijke cultuur: de 
kunsten, de politiek, de liefde en de wetenschap.3 Ik zal in dit proefschrift, dat in de eerste plaats filosofisch wil 
zijn, proberen open te staan voor dit exces, door in mijn argumentaties steeds zowel naar de kunsten, de 
politiek, de liefde, als de wetenschap te buigen en mogelijke verbindingen naar deze velden aan te geven, 
wanneer ik die discussie over agency en actorschap entameer. Afhankelijk van het engagement dat een 
filosoof aangaat, stelt zijn of haar denken zich meer in dienst van de kunsten, de wetenschap, de politiek of de 
                                                 
1 Descartes ontwikkelde in het tweede deel van zijn Discours de la Méthode (1637), 'La Dioptrie', via het 
perspectivistische venster zoals Albrecht Durer dat bij voorbeeld gebruikte om zijn schilderijen te maken, een 
mathematische innovatie; het zogenoemde cartesiaanse coördinaten-systeem dat we tegenwoordig als 'assenstelsel' in 
allerlei sociaal-wetenschappelijk onderzoek gebruiken om kwantitatieve onderzoeksresultaten mee te verbeelden, of in 
de economie om de fluctuaties van de Dow-Jones index mee voor te stellen (zie ook Bolter & Grusin 1999 en 
Kockelkoren 2005). Dit assenstelsen maakt het mogelijk om de positie van een punt in een tweedimensionale ruimte te 
specificeren, via een x- en een y-as. In de negentiende eeuw werd dit uitgebreid met een z-as zodat er ook een drie-
dimensionale ruimte mee kon worden voorgesteld. Daarmee veranderde Descartes de wiskunde, door voor het eerst een 
systematische link te leggen tussen de Euclidische geometrie en algebra. Dezer innovatie had ook grote invloed op de 
wetenschap, aangezien Descartes suggereerde dat de moderne wetenschapper zich situeert op het nulpunt van deze 
nieuw uitgevonden mathematisch meetbare ruimte. Het 'wij' van de gemeenschap van onderzoekers kon zo synoniem 
worden met het centrale verdwijnpunt in deze meetbare ruimte. 
2  Er was in de Joodse tempel een speciale voorhof voor vrouwen. Zij mochten niet in de voorhof der Israelieten 
komen, die alleen voor de mannen was bedoeld, en het binnenste van de tempel was alleen voor priesters toegankelijk. 
3  Foucault (1976) heeft daar nog de seksualiteit aan toegevoegd, en aannemelijk gemaakt dat de psychoanalyse 
daarbinnen een dubbele rol speelde; als mede-producent van een op een waarheidsprocedure lijkende methode, en als 
reflectie op deze waarheidsprocedure die de moderne seksualiteit is geworden. 
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liefde. Dit proefschrift zal zich het meest op het terrein van de politiek bewegen, zelfs al zijn mijn vragen gericht 
op epistemologische kwesties. Het zal, in de dialogen die ik aanga met Teresa en Freud, duidelijk worden dat 
epistemologiekritiek ook politiek is. Teresa bewoog zich op allevier de velden die Badiou als uitverkoren 
waarheidsproducerende velden aanduidde. Voorzover haar oeuvre getuigt van een grote liefde, is het ook  
literatuur die bepaalde topoi van de Hoofse liefde herhaalt. Maar voorzover haar mystiek zich ook mengt in een 
epistemologische discussie, beweegt ze zich op het vlak van de wetenschap. En voorzover haar schrijven en 
haar kloosterstichtingen veel diplomatiek gevoel en politiek inzicht vergde, raakt ze ook aan dat veld. Voor 
Freud geldt hetzelfde; waar anderen zijn oeuvre lezen als mislukt exces van een wetenschappelijk discours, 
beweegt hij zich ook op het vlak van de literatuur en buigt hij zich over Eros.  
 Als we een bepaald denken en dus een bepaald materieel oeuvre (een kunstwerk bijvoorbeeld) of een 
bepaald corpus aan teksten wilden bevragen op hun fundament (dat van dat corpus soms een 
waarheidsproducerend veld maakt), vroegen we vanuit de marge naar de gebruikte metaforiek en haar 
samenhang, die als het ware de tekst funderen. We vroegen ons, volgens Kants advies, af hoe onze 
denkruimte -rond verlangen, seksualiteit en drift bij voorbeeld- tot stand is gekomen, hoe die tempel of toren is 
gestructureerd, “hoe ze überhaupt mogelijk is”4, dat wil zeggen, met behulp van welke metaforen ze eigenlijk is 
ingericht. Dat was vanouds het werk van de kritische filosofie. 
 
 Er zijn binnen de postmoderne, of poststructuralistische traditie, twee auteurs die de marge met name, 
als metafoor en als instrument voor epistemologiekritiek bestaansrecht hebben gegeven; Jacques Derrida en 
Michel Foucault. Derrida probeerde vanuit een marginale positie, die door hem ook nog eens met 
genderconnotaties werd beladen, het denken te bevragen. De metafoor ʻmargeʼ, of ook wel die van ʻgrensʼ, 
ʻrandʼ, ʻdrempelʼ is voor geen enkele lezer van Derrida te missen. En Derrida koppelde, niet lang na zijn 
introductie van de problematiek van de marge, daaraan al snel het begrip 'vrouwelijke stijl'. Met name in 
Eperons, Les styles de Nietzsche (1978) deed hij een poging om het kritische denken en schrijven; in de vorm 
van een kritische uiteenzetting met een oeuvre, dat mogelijk wordt vanuit een marginale positie, met 
vrouwelijkheid in verband te brengen. Ook Freud's 'franse zoon', Jacques Lacan, deed in zijn college uit 1973 
getiteld Encore (1975) een dergelijke poging, toen hij met betrekking tot een bepaald soort mystieke teksten 
leek te suggereren dat deze getuigen van een specifiek vrouwelijke manier van denken en schrijven. Ik zal op 
dit thema zeker nog ingaan, maar niet in dit hoofdstuk met de titel 'marges'. Om deze connotatie van 
'marginale' kritiek op een bepaald (filosofisch) corpus -dat Derrida als witte metafysica betitelde, of als 
fallogocentrisch denken en dat door Lacan als mannelijk en 'oedipaal' werd gekenschetst- en vrouwelijkheid te 
kunnen begrijpen heb ik eerst een aantal andere thema's door moeten werken. Ik moest eerst begrijpen 
waarom een marginaal denken zinnig, nodig en noodzakelijk was en waar het precies toe leidde. Daarna zal ik 
proberen ook deze connotatie tussen marginaal denken en vrouwelijkheid door te werken en achter me te 
laten. Daartoe heb ik zowel Freud als Lacan als Teresa nodig gehad. 
 Ook Foucault heeft ons vanaf de jaren zestig gevoelig gemaakt voor de metaforiek van de marge. 
Foucault was degene die in de jaren 60 constateerde dat wij zijn opgeschoven van een positie waarin het 
denken en de taal golden als ongeproblematiseerde instrumenten voor kennisvergaring, naar een positie 
waarin we, dankzij met name de etnologie en de psychoanalyse, en haar linguïstische insteek, onszelf en ons 
denken problematiseren. Sinds de taal niet meer als doorzichtig verlengstuk van het denken geldt, sinds we 
weten dat we niet mediumloos denken, zijn we opgeschoven naar deze vraag die ik al in de inleiding stelde: 
waarmee denken wij eigenlijk? Als het met de taal is, wat voor begrenzingen, structuren en wetten brengt dit 
medium dan in? Als het met ons vlees en bloed is, en met ons lichaam -en de bijbehorende synapsen en 
chemische en electrische impulsen- aan wat voor begrenzingen, structuren en wetten beantwoordt dit medium 
dan? Minstens hebben we dan rekening te houden met de dood en het driftleven van dit lichaam.  
 Foucault liet ons halverwege de jaren zestig weten dat we voor een grote denkshift stonden en dat die al 
zorgvuldig was voorbereid. Ten gevolgen van die shift zou de mens verdwijnen, "als een gelaat van zand aan 
de rand van de zee" (De woorden en de dingen 1966: 419). In de plaats daarvan zou een nieuw bewustzijn en 

                                                 
4  Zoals Kant zich afvroeg, in de inleiding van zijn Prolegomena, hoe het filosofische denken, dat hij als metafysica 
definieerde, uberhaupt mogelijk is: “Het is mijn bedoeling […] voor alles eerst eens deze vraag te opperen: “of zoiets als 
metafysica eigenlijk wel mogelijk is.” (1979: 35) 
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een nieuw denken ontstaan, dat door sommigen als filosofisch anti-humanisme is betiteld. We zouden ons, 
binnen niet al te lange tijd, bewust worden van het feit dat de mens een product is, van zowel natuurlijke als 
cultuurlijke structuren, wetten en ordeningsprincipes, in plaats van een auteur. Binnenkort zou er meer 
onderzoek verschijnen naar deze structuren, wetten en andere ordeningsprincipes. Binnenkort zouden we 
meer inzicht verwerven in de manier waarop de mens, als humanistische mens, geproduceerd werd. We 
zouden dus aandacht krijgen voor onze eigen productievoorwaarden. Foucault benadrukte bovendien in dit 
boek dat onder andere de psychoanalyse deze denkshift mee in gang heeft gezet door een aantal thema's of 
'denkfiguren' op de agenda te zetten: (de wet van) de taal, (de repetitie van) de dood en (de leegte van) de 
begeerte. De psychoanalyse zou zich aan de grenzen van het epistèmè van de menswetenschappen, in een 
overgangszone ophouden en, via de linguïstiek, bijdragen aan het opblazen van het beeld c.q. de voorstelling 
(de representatie) van de mens als humanistische mens door deze denkfiguren op de agenda te zetten.  
 Foucaults analyse van de positie van de psychoanalyse in het veld van de menswetenschappen geldt in 
deze studie als inspiratiebron, wanneer ik in de volgende twee hoofdstukken Freud als een post-structuralist 
avant-la-lettre opvoer. Ik onderzoek in die hoofdstukken hoe in Freuds werk de omslag van een positivistisch-
wetenschappelijke naar een meer linguïstisch-semiotische benadering van de werkelijkheid -als een in elkaar 
grijpend systeem van tekens, dat fungeert volgens bepaalde regels en impliciet bepaalde normen reproduceert- 
wordt ingezet. Ik maak dit duidelijk door in de twee volgende hoofdstukken Freuds discussie over de etiologie 
van de hysterie en zijn worsteling met de kinderlijke theorieën rond de interpretatie van het geslachtsverschil 
binnen het oedipuscomplex te volgen. Daarnaast stel ik de vraag naar nieuwe identiteitspolitieken die door het 
filosofische anti-humanisme is opgerakeld. Ik probeer Freuds linguistic turn dus in het licht van deze agency-
discussie te herlezen. 
 Het onderhavige hoofdstuk valt uiteen in twee delen. In het eerste deel introduceer ik kort Derrida's 
'linguistic turn' uit het begin van zijn denktraject, via een paar teksten die samengevoegd werden in de bundels 
Ecriture et Différence (1967) en Marges de la Philosophie (1972).5 Dat doe ik om in de navolgende 
hoofdstukken, op een manier die door sommigen als anachronistisch gekenschetst zal worden, Freuds oeuvre 
als (post-)structuralistische insteek in het veld van de menswetenschappen te kunnen analyseren en om zijn 
breuk met de medische psychiatrie beter te kunnen traceren. In het tweede deel volg ik kort Foucaults 
'darstellung' van de psychoanalyse in Les Mots et les Choses. Ik gebruik kortom dit hoofdstuk, Marges 1, om 
een aantal marginale kanttekeningen te plaatsen die ik nodig heb gehad om de innovatieve beweging die 
Freud tot stand heeft gebracht binnen het veld van de cultuur- en geesteswetenschappen, beter te kunnen 
verwoorden. Ik zie deze (analyse van de) linguistic turn, die Freud al aan het einde van de negentiende eeuw 
maakte, in feite als 'voorhof' of 'vertibule' voor de vragen die momenteel binnen de feministische epistemologie 
centraal staan. Daarin probeer ik, zoals al uiteengezet, in plaats van een anti-humanisme een belichaamde 
subjecttheorie te formuleren. Niet om voorbij Freud te geraken, maar juist om de lessen van de psychoanalyse 
goed tot mij te laten doordringen. Ik probeer met name de 'honger naar een zelf' (Derrida 1983) te denken en 
de genealogische methode recht te doen, die Freud al ver voor Foucault ontwikkelde, met haar 
anachronistische, cross-generationele analytische benadering die gericht is op de doorwerking, in plaats van 
op dialectische opheffing van de patriarchale logica.   
 
 
2 Derrida 
 
“Il  y a plus affaire a interpreter les interpretations quʼa interpreter les choses.” 
(Montaigne geciteerd door Derrida in L'écriture et la différence 1967:409) 
 
"There is no power that acts, but only a reiterated acting that is power in its persistence and instability."  
(Butler, 1993: 9) 
 
Derrida's zorgvuldige analyse van de vooronderstellingen van het (post-)structuralisme in de literatuurkritiek 
dateert uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Ik zal hieronder met name introduceren hoe belangrijk 

                                                 
5  Ik vertaalde daarbij zelf de gebruikte citaten en zal de oorspronkelijke Franse tekst in voetnoten zetten. 
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daarbinnen een zorgvuldig en kritisch bevragen kan zijn van de in een bepaald wetenschappelijk veld 
vigerende metaforen. Dit doe ik door Derrida's uiteenzetting in 'Force et signification' uit L'écriture et la 
différence (1967) te volgen.  
 Er wordt wel gesteld dat Derrida zich tot aan de publicatie van Glas (1974) min of meer binnen de 
institutionele filosofiebeoefening bewogen heeft. Glas zou een overgang markeren, die niet alleen in de 
bijzondere typografie maar ook in zijn lees- en schrijfstijl tot uitdrukking komt. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de enkele jaren later verschenen La carte postale, de Socrate à Freud et au-delà (1980). Derrida raakte in 
de jaren zeventig betrokken in verhitte literaire debatten, met name rond het experimentele tijdschrift Tel Quel, 
die vaak ook sterke politieke implicaties hadden. De politieke strijd in de periode van het 'gauchisme' en het 
maoïsme begin jaren zeventig in Frankrijk leidde ertoe, dat Parijse intellectuelen in die periode steeds meer 
ook een politieke dimensie aan hun positie onderkennen. Het Parijse denken forceerde zich een politieke 
praktijk. Getuige René Majors boek Lacan avec Derrida (1991) en het verslag van het colloquium Lacan avec 
les philosophes (Avtonomova1991) gaat Derrida bovendien sinds de jaren zeventig een steeds prominentere 
positie innemen in de discussies binnen Franse psychoanalytische beweging, waarbinnen Jacques Lacan 
sinds de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde. Evenals deze en de overige (post-)structuralisten, 
steunt Derrida op de taalfilosofie die Ferdinand De Saussure in zijn Cours Linguistique Générale ([1916] 1985) 
uiteenzette. Derrida stelt van meet af aan de spanningen binnen de saussuriaanse benadering van de 
linguistiek en semiotiek centraal in zijn onderzoek. Getuige het artikel 'Freud et la scène de l'écriture', in 
L'écriture et différence (1967) vindt hij bij Freud een ondersteuning voor zijn poging de saussuriaanse opvatting 
van het teken verder te radicaliseren. Derrida benadrukt, meer dan De Saussure, de 'wezenlijke' ambivalentie 
van het teken, daar waar De Saussure nog aanneemt dat betekenisproductie op twee assen steunt; een 
horizontale, die de voortdurende verschuiving van de betekenis van de ene signifiant (het teken als pure 
materiële betekenaar) naar de andere symboliseert, en de verticale, die de verwijzing van de signifiant naar de 
signifié (de veronderstelde conceptuele betekenis of inhoud van het teken) aanduidt.   
 Ook in 'Force et Signification' bevraagt Derrida de structurele of structuralistische methode. Hij verwijst 
daarbij met name naar de literatuurkritiek zoals Rousset die ontwikkelde in Forme et Signification (1962). De 
uitgangsstelling van Roussets methode is, aldus Derrida, dat er in de literatuur van vóór de moderniteit een 
nadruk op het ʻexpressieve karakterʼ van de taal lag, terwijl in de moderne literatuur en dus ook in de moderne 
literatuurkritiek, de creatie en de vorm voorop staan. Rousset richt zich, aldus Derrida, tegen een ʻ(neo) 
platonistische ideologieʼ, die de inhoud van de expressie centraal stelt. Pas als het geschrift ʻsterftʼ als “signe –
signal” - als signaliserend teken -, zo stelt hij, kan het als taal geboren worden (Derrida 1967:23). Pas als het 
pure inscriptie wordt, pure vorm, kan de structurele analyse beginnen. Deze kenmerkt zich eerst en vooral door 
een ruimtelijke in plaats van historische benadering. Een tekst wordt volgens de structuralistische methode 
letterlijk als een corpus uiteen gelegd en op haar architecturale compositie en vorm bevraagd. Dat 
uitgangspunt levert de structurele analyse vervolgens wel het probleem op hoe ze zich rekenschap kan geven 
van de historiciteit van een tekst. Hier vindt het structuralisme precies haar kwetsbaarheid, stelt Derrida: "Het is 
waar dat op bepaalde plekken de vorm van een oeuvre, of de vorm als oeuvre, behandeld wordt alsof ze geen 
oorsprong zou bezitten [...]  geen intrinsieke geschiedenis  [...] Daar precies verschijnt het structuralisme als 
kwetsbaar." 6  
 Derrida bevraagt eind jaren zestig precies dit dan nog ondoordachte aspect van de structurele of 
structuralistische benadering. Hij gebruikt woorden als interne historiciteit: "Gehoorzamend aan de legitieme 
intentie om de waarheid en de interne betekenis van een oeuvre te beschermen tegen een historicisme, een 
biografisme, of een psychologisering, [...] loopt men het risico geen aandacht meer te hebben voor de interne 
historiciteit van het oeuvre zelf, in zijn verhouding tot een subjectieve oorsprong, die niet simpelweg 
psychologisch of mentaal is." (1967: 26)7 En hij schrikt niet terug voor het gebruik van begrippen als 

                                                 
6 “Il est vrai que par endroits la forme de lʼoevre, ou la forme en tant quʼoeuvre, est traitee comme si elle nʼavait pas 
dʼorigine…pas dʼhistoire intrinseque..Cʼest la que le structuralisme parait bien vulnerable…” (1967: 25) 
7  “Obéissant a lʼintention légitime de proteger la vérité et le sens interne de lʼoeuvre contre un historicisme, un 
biographisme ou un psychologisme….on risque de nʼêtre plus attentif a lʼhistoricité interne de lʼoeuvre elle-même, dans 
son rapport a une origine subjective qui nʼest pas simplement psychologique ou mentale”. ( mijn cursivering). 
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'raadselachtige oorsprong',8 als 'intentie' ("Intentionaliteit die overigens niet noodzakelijkerwijs bewust is" )9 en 
als 'wil' (1967: 24). De historiciteit van een tekst verwijst altijd ook naar de wil van de maker, die als een soort 
van onpersoonlijke intentionaliteit aan de oorsprong van een tekst staat. Een "willen schrijven dat niet een 
verlangen om te schrijven is," 10 schrijft Derrida. Zijns inziens is de wil om te schrijven 'een spoor' waarmee de 
tekst zich precies los maakt uit het milieu van de empirische historiciteit, om zich te verhouden tot de pure 
historiciteit en de pure taal die geen expressie meer is, maar pure vorm.   
 De belangrijkste uitdaging van een structurele analyse ligt kortom in het vermijden van een statische 
blik. Ze draait om het begrijpen van de wisselwerking tussen ʻforceʼ en ʻformeʼ. Ook Rousset gebruikt het begrip 
ʻforceʼ om aan de 'statisch-heid' van het ruimtelijk uiteenleggen van de innerlijke structuur van een oeuvre te 
ontkomen. Een dynamische structurele blik die zich rekenschap geeft van ʻforceʼ én ʻformeʼ kan, aldus Derrida, 
alleen tot stand komen wanneer we niet simpelweg duur en ruimte, kwaliteit en kwantiteit, kracht en vorm 
(ʻforce et formeʼ),  en diepte van betekenis afzetten tegen de oppervlakkige waarde van metaforen (1967: 34). 
Deze laatste oppositie tussen ʻdiepe betekenisʼ en ʻoppervlakkige waardeʼ is een verwijzing naar De Saussure, 
die stelde dat een teken geen innerlijke of noodzakelijke link heeft met een ding of uitdrukking is van een diepe 
betekenis, maar haar betekenis vooral ontleent aan haar context. Binnen een context van andere tekens krijgt 
een teken zijn ʻwaardeʼ ('valeur'). Deze waarde suggereert niet zozeer een diepe, oorspronkelijke, laatste 
betekenis, maar een oppervlakkige inwisselbaarheid, waardoor de betekenis kan fluctueren, zoals de waarde 
van geld, al naar gelang de context verschilt. Saussure gebruikte, net als Nietzsche, nadrukkelijk deze 
economische metafoor 'valeur' om zijn taaltheorie te ontwikkelen. 
 Derrida benadrukt in zijn bespreking van de valkuilen van de structuralistische literatuurkritiek steeds dit 
dilemma: als we los willen komen van een literaire kritiek die zich oriënteert op een verborgen diepzinnige 
betekenis, die te vinden zou zijn in de wil en de bedoeling van de historische auteur en als we los willen komen 
van een dergelijk psychologisme en historicisme, dan moeten we een hele serie opposities kritisch bekijken. 
"Tegen dit simpele alternatief [...] moeten we denk ik nieuwe concepten en nieuwe modellen zoeken; een 
economie die ontstijgt aan dat systeem van metafysische opposities. Die economie zal geen energetica zijn 
van de pure vormloze kracht."11  
 Derrida beweegt zich met deze overwegingen vanaf 1967, het jaar van zijn eerste publicatie over Freud 
('Freud et la scène de l'écriture' in Ecriture et Différence)- in hetzelfde veld als Lacan en raakt rechtstreeks 
betrokken in theoretische controverses binnen de Franse psychoanalyse. De weg die hij baant, en die met 
name in 1975 (met 'Le facteur de vérité', later opgenomen in La carte postale 1980) duidelijk gemarkeerd zal 
worden, is er een waarbij Lacan als een soort van sparringpartner en tegenstander zal verschijnen.12 Ook 
Lacan publiceert in dezelfde periode een boek  -Ecrits (1966)- waarin hij, zich baserend op zowel Freud als De 
Saussure, de ambivalentie van het teken tot uitgangspunt neemt van zijn analyses.13 

                                                 
8 “origine énigmatique de lʼoeuvre” (1967: 16). 
9  “intentionalité qui nʼest dʼailleurs pas necessairement et dʼabord celle dʼune conscience”. (1967:44) 
10  “un vouloir écrire, qui nʼest pas un désir dʼécrire” (1967: 24). 
11  “Contre cette simple alternative […] nous pensons quʼil faut chercher de nouveaux concepts et de nouveaux 
modèles, une economie échappant á ce systeme dʼoppositions metaphysiques. Cette économie ne serait pas une 
énergetique de la force pure et informe.” (1967: 34, mijn cursivering )  
12  Eind 1973 steunt Derrida de Lacaniaans georiënteerde psychoanalyticus en filosoof René Major bij de oprichting van 
een nieuw gespreksforum voor de talrijke psychoanalytische afsplitsingen binnen de psychoanalytische bewegi in 
Frankrijk. Dit forum, Confrontations geheten, wordt wel 'de derridiaanse school van psychoanalyse' genoemd. 
13  Met name in het artikel 'Fonction et champs de la parole' uit Ecrits werkt Lacan zijn versie uit van De Saussures 
taaltheorie. Daarin benadrukt Lacan hoezeer Freud in 1900 'al' een Saussuriaanse opvatting van betekenisproductie had 
ontwikkeld in zijn Traumdeutung. Freud suggereert daar immers dat in de droom betekenis wordt geproduceerd via 
verschuiving en verdichting. Deze beide mechanismen zijn volgens Lacan funderend voor elk talig systeem en vormen 
haar poëtische grond. Binnen de poëzie kan men de retorische figuur van de metoymie als een 'verschuiving' van de 
betekenis duiden, en de retorische figuur van de metafoor als een 'verdichting'. Lacan verklaart, net als Derrida, in dit 
artikel dat talige tekens (signifiants of betekenaren) niet zozeer naar de dingen of naar conceptuele inhouden verwijzen, 
als wel naar andere woorden of tekens, zodanig dat betekenis in een context tot stand komt en dus voortdurend 'aan het 
schuiven is'. Dat verklaart de ambivalentie van de tekens. Alleen constateert Lacan, anders dan Derrida, nadrukkelijk dat 
mensen kennelijk ook af en toe behoefte hebben, minstens aan de illusie van duidelijkheid of 'diepte', en aan dit stilstaan 
van de verschuivende keten van betekenaren. Dat gebeurt wanneer een metafoor tot stand komt. Voor even komt de 
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3  Metaforen 
 
"Wat is waarheid dus? Een mobiel leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke 
relaties die op poëtische of retorische wijze zijn verheven, overgedragen en opgesierd, en die een volk na lang gebruik 
als vaststaand, canoniek en bindend voorkomen: waarheden zijn illusies waarvan men vergeten is dat ze dat zijn, 
metaforen die versleten en krachteloos geworden zijn [die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind], munten die 
hun beeltenis hebben verloren en nu als metaal, niet meer als munten in aanmerking komen." 
(Nietzsche, geciteerd door Derrida ([1972] 1989:97)  in Uber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, 1873) 
 
In de bundel Marges de la Philosophie (1972), stelt Derrida in de inleiding, die hij Tympan noemt, dat hij 
uitdrukkelijk de vraag van de marge wil stellen.14 Een tympaan is een versiering boven de ingang van grote 
gebouwen, zoals kerken en tempels. Derrida suggereert hier als het ware dat de inleiding van een tekst, zoals 
een tympaan, de toegang tot de tekst dient te verluchten, met betekenisvolle beelden, die de bezoeker 
begeleiden naar het corpus van het gebouw. Het tympaan markeert tegelijk ook de overgang van buiten naar 
binnen, of van de voorhof naar de eigenlijke ruimte van het gebouw. Het is in de context van Derrida's 
metaforenanalyse interessant om te bedenken dat een metafoor een beeldende manier van spreken is, of, in 
beeldtaal, een sterk beeld, dat twee beelden die niets met elkaar te maken hoeven hebben, met elkaar in 
verband brengt. Een tympaan doet dus, als inleiding, als entree van een tekst of van een tekstueel gebouw, 
een poging om de lezer, kijker, beschouwer met behulp van een aantal goed gekozen beelden of metaforen te 
verleiden het gebouw te betreden. 
 Een metafoor is een retorische figuur die een gelijkenis poneert tussen twee elementen die niets met 
elkaar te maken hoeven hebben. In semiotisch-linguïstische termen: een metafoor legt een verband tussen 
twee woorden die stammen uit verschillende paradigmaʼs. Paradigmaʼs zijn dan series van begrippen die 
volgens een funderende code (een bepaalde denkorde) tot stand komen. Een metafoor creëert op die manier 
een verrassend syntagma: een uitspraak. Een metafoor in gesproken taal is altijd beeldend. Daarnaast is ze 
retorisch, in de zin dat er een dwingende bewering in wordt gedaan. Een metafoor wil overtuigen zonder de 
hele voorbereidende discussie aan te gaan. Met behulp van een metafoor wordt er immers een ʻshortcutʼ 
gecreëerd, waardoor de spreker af kan zien van een lange inleiding. Een metafoor put uit twee verschillende 
series begrippen (paradigmata), waarvan het de connotaties leent en waardoor een metafoor een zekere 
ʻdichtheidʼ bereikt die on-metaforisch taalgebruik niet bezit. 
 Metaforische taal is dus beeldende, poëtische taal, die rijk is aan connotaties. Daarnaast bereiken 
metaforen een zekere retorische dichtheid. De vaststelling bij voorbeeld dat de ʻkleine Oedipusʼ gelooft dat hij, 
of de vader, de -weliswaar bedreigde- ʻfallusʼ heeft terwijl meisjes ʻal gecastreerdʼ zijn, is een zeer bloemrijke 
manier om in weinig woorden een heel uitgebreid theoretisch denkframe samen te vatten. Metaforisch 
taalgebruik is dicht taalgebruik dat diepte of diepzinnigheid suggereert, onder andere via de (reeksen) beelden 
die het oproept en over elkaar heen doet schuiven. Over de mythische figuur van Oedipus schuift, bij het horen 
van bovenstaande bewering, het beeld van een klein jongetje, zoals mijn neefje, of het jongetje dat ik zojuist op 
straat hoorde spelen. Daaroverheen schuift eventueel, voor hen die bekend zijn met de Griekse tragedies, 
Sofokles. Daaroverheen komt een of andere voorstelling van een of andere fallus, zoals we die bij voorbeeld 
kennen van de frescoʼs uit Pompei of Herculaneum of misschien wel een foto van Andres Serrano.15 Over het 
beeld van een of ander klein meisje schuift een beeld van verminking, zoals dat van de kleine meisjes die in 
sommige culturen worden besneden. Daaroverheen schuift natuurlijk onmiddellijk het beeld van een mes. 
Enzovoort. Deze stapeling en verdichting van beelden kan natuurlijk, eenmaal ontketend, voortgaan, maar blijft 
meestal kleven aan een centraal beeld zoals in dit geval de fallus. Het houdt alleen al daarom ons 
denkvermogen gegijzeld. Eenmaal in de greep van de basale oppositie die ermee geïnstalleerd is, wordt het 
heel moeilijk om zich te ontdoen van deze logica en om haar fundament te bevragen.  

                                                                                                                                                            
voortdurende, 'ambivalente' verschuiving van betekenis tot stilstand, om in een stapeling van suggestieve beelden de 
indruk te wekken dat de betekenaar raakt aan het betekende. 
14 “Ces dix ecrits posent en fait la question de la marge”. (p. xix) In Marges staan tien essays. 
15  De bedoelde foto's werden in 1998 in het Groninger museum tentoon gesteld en tonen allerlei opvallende fallussen. 
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 In beeldtaal dient een metafoor te worden opgebouwd uit minstens twee beeldelementen, die ofwel 
gelijktijdig in beeld worden gebracht, ofwel na elkaar worden gemonteerd. Hoe verrassender, of 
vervreemdender de vergelijking die er gemaakt wordt, hoe beter de metafoor zich in ons geheugen nestelt.16 

Sterke, in eerste instantie verrassende, vervreemdende metaforen hebben de eigenschap dat ze steeds 
opnieuw worden geciteerd en daardoor ons denken gaan structureren. In gesproken taal worden ze bij 
voorbeeld tot dichtregels of spreekwoorden: “Hij is zo sterk als een beer” of “Zij is zo groen als gras”. Deze 
zegswijzen hebben overigens vaak ook genderconnotaties. We zeggen zelden over vrouwen dat ze sterk als 
beren zijn.  
 Als er een sterk beeld, dus een gelukte metafoor, tot stand komt, schuiven twee beelden, die we eerder 
misschien nooit met elkaar hadden geassocieerd omdat ze uit heel verschillende paradigmata afkomstig zijn, 
over elkaar heen. Ze verdichten zich als het ware tot een nieuwe uitspraak, met nieuwe connotaties, waarbij 
minstens de suggestie van een nieuwe paradigmatische ordening ontstaat. Hierdoor wordt de andersheid of 
het verschil dat er heerst tussen de twee elementen die in de metafoor met elkaar worden vergeleken, naar de 
achtergrond gedrongen. Sterke beeldmetaforen worden grapjes of nieuwe iconen. 
 We kunnen dit gegeven met behulp van Derridaʼs analyse en gebruik van de structuralistische 
literatuurkritiek in een verrassend perspectief plaatsen. Zoals bekend was een groot deel van Derridaʼs oeuvre, 
in het voetspoor van Nietzsche, gericht op het blootleggen en bevragen van de kennelijke noodzaak van het 
denken om zich via metaforen uit te drukken. Metaforen installeren gelijkenissen en daarmee ook nieuwe 
opposities en verschillen. Dat laatste leidt tot de negatie van een van de elementen van de metafoor.17 Derrida 
maakte daar meer dan welke andere filosoof een zaak van. Hij analyseerde hoe de door het (metaforische) 
denken gecreëerde opposities schijnbare opposities blijken te zijn, die immers altijd, bij nadere beschouwing, 
een “economie du même” (een 'economie van het zelfde') of een “loi du même” (een 'wet van het zelfde) zullen 
blijken te verbergen, omdat het ene lid van het oppositiepaar in feite wordt herleid tot het andere, waarop het 
lijkt, maar waarvan het onherroepelijk ook altijd ʻafwijkt.ʼ  
 De fallus, als metafoor, installeert in eerste instantie een gelijkenis, namelijk tussen penis en dat 
mythische beeld op een sokkel, die echter meteen en onherroepelijk, in zijn kielzog, een andere metafoor 
(b)lijkt op te roepen, de castratie, die als zijn oppositie fungeert. Fallus en castratie fungeren als oppositioneel 
paar, en schuiven, als krachtige door de cultuurgeschiedenis beladen beelden, over penis en vagina. De 
fallusbeeldjes uit de oudheid illustreren dit feit dat een sterke metafoor, zoals de fallus, onmiddellijk een nieuw 
beeld oproept: het zijn enerzijds verbeeldingen die de kracht van deze metafoor moeten benadrukken, maar 
ongewild herinneren ze ook onmiddellijk aan een afgehakte penis, omdat deze losgemaakt van een lichaam 
wordt gepresenteerd. 
 In 'La Mythologie Blanche', de titel van een van de tien essays in Marges -de la philosophie (1972), 
begint Derrida met te stellen dat onze westerse cultuur gekenmerkt wordt door dit dualistische patroon in ons 
denken. Hij noemt het een witte mythologie of witte metafysica (“Une mythologie blanche qui rassemble et 
réflechit la culture de LʼOccident”, Marges 1972: 254). Derrida beschrijft in dit essay, via onder andere het 
onderzoek van Gaston Bachelard in La formation de lʼesprit scientifique (1938), hoe de metafoor onvermijdelijk 
ons wetenschappelijke en filosofische, metafysische denken bepaalt. Ook wijst hij er op hoe de klassieke, 17-e 
eeuwse  filosofie heeft getracht zich van de metafoor te ontdoen door haar in diskrediet te brengen. Ze 
introduceerde een nieuw begrip: het concept, en installeerde een twijfelachtige oppositie tussen het concept en 

                                                 
16  Voorbeelden zijn de non-diegetische montagetechneken in Russische experimentele films, zoals Panzerkruizer 
Potemkim (1925) van Sergei Eisenstein. Ook veel reclame maakt gebruikt van het verrassingseffect dat een combinatie 
van beelden kan hebben. Pinups gebruiken veelal erg stereotiepe en voor de hand liggende beelden om fallische vormen 
te suggereren, zoals bananen, sigaren, pistolen en champagneflessen. 
17  Het is hier niet de plaats om de werking van de metafoor te ondervragen, maar zou er plaats zijn, dan moet dit de 
eerste vraag worden: werkt een metafoor eigenlijk via het Hegeliaanse these- antithese-synthese principe? En leidt een 
metafoor, via de vergelijking, inderdaad tot een negatie van het verschil? Of werkt een metafoor veeleer via de poging tot 
loochening van het verschil? Dit kan via een beroep op de freudiaanse onderscheiding tussen negatie en loochening (bij 
het fetisjisme) verhelderd worden. Wellicht zou dit leiden tot de conclusie dat niet alleen het onbewuste denken, maar 
ook het bewuste denken ten diepste niet in staat zijn tot een ‘echte’ negatie. Als het denken immers noodgedwongen een 
beroep moet doen op metaforen, heeft het denken altijd te maken met deze geschiedenis van loochening die in de 
vergelijking (die het werk is van de metafoor) tot stand komt.   
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de metafoor. Het concept zou een directe link bezitten met de signifié (signified), en met het bewustzijn, de 
metafoor daarentegen zou te werk gaan via gelijkenis, en daarbij vooral op poëtische en retorische wijze zaken 
met elkaar in verband brengen die niets met elkaar te maken hebben. Zo ontstond er (ook hier) een 
kunstmatige oppositie: het concept zou bewust een link definiëren tussen de betekenaar en het betekende, en 
daarom wetenschappelijk betrouwbaar zijn, terwijl de metafoor een poëtische en vage, onwetenschappelijke 
vergelijking blijft. Op die manier, stelt Derrida, Bachelard citerend, was de metafoor binnen de klassieke 
(wetenschaps-) filosofie onderwerp van verdachtmakingen. Terwijl iedere wetenschap noodzakelijkerwijs van 
de metaforische werking van taal gebruik maakt, zo stelt Derrida, is het daarnaast bovendien nog maar de 
vraag of een dergelijke directe link tussen concept en signifié (signified) of tussen begrip en werkelijkheid, of 
tussen woord en ding, wel bestaat. 
 Derridaʼs analyses rond de metafoor baseerden zich weer op de analyses van Bachelard (1938) en op 
die van Ferdinand De Saussure. In de Cours linguistique générale (1916), waarin Saussureʼs colleges over de 
werking van taal werden verzameld, staat het idee centraal dat Derrida overneemt, namelijk dat betekenis niet 
zozeer via een (ʻverticaleʼ) verwijzing van woord naar ding ontstaat (via re-presentatie), maar, vanwege de 
ambiguiteit van het teken, via een (ʻhorizontaleʼ) associatie en differentiatie binnen een reeks, serie of keten 
van andere tekens. De betekenis van een woord, en niet alleen van abstracte woorden zoals het begrip 
oedipuscomplex, of het begrip liefde, maar ook de betekenis van concrete dingen, zoals penis, vagina, vader, 
moeder, wordt altijd door de context bepaald en is dus per definitie veranderlijk en moet voortdurend opnieuw, 
vanuit iedere nieuw aangeboden context, geïnterpreteerd en geijkt worden. De betekenis van woorden of 
begrippen komt altijd via een (metonymische) verschuiving van de aandacht en vervolgens via een vergelijking 
of in oppositie met andere begrippen tot stand, zelfs al claimen metaforen ook een indexicale of iconische 
relatie tot hun betekenis te bezitten. In de Saussuriaanse benadering van de semiotiek wordt ieder woord zo 
een metafoor, die tegelijkertijd diepzinnigheid claimt en vraagt om duiding.  
 Derrida gaat er van uit dat een concept niets anders dan een metafoor kan zijn en op geen andere dan 
metaforische wijze tot stand kan komen, ondanks pogingen van wetenschappers om hun concepten te 
definiëren, te verankeren aan iets in de werkelijkheid en vast te leggen ten behoeve van een objectiverende 
wetenschap. Uitgaande van deze taalfilosofie is geen enkel woord bij machte een ding uitputtend te re-
presenteren of te definiëren, en moet elke wetenschap zich behelpen met metaforen. Derrida wijst in La 
Mythologie Blanche op één uitzondering, namelijk de wiskunde. Begrippen uit de wiskunde hebben geen 
connotaties, stelt Derrida, ze zijn niet beeldend en ze zijn strikt te definiëren: "Buiten de mathematische tekst 
waarvan men moeilijk kan stellen dat ze metaforen in de strikte zin van het woord zouden kunnen leveren [...] 
leveren alle 'regionale discoursen', voorzover ze niet puur formeel zijn, metaforische inhouden van het type dat 
gevoelig is voor het filosofisch discours."18 Dit verklaart waarom veel sociale wetenschappers graag gebruik 
maken van statistiek en wiskundige vergelijkingen. Het suggereert een objectiviteit en eenduidigheid die onze 
taal niet heeft. We zullen in hoofdstuk 5 nog zien hoe ook Lacan niet ongevoelig was voor deze fascinatie voor 
mathematische begrippen en dat Derrida en Lacan met betrekking tot hun taal-filosofie volledig op één lijn 
zitten. 
 Ik zal in dit onderzoek aandacht hebben voor de differentiërende werking van concepten c.q. metaforen 
binnen een keten van weer andere concepten en metaforen. Ik zal, meer precies, aandacht hebben voor het 
welbewust gebruik dat Freud maakte van deze werking van metaforen teneinde juist te ontkomen aan de “loi du 
même” waaraan onze taal kennelijk beantwoordt, of aan de plakkerige krachten van de woorden. Derrida wijst 
er in La mythologie Blanche op dat Freud, net als o.a. Renan, Nietzsche, Bergson, Lenin, veel aandacht had 
voor de "metaforische activiteit in het theoretisch of filosofisch discours."19 Derrida stelt dat deze denkers een 
"vermenigvuldiging van antagonistische metaforen"20 hebben voorgesteld om het effect beter te kunnen 
controleren en neutraliseren. Derrida verwijst hier secuur naar bepaalde teksten van Freud (1972: 254, noot 4), 
naar Lacans Ecrits, naar Benveniste en naar Jakobson, die met zijn Essais de linguistique générale (1963) 

                                                 
18  “En dehors du texte mathematique dont on voit mal comment il pourrait fournir des methaphores au sens strict […] 
tous les discours regionaux, en tant quʼils ne sont pas purement formels, procurent des contenus metaphoriques de 
types sensible au discours philosophique”. (Marges 1972: 270) 
19  “lʼactivité métaphorique dans le discours theorique ou philosophique” (Marges 1972:255) 
20 “la multiplication de metaphores antagonistes [...] afin de mieux neutraliser ou contrôler lʼeffet” (Marges 1973: 255) 
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voortbouwde op Saussures analyse van de werking van metaforen en op het werk van Freud.  
 
 
4 Foucault; A-topische plaatsen 
 
“...een zekere Chinese encyclopedie waarin geschreven staat dat de dieren kunnen worden verdeeld in a) die de Keizer 
toebehoren, b) gebalsemde, c) tamme, d) speenvarkens, e) sirenen, f) fabeldieren, g) loslopende honden, h) die in deze 
indeling voorkomen, I) die in the rond slaan als gekken, j) ontelbare, K) die met een fijn, kamelenharen penseeltje 
getekend zijn, l) et cetera, m) die juist een kruik gebroken hebben, n) die uit de verte op vliegen lijken...” 
(Michel Foucault in De Woorden en de dingen, [1966] 1982:14) 
 
Ik wil in het volgende hoofdstuk aandacht besteden aan de plek die de psychoanalyse heeft binnen het huidige 
(post)moderne, post-structuralistische denken dat zich rekenschap geeft van de zogenoemde linguistic turn. 
Daarvoor moeten we Foucault citeren, die als een van de eersten in 1966 vaststelde dat er zich in de twintigste 
eeuw een verandering begon af te tekenen in manier waarop de menswetenschappen haar fundamenten 
leggen en haar torens bouwen. Michel Foucault onderzocht de apriorische uitsluiting-en ordeningprincipes van 
onze huidige (mens)wetenschappelijke denkruimte, zoals Immanuel Kant dat twee eeuwen voor Foucault deed 
voor de natuurwetenschappelijke denkruimte. Zijn boek Les Mots et Les Choses (1966) dient op meerdere 
manieren als inspiratiebron voor dit onderzoek. Foucault begon zijn onderzoek met vast te stellen dat er 
getuigenissen te vinden zijn van andere logicaʼs dan de onze. Een niet dualistische, niet uitsluitende logica 
spreekt bij voorbeeld uit de hierboven aangehaalde opsomming uit een niet nader geïdentificeerde 'Chinese 
encyclopedie'. Deze opsomming in het voorwoord van Les Mots et les Choses lijkt zich niets aan te trekken van 
de uitsluitende, oppositionele, hiërarchische ordening die wij die gewend zijn aan te brengen in de orde der 
dingen. We kunnen ons, met behulp van onze oppositionele logica van in- en uitsluiting, geen ruimte 
voorstellen waarin zowel fabeldieren als loslopende honden als dieren die met een fijn kamelenharen 
penseeltje zijn getekend, gezamenlijke zouden kunnen vertoeven, tenzij in de utopie van de taal natuurlijk.21 
 Met de opsomming, die hij weer aan Borges ontleent, liet Foucault in 1966 zijn boek beginnen, waarna 
een meer dan 400 paginaʼs lang onderzoek volgde naar de zelfgecreëerde grenzen en ordeningsprincipes van 
ons westerse moderne mens-wetenschappelijke denkruimte. De westers-moderne denkruimte van de 
menswetenschappen is volgens Foucault gemarkeerd door twee grote breukvlakken in haar fundamenten. Een 
eerste breukvlak dat zich ontvouwt in de 17-e eeuw en een tweede dat zich zoʼn tweehonderd jaar later, in de 
negentiende eeuw manifesteert, waarvan ons hedendaags wetenschappelijk, academisch denken nog steeds 
de sporen draagt. Foucault zet bovendien in zijn voorwoord de u-topie, die hij als troostend betitelt, en die een 
nog niet bestaande lieu-commun belooft, af tegen de taalzones “waar de heterocliete dimensie van het 
wetteloze en ongeordende, het ondenkbare, een a-topie vindt” ([1966] 1982:14-18). Foucault heeft kennelijk 
behoefte om het begrip utopie vooral te kenschetsen als een metafoor die door de tijdsdimensie is gemarkeerd 
(het 'nog niet'), terwijl hij voor het ruimtelijk aspect van de utopie (als ʻniet-plaats) het begrip a-topie reserveert. 
Hij doelt met die vreemde contaminatie van de begrippen ʻheterocliete dimensieʼ en ʻa-topieʼ niet alleen op de 
concrete historische werkelijkheid en materiële ruimte van die oude Chinese encyclopedie, maar ook op 
moderne taalpraktijken, zoals te vinden in de boeken van literaire auteurs als Artaud, Roussel, Kafka, Bataille 
en Blanchot, waar Foucault op het eind van Les Mots et les Choses kort naar verwijst ([1966] 1982: 415-416). 
In die literaire ruimtes (taalzones) lijkt het épistèmè van de moderne wetenschappen met haar 
verlichtingsidealen te worden opgeblazen, om plaats te maken, niet zozeer voor een nieuwe (nog niet 
aanwezige, utopische) orde, maar voor de, ook al door Kant zo geformuleerde, bevraging van de 
ordeningsprincipes van de denkruimte zelf. Deze boeken vormen, aldus Foucault, a-topische tijd-ruimtes die 
(nog) niet direct op weg zijn naar een ideaal, maar die de geruststellende orde van het door ons gekende in de 

                                                 
21  Ik citeer Foucault in de Nederlandse vertaling. Foucault schrijft: “Waar zouden ze ooit naast elkaar kunnen komen te 
staan, tenzij in het alibi van de taal”. ([1966] 1982:15)  Voorzover de taal, en de signifiants echter slechts betekenis 
krijgen in een context, waarin de betekenis zich aftekent in een beweging van differentiering ten aanzien van andere 
signifiants, en waarbij hun betekenis vlottend blijft, als ware ze opgenomen in een altijd durend streven naar betekenis, is 
de taal zelf utopisch. Derrida wees ook op dit ʻbeloftevolleʼ aspect, deze ʻalgemene beloftestructuur die de taal tekentʼ ( 
Derrida 1987).  
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war schoppen. De andere, door Foucault als ʻheteroclietʼ betitelde, taal-zones worden, als a-topie, niet zozeer 
begrensd door nieuwe in- en uitsluitingsprincipes en logicaʼs, maar kenmerken zich doordat ze een nieuwe 
omgang uitvinden met de grens en de begrenzing en categoriseringslogica zelf,22 als ruimtelijke, topische 
afbakeningsmetafoor,23 en doordat ze gebruik maken van andere dan tijd-ruimtelijke metaforen (bij voorbeeld 
energetische). Ook hier stelt zich dus het vermoeden dat de literatuur bij machte zou kunnen zijn om ons 'iets 
nieuws' van de werkelijkheid te tonen. 
 Paradigmawisselingen, of in Foucaults woorden, ʻdiscontinuïteiten in een épistèmèʼ ([1966] 1982: 21), 
gaan natuurlijk altijd gepaard met wanorde en incongruenties waardoor het bouwwerk, of de toren, van het 
denken ineen dreigt te storten. Fundamentele bevingen lijken in eerste instantie altijd te leiden naar die a-
topische toestand die Foucault heterocliet noemt. In een dergelijke toestand lijken de voordien in tableauʼs, 
tabellen, soorten en ondersoorten geordende dingen en feiten wanordelijk door elkaar geschud en niet meer op 
hun plaats. Een heterocliete a-topische toestand is eigenlijk een contaminatie. Ieder mens die buitengewone 
vragen stelt, zoals Kant en Hume in de 18-e eeuw, maar ook Freud aan het eind van de negentiende eeuw, 
toen hij zijn eigen neurosenleer en de classificatieprincipes van de medische wetenschap en van de psychiatrie 
begon te betwijfelen, zal deze toestand vroeg of laat ervaren, als hij daartoe bereid is. Ieder mens zal dan het 
schuiven of wegzakken van het fundament onder het bouwwerk van het denken (en van de tot dan toe 
vergaarde kennis) ervaren, en de behoefte voelen, vanuit een soort van buitenstaandersplaats, dat fundament 
te bevragen, om er een ander voor in de plaats te stellen. 
 De door Borges geciteerde encyclopedie roept voor ons een dubbel verwarrende (heterocliete, a-
topische) 'toestand' op, waarin dingen van zeer verschillende aard met elkaar lijken te worden verbonden, en 
waarbij de gewoonlijke begrippenkaders doorbroken lijken. Een heterocliete a-topie is, in tegenstelling tot een 
utopie, daarom verontrustend, aldus Foucault, “omdat ze op verborgen wijze de taal ondermijnt […] omdat ze al 
van te voren de syntaxis stukslaan […] die welke woorden en dingen (naast en tegenover elkaar) tot een 
geheel laat worden.” ([1966] 1982:17). Een paradigmawissel is zo te kenschetsen als een periode waarin de 
fundamentele logica die ook de taal en de waarnemingsschemaʼs beheerst, aan het schuiven gaat, zodanig dat 
de woorden voor ons, aan wie de geruststellende orde der dingen ontnomen wordt, niet meer op de dingen 
lijken te passen. Een confrontatie met een dergelijke ordening of classificatie van woorden -en dingen- zoals 
die welke Borges ons voorhoudt met diens citaat uit een niet nader geïdentificeerde Chinese encyclopedie, 
geeft ons “het gevoel dat het gemeenschappelijke in tijd en plaats verloren is gegaan” ([1966] 1982:18), aldus 
Foucault.  
 Mijns inziens creëren ook de geschriften van Freud voor de lezer die eraan begint een dergelijk gevoel 
van ongerustheid, omdat hier ook voortdurend de bestaande, geijkte classificatieprincipes en denkordeningen 
worden doorbroken. In een oeuvre als dat van Freud is geen ruimte voor de geruststellende orde van de 
moderne menswetenschappen, die zichzelf veeleer als een utopisch conglomeraat presenteren van alsmaar 
toenemende kennisproductie. Freuds denken en het oeuvre waarin zijn denken is neergeslagen, werkt 
minstens als een a-topie ten opzichte van het toenmalige medische wetenschappelijke denken. Het 'past' niet, 
terwijl de utopie, als in contrast met deze atopische onzekerheid, onmiddellijk verstaan kan worden als 
verwijzing naar een nieuwe, altijd toekomstige maar geruststellende gemeenschappelijkheid.  
 In dit onderzoek heb ik in de eerste plaats het ontstaan van de psychoanalyse gevolgd, als marginale 
praktijk ten opzichte van de bestaande universitaire psychiatrie. Ook ben ik op deze weg geconfronteerd met 
bepaalde, door Foucault als literair gedefinieerde en door Lacan als mystiek betitelde, taalpraktijken. Deze 
(taal)zones of denkruimtes kunnen geforceerd worden, niet alleen via een theoretische deconstructie van 
binaire opposities, zoals Derrida dat deed, maar ook via het scheppende werk van de literatuur of de kunsten.  
 
 
                                                 
22 Dit is precies wat ook Lacan in zijn twintigste seminaire, Encore (1975), probeerde, m.b.v. zijn algebraïsche 
vergelijkingen: een formule vinden voor een dynamische, a-topische, niet afgebakende verzameling of ruimte 
23 We stellen ons voor dat de a-topie zich niet zozeer als een binaire oppositie verhoudt tot de u-topie, maar dat in de u-
topie de nadruk op het nog-niet van de lineaire tijd ligt, terwijl in a-topie de nadruk ligt op een deconstructie, of beter nog; 
het opblazen van bestaande ordening. Het heterocliete dat Foucault aan de a-topie koppelt verwijst immers naar een 
ʻongebruikelijkheidʼ in de plaatsbepaling, terwijl de utopie de nooit bereikbare droomtoestand vormt, die overigens, aldus 
Thomas More (1516), de ʻuitvinderʼ van het utopische genre, net zogoed het besef inhoudt van de niet-plaats.  



 48 

5 Foucaults reconstructie van een paradigmashift 
 
“..en al wat de mens om zich heen plaatst, als bij voorbeeld voorwerpen, riten, gewoonten, manieren van zeggen, heel 
die stroom van kleine sporen die de mens achter zich laat, vormt een samenhangend geheel en een stelsel van tekens.” 
( Foucault, De woorden en de dingen [1966] 1982: 386) 
 
Foucault maakt duidelijk waar het aftasten van liminaire zones van ons denken en ons bewustzijn, en van haar 
innerlijke logica (de ordeningsprincipes en uitsluitingsmechanismen), toe kan leiden: het leidt niet alleen tot 
kritiek op de epistemologie (kritiek op de fundamenten van ons denken). Het leidt zelfs, in laatste instantie, tot 
het ʻeinde van de mensʼ, voor zover de mens een hypothese is: een product van zijn eigen denkruimte, een 
hulpvoorstelling, die wij nodig hadden om deze nieuwe denkruimte van de menswetenschappen mee te 
bevolken. 
 “De taak van de kennis (tot de 17-e eeuw) was een tevoren door God in de wereld geplaatste taal te 
ontcijferen” ([1966] 1982: 82), aldus Foucault in les Mots et les Choses. Het weten van de 16-e eeuw was (nog) 
bezeten door deze drang om in de natuur tekens te vinden die iets te zeggen zouden hebben, en die naar 
elkaar zouden verwijzen via gelijkenissen. In de 17-e zijn wij westerlingen echter dit geloof kwijtgeraakt dat “het 
aanschijn van de wereld overdekt (is) met blazoenen, letters, tekens, duistere woorden –hiëroglyfen [...].” 
([1966] 1982: 49), aldus Foucault. In die periode, die we doorgaans de Verlichting noemen, is onze verhouding 
tot het boek van de wereld niet meer bepaald door de activiteit van het lezen maar door die van de waarneming 
en het zien, en door die obsessie voor objectieve kennis. Vanaf die periode zijn wij gedurende zoʼn twee 
eeuwen in een paradigma belandt, waarin de taal opeens "tot functie (krijgt) te benoemen, dat wil zeggen een 
voorstelling in het leven te roepen of deze als met een vinger aan te wijzen.” ([1966] 1982: 129). De taal trok 
zich als het ware terug uit de dingen om een neutraal instrument te worden, dat ideeën representeert. Ze werd 
aangesproken op haar vermogen een naam (of teken) te zijn van wat afwezig is. Vanuit het ʻklassieke privilege 
van de naamʼ, ([1966] 1982:145) en het ʻfundamentele nominalismeʼ ontwikkelt zich een ʻweidse utopieʼ: de 
droom van een volkomen doorzichtig, objectief en controleerbaar medium ([1966] 1982:143). De taal werd een 
instrument dat gebruikt kon worden om deze obsessie met objectieve, zuivere en doorzichtige re-presentatie 
vorm te geven. In de taal zou het ding present gesteld worden via de verdubbeling (een opnieuw present 
stellen; re-presenteren) van het woord dat noemt en aanwezig stelt, zoals het medium foto dat halverwege de 
negentiende eeuw ook pretendeerde te doen. 
 Na deze eerste paradigmawissel zou de mens ook zichzelf in de loop van de 19-e eeuw, als re-
presentatie, verdubbelen en tot object van studie nemen. Ten gevolge van een tweede breukvlak, dat zich in de 
negentiende eeuw begon af te tekenen, zou de mens zichzelf een nieuw beeld creëren van zichzelf, via 
procedures die gedeeltelijk ontleend werden aan andere wetenschappen, zoals de juridische of 
natuurwetenschappelijke. De wetenschappen die aldus werden uitgevonden, zoals de biologie, de economie en 
de filologie, fungeerden volgens Foucault als projectievlak om dit nieuwe zelfbeeld aanwezig te stellen. In 
eerste instantie ontstond het projectievlak van biologie, daarna dat van de economie en als laatste dat van de 
filologie ([1966] 1982:384), aldus Foucault. De mens zou via deze nieuwe wetenschappen een nieuwe 
voorstelling maken van zichzelf, via in duo's opererende kernwoorden of metaforen zoals de begrippen (over-) 
leven en energie, behoefte en schaarste, ruil en productie en betekenis-systemen en regels. Deze 
metaforische duo's zouden nieuwe epistemologische denkruimtes -nieuwe ʻwetenschappenʼ- creëren: de 
biologie, de economie en de filologie. Later zouden de nieuwe menswetenschappen zoals de psychologie, de 
sociologie, de antropologie, zichzelf moduleren op het fundament van deze projectievlakken, door de 
wetenschappen omtrent taal, arbeid of leven (de filologie, de economie en de biologie) van een doublure te 
voorzien ([1966] 1982:384). De menswetenschappen kenmerken zich daarbij vooral door het feit dat ze niet 
zozeer denken in termen van ʻfuncties, conflicten, problemen, productie, of normen, regels en stelsels (zoals 
de biologie, de economie en de filologie) ([1966] 1982:386) maar doordat ze -opnieuw- denken in termen van 
representaties.24 Deze, en niet de mens, vormen haar onderzoeksobject.25 Bovendien is de 
                                                 
24  “De mens is voor de menswetenschappen die levende figuur welke voorstellingen vormt dankzij welke hij leeft”, 
([1966] 1982:381). “Het object van de menswetenschappen is niet de mens. Het is het wezen dat, binnen in die 
productievormen de representatie vormt van die behoeften.” ([1966] 1982:381) En: “Ofschoon de mens het enige wezen 
op aarde is dat spreekt, is het kennen van fonetische veranderingen, verwantschap van verschillende talen en 
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menswetenschappelijke blik van de negentiende eeuw een grondig gehistoriseerde blik, waarin de aandacht 
voor genoemde denkkaders uit de biologie, de economie en de filologie naar de achtergrond verdwijnt. Als de 
representatie wordt gehistoriseerd hebben we het niet meer zozeer over objectieve feiten die door het 
instrument van de beschrijvende taal worden gedefinieerd, maar over de manier waarop de mens zich een 
voorstelling maakt van zichzelf. We hebben het dan over ʻfictieʼ en niet meer over ontologische realiteiten. 
 Freud was degene die het startsein gaf voor de overgang van een biologische en economische naar 
deze meer linguïstische benadering, aldus Foucault ([1966] 1982:390) en die tegelijk weerstand bood aan de 
pretenties van de zich pas sinds kort ontwikkelende nieuwe menswetenschappen. Het is precies deze 
benadering die het mogelijk maakt het discours van overleven en schaarste -biologie en economie- los te laten, 
om vervolgens terecht te komen in een nieuwe denkruimte, gecreëerd door een nieuwe logica, met nieuwe 
begrippen en denk-metaforen, zoals de kernwoorden ʻbetekenisʼ of ʻbetekenisproductieʼ, 'betekenissystemen 
en regels' en met als focus de taal in plaats van de biologie en de economie.  Vanuit deze ʻlinguïstischeʼ in 
plaats van fysische, biologische, economische of zelfs metafysische benadering, konden de gedragingen van 
de mens in een nieuw daglicht verschijnen; “als wilden zij iets zeggen [...] en al wat de mens om zich heen 
plaatst, als bij voorbeeld voorwerpen, riten, gewoonten, manieren van zeggen, heel die stroom van kleine 
sporen die de mens achter zich laat, vormt een samenhangend geheel en een stelsel van 
tekens.”([1966]1982:386).  
 De psychoanalyse wordt door Foucault in het laatste hoofdstuk van Les Mots et Les Choses, samen met 
de etnologie, als accumulatiepunt of zelfs als tegenwetenschap geduid binnen deze laatste fase van de 
ontwikkeling van menswetenschappen. Zowel de psychoanalyse als de etnologie, beide geboren aan het einde 
van de negentiende eeuw in het kielzog van dat nieuwe épistèmè van menswetenschappen, zoeken namelijk, 
aldus Foucault, door hun rigoureus linguïstische inzet, de grenzen van het épistèmè van de 
menswetenschappen op: “De psychoanalyse en de etnologie nemen binnen ons weten een bevoorrechte 
plaats in. [...] (zij vormen) een voortdurend aanwezig beginsel van onrust, van in twijfel trekken. [...] Dat wil 
zeggen: in tegenstelling tot de menswetenschappen die, ofschoon ze zich terugtrekken in de richting van het 
onbewuste, toch altijd in de ruimte van wat kan worden voorgesteld blijven verkeren, wil de psychoanalyse 
verder: zij stapt over de voorstelling  heen, aan de kant van de eindigheid, en laat dan daar [...] het naakte feit 
zien dat er een systeem aanwezig kan zijn (en dus een betekenis) en een regel (dus: oppositie) en een norm 
(dus: een functie)”. ([1966]1982:404). 
 Ik zal in het volgende hoofdstuk laten zien dat de paradigmashift die Freud trachtte te maken ten 
aanzien van de medische wetenschap, de beginnende de psychiatrie en de psychologie van zijn tijd, inderdaad 
bestond uit een meer ʻsystematischeʼ benadering van de verschijnselen die binnen deze wetenschappen als 
abnormaal werden gecategoriseerd. Die systematische benadering maakte het Freud mogelijk betekenis en 
regels te ontdekken waar andere onzin en waanzin zagen. Foucault wijst de kernbegrippen van de 
psychoanalytische ʻmythologieʼ aan: de repetitie van de dood, de leegte van de begeerte en de wetmatigheden 
van de taal.26 De spreekkuur is niet bedoeld om de (fictieve, mogelijk ʻleugenachtigeʼ) representaties die 
iemand van zichzelf maakt te reproduceren. In de spreekkuur wordt de basale logica of grammatica van het 
spreken blootgelegd. Het laten verschijnen van deze 'grammatica' vormt tevens de onmogelijke grens van een 
spreekkuur. Deze grammatica een plaats geven betekent immers dat we als spreker moet erkennen dat wij 

                                                                                                                                                            
semantische verschuivingen en haar wetten geen menswetenschap [...].Het object van de menswetenschappen is dus 
niet de taal […] maar het is dat wezen dat daar zich al sprekende de betekenis van de woorden of van de zinnen die hij 
uitspreekt voorstelt, en die zich tenslotte de voorstelling van de taal geeft.” (1966] 1982: 382). 
25  Foucault wijdde in de jaren zeventig een aantal studies aan de totstandkoming van deze menswetenschappen die 
zich bezig hielden met nieuwe representaties van mens-zijn via nieuw ontwikkelde instituties zoals de psychiatrie en het 
gevangeniswezen. 
26  “En in dit gebied, waar de voorstelling voortdurend onaf  […] blijft, tekenen zich drie gestalten af, door welke het 
leven met zijn functies en zijn normen zichzelf komt bevestigen in de stomme herhaling van de Dood, de conflicten en 
regel, in de van franje ontdane opening van de Begeerte, en (in) de betekenissen en stelsels van een taal die tegelijk 
Wet is. We weten wel, dat de psychologen en filosofen dat alles ‘freudiaanse mythologie’ hebben genoemd. Het kon ook 
niet anders, of het optreden van Freud kwam hen als zodanig voor. Voor een vorm van wetenschap die in de 
representatie huist kan hetgeen naar buiten toe de mogelijkheid van juist die representatie begrenst en bepaalt, niet 
anders dan mythologie zijn.” ([1966] 1982: 404-406)  
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geen meester zijn over onszelf, ons spreken en ons verlangen en daar niet mee samenvallen. Terwijl we er wel 
door getekend zijn en ons ook uit de repetitie zouden willen bevrijden. Lacan zou in een interview in 1974 in 
Italië benadrukken dat de psychoanalyse deze moeilijke taak heeft om het subject te verzoenen met een 
bepaalde mate van herhalingsdwang, en in die zin altijd in het nadeel zal zijn ten opzichte van de religie, die de 
mens een zin en betekenis biedt, waar eigenlijk herhaling heerst (Lacan [1974] 2005).  
 Voorbij de representatie, voorbij de fantasmatische fictie die wij produceren rond onze eigen identiteit, 
onze psyche, “aan de uiterste grenzen van de voorstelling” liggen “de Begeerte, de Wet en de Dood als 
concrete gestalten van de eindigheid” ([1966] 1982:409) aldus Foucault. Hier ontstaat een nieuwe theorie, of 
ʻmythologieʼ van het subject, die voorbij de optimistische, humanistische inspiratie van de menswetenschappen 
haar onmogelijkheid, of misschien haar laatste waarheid, probeert te denken. 
“Evenmin als de psychoanalyse stelt de etnologie aan de mens zelf vragen (zoals dat binnen de 
menswetenschappen wel het geval lijkt te zijn), maar richt zij zich tot het gebied dat, in het algemeen 
gesproken, enig weten aangaande de mens mogelijk maakt.27 Evenals de psychoanalyse doorkruist zij heel het 
veld van bedoelde wetenschap in een beweging die streeft naar het bereiken van de grenzen van dat gebied. 
Maar de psychoanalyse bedient zich van de bijzondere betrekking van de persoonlijke overdracht om aan de 
uiterste grenzen der voorstelling de Begeerte, de Wet en de Dood te ontdekken, die aan de verste einder van 
de taal en van de analytische praxis de concrete gestalten der eindigheid schetsen.” ([1966] 1982: 409) 
 Beide, de psychoanalyse en de etnologie, kunnen niet alleen zonder het begrip ʻmensʼ, maar ze kunnen 
zelfs niet eens in dat begrip doordringen, stelt Foucault. Van beide kan gezegd worden wat Levi-Strauss over 
de etnologie verkondigd heeft: dat ze de mens oplossen. "[...] deze takken van wetenschap zijn ten opzichte 
van de ʻmenswetenschappenʼ eer ʻanti-wetenschappenʼ. Dat wil niet zeggen dat zij minder ʻrationeelʼ of 
ʻobjectiefʼ zouden zijn dan de andere menswetenschappen, maar dat ze als het ware tegen de andere 
oproeien, ze tot hun epistemologische grondslag terugvoeren, en niet aflaten de mens, die binnen de 
menswetenschappen bezig is telkens weer zijn positiviteit te vormen, ʻstukʼ te maken”. ([1966] 1982: 411) 
 Foucault stelt dat in de psychoanalyse en de etnografie het reflecteren op de talige begrippen ʻopnieuwʼ 
terugkeert in het veld van weten ([1966] 1982: 416), waaruit het in de 17-e eeuw was verdrongen ten faveure 
van de empirische wetenschappen. Het gaat daarbij zeker niet om een hernieuwde aandacht voor het uitleggen 
van enigerlei boodschap (in de 16-e eeuw als boodschap van God geduid), of om een analyse van de 
vervlechting der tekens in het boek der natuur, maar vooral om aandacht voor het systeem, het stelsel (de 
structuur) van de taal, waaraan de mens onderhevig is, waarbinnen de mens geproduceerd is, en via welke de 
mens bepaalde logische wetten repeteert. Hiermee toonde Foucault ons dat het aftasten van de liminaire 
zones van ons denken, of het 'vanuit de marge' benaderen van het denken als een 'ruimte' die door 
fundamentele begrippen wordt gevormd, kan leiden tot een nieuw épistèmè. Foucault neemt, in een beroemde 
en visionaire poging de toekomstige ontwikkelingen binnen de menswetenschappen te schetsen, aan dat er 
een "nieuw formalisme" zal ontstaan, via de linguïstiek als derde ʻtegenwetenschapʼ naast, boven en met 
behulp van de psychoanalyse en de etnologie ([1966] 1982: 413).  
 Inderdaad zijn inmiddels diverse nieuwe epistemologische velden oftewel denkruimtes, zoals de nieuwe 
discipline die zich ʻcultural studiesʼ noemt, enige decades na het verschijnen van Les Mots et Les Choses, via 
met name de Lacaniaanse psychoanalyse, de etnologie en de linguïstiek bezig de fundamenten van de 
menswetenschappen te ondervragen en te ondergraven, zoals haar (euro-centrische, neokoloniale) 
uitgangspunten, haar ordeningsprincipes, haar (duale, oppositionele, hiërarchiserende) logica, met name op 
het punt van de representatie en historisering. Dat heeft bij voorbeeld binnen de culturele antropologie geleid 
tot het formuleren van een feministische antropologie die afstand neemt van die ʻweidse utopieʼ van de 
'wetenschap van het object' en haar objectiverende representatie via de taal (opgevat als een neutraal 
medium). Binnen deze context, maar ook bij voorbeeld binnen het brede werkveld van cultural studies, dat 
onderzoek omvat vanuit sociologisch, semiotisch, etnologisch en literatuurwetenschappelijk perspectief naar de 
productie van (beeld)taal, is er een ander subject van de wetenschap en een wetenschap van het subject 
ontstaan: een subject dat zichzelf definieert als nomadisch, zichzelf voortdurend construerend en 

                                                 
27  Precies volgens de vraag die Kant in zijn Prolegomena ([1783] 1979) centraal stelde: Kant noemde dit ʻgebiedʼ dat 
enig weten überhaupt mogelijk maakt metafysica. Foucault noemt het een onderzoek naar de grondslagen van de 
epistemologie. 
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deconstruerend. We zijn precies deze herdefiniëring van de subjectiviteit en van wetenschap postmodern gaan 
noemen. Deze herdefiniëring en deconstructies van het humanistische mensbeeld zijn soms bedoeld om de 
gestalte van de mens anders in te vullen, of een nieuw projectievlak voor die gestalte te vormen, maar soms 
ook om die humanistische en met name rationalistische opvatting van de mens ʻop te lossenʼ en diens gestalte 
ʻstuk te makenʼ ([1966] 1982: 411)28.  
 
 
6 Ommezwaai naar een andere denkruimte 
 
”dat juist Freud het startsein geeft tot de overgang van een analyse vervat in termen van functies, conflicten en 
problemen naar een analyse in termen van normen, regels en stelsels.." 
(Foucault, De Woorden en de dingen, [1966] 1982: 390) 
 
Foucault ziet kortom halverwege de 20-e eeuw tekenen dat de Mens, die figuur die in de Verlichting opnieuw 
werd gecreëerd naar aanleiding van de behoeften van nieuwe wetenschappen aan een nieuwe fundament, met 
alle bijbehorende connotaties, zal verdwijnen als projectie en voorstelling; als dominant identificatiemodel en 
als ideaalbeeld, dankzij de psychoanalyse, de etnografie en een nieuwe linguïstiek. En hij gebruikt daar die 
beruchte, al eerder geciteerde laatste zin voor: de mens (als projectievlak, als schijngestalte, als product én 
fundament van de moderne wetenschappen) zal verdwijnen, als een gezicht van zand aan de rand van de zee.  
 Foucault gaf ons hier, aan het einde van de jaren zestig, een opdracht: we moeten het afleren de taal te 
willen inzetten als neutraal instrument of medium ten behoeve van wetenschappelijke, objectiverende 
representaties. We moeten opnieuw de formele zijnswijze van de taal terug vinden, als stelsel, van regels, van 
naar elkaar verwijzende elementen.29 Of anders gezegd: we moeten het fundamenteel nominalisme in het 
kader van de positivistische 'wetenschap van het object'; deze poging tot noemen en (neutraal) beschrijven van 
representaties en van allerlei verschijningsvormen en projecties van de mens leren door prikken, willen we in 
een andere epistemologische ruimte aankomen, die niet meer belaagd en bestierd wordt door deze obsessie 
voor objectieve representatie. Ik zal in de komende drie hoofdstukken laten zien dat dit ook precies is wat 
zowel Freud als Lacan hebben gedaan, bij voorbeeld in hun analyses van -de betekenis van- het 
geslachtsverschil. Ze hebben de obsessie voor representatie, of in elk geval voor bepaalde representaties 
laten varen om plaats te maken voor een al of niet post-structuralistisch te noemen ondervraging van de 
betekenisgeving en van de taal, de retorica, de logica en de epistemologische regels die daaruit spreken. En 
ja, het is logisch dat Foucault de linguïstische benadering van de mens ziet als een tegenbeweging die de 
grenzen van het épistèmè van de menswetenschappen aftast en wellicht zelfs opblaast. Immers, als de 
Verlichting binnen de natuurwetenschappen begon met de poging de taal uit de dingen te verdrijven, zoals 
Foucault stelt, dan moet ze wel eindigen op het moment dat de taal weer in de dingen binnen dringt. De 
Verlichting is geëindigd op het moment dat de dingen ("[...] voorwerpen, riten gewoonten, manieren van 
zeggen, heel die stroom van kleine sporen die de mens achter zich laat [...]" [1966] 1982: 386) weer als talige 
tekens verschijnen, en dit gebeurde niet toevallig binnen het kader van een Saussuriaanse semiotiek, die in de 
jaren 50 en 60 een hoge vlucht nam. Tegelijkertijd is ʻin de tussentijdʼ -in de tussenliggende periode vanaf De 
Saussure die aan het begin van de twintigste eeuw doceerde, tot aan het begin van de jaren 70, toen de 
semiotische analyse begon door te dringen in het veld van de menswetenschappen en zich cultural studies 

                                                 
28 Foucault ziet bovendien de (moderne) literatuur, ʻde literatuur van onze dagenʼ ([1966] 1982: 415), als een andere 
discipline of taalpraktijk die ertoe bijdraagt de gestalte van de mens, zoals we die ons via de verlichtingsidealen en de 
menswetenschappen hadden geprojecteerd, op te lossen. Hij stelt dat de literatuur zichzelf –eerst als surrealisme en 
daarna, steeds zuiverder, in de teksten van Kafka, van Bataille, van Blanchot – geschonken heeft als ervaring: "als 
ervaring van de dood […], van de herhaling […], als ervaring ook van de eindigheid..” ([1966] 1982:416) Maar dat is niet 
het spoor dat hij in Les Mots et les Choses en in de hiervoor genoemde cases-studies uit de jaren 70 uitwerkt. Het is wel 
een spoor dat we in de hoofdstukken over mystieke teksten zullen heropnemen. Ook in de mystieke tekst vormt het 
oplossen van het vigerende mensbeeld, de ervaring van het loslaten van oude beelden en zekerheden, en de 
onmogelijkheid dat in de geijkte taal te verwoorden, een belangrijk thema.  
29  In plaats van aandacht te hebben voor de taal als expressiemiddel. Ook Derrida schrijft hierover in Force et 
Signification (1967). 
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begon te noemen-30 het talige teken van aard veranderd. Van ʻnaamʼ is het ʻspoorʼ geworden, van een activiteit 
van het noemen is het een spel van differentiëring geworden, onderhevig aan de ervaring, die het reële 
opnieuw en op een andere manier her-introduceert in de taal; die de taal niet reduceert tot een be-noemen van 
wat we gewoon zijn realiteit te noemen. 
 Foucaults suggestie uit 1966, als zou de psychoanalyse zich aan de grenzen van het épistèmè van de 
menswetenschappen, in een overgangszone (die a-topie waarover hij in zijn voorwoord sprak) ophouden en, 
via de linguïstiek, bijdragen aan het opblazen van het beeld c.q. de voorstelling (de representatie) van de 
mens, geldt in deze studie als inspiratiebron. In de komende hoofdstukken zal ik onderzoeken hoe in Freuds 
werk inderdaad deze omslag wordt gemaakt naar een linguïstisch-semiotische, poststructuralistische 
benadering avant-la-lettre van de werkelijkheid. Ik zal dit doen naar aanleiding van de discussie over de 
etiologie van de hysterie en naar aanleiding van de interpretatie van het geslachtsverschil binnen het 
oedipuscomplex. In Freuds werk zijn zowel de biologische (medische), als de economische en de linguïstisch-
structurele benadering aanwezig in zijn ʻmetapsychologieʼ. Lacan zou bezig gaan met het systematisch 
herformuleren van allerlei topologische, energetische en economische metaforen uit Freuds meta-psychologie 
vanuit het oogpunt van de (post) structuralistische semiotiek, met de bedoeling het fantasma (de metafoor/de 
voorstelling/ representatie) via een ʻdurcharbeitingʼ te bevragen, uiteen te leggen, achter te laten, voor nieuwe 
metaforen.  
 We zullen ons in het volgende hoofdstuk in elk geval concentreren op de kwestie die ik in de inleiding al 
centraal stelde: hoe vinden we in Freuds paradigmashift al aan het begin van de twintigste eeuw, nu ruim 
honderd jaar geleden, een eerste aanzet tot een denken dat zich niet terugtrekt en objectiveert tot nulpunt van 
het assenstelsel? Hoe vinden we in het relaas van Freuds radicale breuk met de psychiatrie 
aanknopingspunten voor onze actuele vraag: kunnen we een nieuwe denk- en onderzoekspraktijk concipiëren 
die de pretenties van de moderne objectiverende wetenschappen achter zich laat? Kunnen we onszelf 
funderen in een werkveld waarin die relatie tussen theorie en praktijk, en tussen taal en werkelijkheid/materie, 
en tussen denken en doen, geest en lichaam, opnieuw wordt uitgevonden? 
 

                                                 
30 met studies als die van Stuart Hall en diens onderzoeksgroep in The Centre for Contemporary Cultural Studies aan 
de universiteit van Birmingham. Cf. On Ideology, 1978, een van de eerste verzamelbundels met artikelen uit hun ʻworking 
papersʼ, die als uitgangspunt deze nieuwe visie op sociale wetenschappen presenteerde: “Culture was organized “like a 
Language”: hence it could only be studied on the analogy of structural linguistics.” ( Hall, 1978: 26). Als belangrijke “lines 
of descent” worden zowel de etnologie, en m.n. Levi-Straus genoemd, en daarnaast het werk van Barthes, Freud, Lacan 
en Kristeva. (Hall, 1978:27) 
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I II Freuds constructie van een nieuw 
 onderzoeksveld en een nieuwe praktijk  

 
"Itzig, waar rijdt je heen? -weet ik het, vraag het paard!" 

(Freud, brief aan Wilhelm Fliess van 7 juni 1898)1 
 

                                                           
1 Uit: Freud (1950). Aus den Anfängen der Psychoanalyse 1887-1902. Briefe an Wilhelm Fliess. Mijn vertaling. 
Oorspronkelijke tekst: "Itzig, wohin reit'st Du? -weiss Ich, frag das Pferd!" (p.122). 
 Voor de leesbaarheid zijn citaten van Freud genomen uit de Nederlandse Boom-uitgave Sigmund Freud Werken, deel 
1 tot en met 11, van 2006 (in het vervolg aangeduid met W), tenzij ik verwijs naar werken, zoals veel brieven, die niet in 
deze vertaling zijn opgenomen. Ik zal tussen haken ook verwijzen naar de betreffende Duitse tekstpassages in de 
Studienausgabe  (in het vervolg aangeduid met SA, vervolgens een nummer, om het betreffende deel uit de 
Studienausgabe aan te geven, en dan een paginanummer). In de hoofdtekst geef ik dus bij de geciteerde Nederlandse 
passages het jaartal van de oorspronkelijke uitgave plus tussen haakjes het paginanummer uit de door mij gebruikte 
Nederlandse en Duitse uitgave.  (W1: 99 ) betekent dan: Werken, deel 1,  pagina 99. (SA Ergänzungsband: 17) betekent 
Studienausgabe, laatste deel, getiteld 'Ergänzungsband' pagina 17. Samengevoegd ziet dat er als volgt uit: (W1: 99 [SA 
Ergänzungsband: 17]).  
 Indien uit de tekst niet duidelijk is om welk jaartal het gaat, zal ik dat tussen haken opnemen, bij voorbeeld: (W1, 
1890: 99) of (SA5, 1924: 249). Brieven die niet zijn opgenomen in de Nederlandse Boom-vertaling heb ik zelf vertaald. 
Daarvan geef ik het paginanummer in de voetnoot, met verwijzing naar de betreffende Duitse uitgave, en de betreffende 
Duitse tekst. Soms heb ik een opmerking bij de Nederlandse vertaling, en geef ik in de voetnoot de Duitse tekst met mijn 
eigen aangepaste vertaling. Ik verwijs op twee plaatsen naar teksten die niet in de Studienausgabe zijn opgenomen. Op 
die plekken zal ik naar de Gesammelte Werke verwijzen. 
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In dit hoofdstuk schets kort ik het ontstaan van de psychoanalyse, als (denk-)methode en als praktijk, zoals 
Freud die vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw met vallen en opstaan ontwikkelde. Ik laat zien hoe 
in die ontwikkeling zowel de literatuur, als zijn briefwisseling met Wilhelm Fliess en zijn zelfanalyse een 
belangrijke rol speelden. Ik focus op de vraag hoe Freud in zijn uiteenzetting met zijn patiënten langzaam tot 
het inzicht raakt, dat de behandeling van neurosen een taalspel vergt. Dat taalspel maakt duidelijk hoe 
wijdvertakt symptomen zich via onbewuste associatieketens in de psyche kunnen verankeren, en hoe 
belangrijk het serieus nemen van dit innerlijk 'gebouw' is, dat werkt als een 'infiltraat' of 'vreemd lichaamʼ, of als 
een 'andere intelligentie' (metaforen die Freud in hoofdstuk IV van Studien über Hysterie uit 1895 gebruikte). 
Deze nieuwe blik of benadering van de neurose -en van de psyche in zijn algemeenheid- vergt iets wat Freud 
al in 1897 in zijn brief nr. 69 aan Fliess een 'metapsychologie' noemt. Deze metapsychologie begint met de 
vaststelling dat zijn patiënten niet louter gedreven worden door de logica en de normen van het dagelijkse 
burgerlijke negentiende eeuwse leven, en met de kritische afstand van Freud, als neuropatholoog en therapeut, 
ten opzichte van deze burgerlijke moraal. Daarnaast onderscheidt Freud, in zijn dan nog rudimentaire 
metapsychologie, een bewuste en een onbewuste laag in de psyche en huldigt hij de vooronderstelling dat 
neurosen gevormd worden als afweer tegenover elkaar tegensprekende tendensen in de psyche, die schuld, 
schaamte of angst opleveren. Freud zal zijn metapsychologie gedurende zijn leven in diverse artikelen2 steeds 
verder uitwerken tot een nieuwe epistemologische benadering van de psyche in haar verhouding tot het 
lichaam, die zich duidelijk onderscheidt van die van de op dat moment nog jonge psychiatrie. Het gaat om 
teksten van na 1910 die de centrale thema's van Freuds metapsychologie behandelen, zoals de begrippen 
'onbewuste', 'driften', 'verdringing', 'ontkenning', 'loochening', zijn ideeën over de intrapsychische verhoudingen 
tussen het ik en het onbewuste, en zijn ideeën over de werking van de driften die hij 'driftleer' noemde. Hij zal 
nieuwe methodische en  kennistheoretische uitgangspunten uitwerken die de traditioneel dualistische en 
hiërarchische verhoudingen tussen lichaam en ziel, soma en psyche, werkelijkheid en fictie, ziekte en 
gezondheid, normaliteit en waanzin, fictie en wetenschap op scherp zetten en deconstrueren. Daarmee zou 
Freud zich ook steeds meer tot een cultuurcriticus ontwikkelen.  
 Freud zelf beschrijft het begin van deze ontwikkeling, die vanaf 1897 vorm krijgt met een nieuwe 
neurosenleer, als een 'ineenstorting van alle waarden'. Maar al in 1890 zijn in een artikel getiteld Psychische 
Behandlung (Seelenbehandlung), dat bedoeld was als bijdrage voor de rubriek 'geneesmiddelen en 
geneesmethoden' van een populair-wetenschappelijk vademecum voor de geneeskunde,3  zijn de eerste 
aanzetten tot deze nieuwe neurosenleer en benadering van de psyche te vinden: "Psyche is een Grieks woord 
en betekent in vertaling ziel. Psychische behandeling betekent dan ook behandeling van de ziel. Men zou 
kunnen denken dat men hieronder verstaat: behandeling van de ziekteverschijnselen van het zieleleven. Maar 
dat is niet de betekenis van dit woord. Psychische behandeling wil juist zeggen: behandeling vanuit de ziel 
beschouwd, behandeling -van psychische of somatische stoornissen- met methoden die in de eerste plaats en 
rechtstreeks op de ziel van de mens inwerken. Zo'n middel is vooral het woord, en woorden zijn ook het 
essentiële gereedschap van de psychische behandeling." (W1: 99 [ SA Ergänzungsband:17] mijn cursivering).  
 Hij vervolgt na een uiteenzetting over de gezegende invloed van de natuurwetenschappen op de 
geneeskunde: "De moderne geneeskunde had voldoende aanleiding om de ontegenzeglijk bestaande 
samenhang tussen lichaam en ziel te bestuderen, maar dan verzuimde ze nooit het psychische te beschrijven 
als iets dat bepaald en gedetermineerd wordt door het lichamelijke. Zo wees men op het feit dat de intellectuele 
functies gebonden zijn aan de aanwezigheid van normaal ontwikkelde en voldoende gevoede hersenen [...]. 
Tussen lichaam en ziel (bij dieren en mensen) bestaat een wisselwerking, maar het andere aspect van deze 
relatie, de invloed van het psychische op het lichaam, vond in vroeger tijden weinig genade in de ogen van de 
artsen. Zij leken terug te deinzen voor het denkbeeld om voor het zieleleven een zekere zelfstandigheid in te 
ruimen, alsof zij daarmee de wetenschappelijke bodem onder de voeten zouden verliezen." (W1:100 [ SA 
Ergänzungsband:18]). 
 Ik zal in dit hoofdstuk proberen inzichtelijk te maken hoe Freud, opgeleid als neuroloog of 
neuropatholoog, tot deze verrassende, eigenzinnige  benadering kwam en zichzelf een nieuwe 
wetenschappelijke bodem zou creëren, nadat ik eerst verslag doe van hoe hij de oude fundamenten verloren 

                                                           
2  In de Studienausgabe met name opgenomen in Band 3: Psychologie des Unbewussten.  
3  Zie de redactionele opmerkingen bij dit artikel in Werken (W1:97) . 
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heeft. Freud kiest voor een heel nieuwe en rigoureuze epistemologische en methodologische benadering van 
de psyche, van de  psychotherapeutische praktijk en van de wetenschap die hij psychoanalyse zou noemen. 
Welke consequenties deze benadering precies had voor het epistemologisch fundament van zijn 
metapsychologie zal ik ook proberen aan te wijzen. Ik zal aan de hand van een aantal vroege teksten uit de 
jaren negentig van de negentiende eeuw het begin van deze benadering en de eerste aanzetten tot een nieuwe 
epistemologie schetsen. Daarna zal ik, aan de hand van een paar teksten uit 1905, 1915 en uit 1920 laten zien 
hoe Freud -inderdaad heel consequent- zijn allereerste metapsychologische aanzetten uit 1890 verder uitwerkt 
en hoe daarbij het zorgvuldig gebruik van de metaforen die zijn epistemologisch bouwwerk moeten dragen 
centraal staat. Niet alleen in de psychoanalytische behandeling van de neurose zal het woord dus, zoals hij al 
in 1890 stelt, als 'essentieel gereedschap' centraal staan. Ook in de ontwikkeling van het metapsychologische 
gebouw zal Freud heel getrouw de magische, metaforische kracht van de woorden blijven wegen en 
uitproberen. 
 
 
1 In diesem Sturtz aller Werte…  
 
"Mr. Garrison Sr.: What? I never sexually abused you! 
Mr. Garrison:  I know! I want to know why not! 
Mr. Garrison Sr.:  WHAT!? 
Mr. Garrison:  Was it because I was ugly? 
Mr. Garrison Sr.: Oh my God! 
Mr. Garrison:  It was because I wasn't good enough wasn't it? 
Mr. Garrison Sr.:  I...no!"4 
(Uit de animatieserie Southpark, 2000) 
 
In een brief uit 1922 aan de Weense schrijver en arts Arthur Schnitzler schrijft Freud ter ere van diens zestigste 
verjaardag: “Ik heb mezelf gekweld met de vraag waarom ik eigenlijk in al die jaren nooit geprobeerd heb om u 
te leren kennen en een gesprek met u te voeren. [...] Het antwoord op deze vraag bevat een mij te intiem 
lijkende bekentenis. Ik denk dat ik u ontliep vanuit een soort van vrees om mijn dubbelganger te ontmoeten. 
[…] ik heb iedere keer wanneer ik mij in uw prachtige scheppingen verdiep, gedacht onder hun poëtisch 
oppervlak dezelfde vooronderstellingen, interesses en resultaten aan te treffen die ik de mijne weet. [...] Zo heb 
ik de indruk gekregen dat u door intuïtie –of gedetailleerde zelfobservatie- alles weet wat ik zelf ontdekt heb 
door hard werk via andere mensen.”5  
 Voor Freud was de literatuur niet een exempel waarmee hij zijn theorie illustreerde, zoals zo vaak wordt 
gedacht, noch een corpus waarop hij zijn theorie uitprobeerde, zoals hem zo vaak verweten is.6 De literatuur 
was voor Freud, om deze Lacaniaanse uitdrukking te gebruiken, "supposé savoir".7 Hij vond er niet alleen 
                                                           
4  Dialoog uit de Canadese animatieserie Southpark (2000), aflevering 17, seizoen 3. Met dank aan Nick Roosenboom 
voor deze verwijzing, en aan Martijn Bruckman, dat hij me attendeerde op het bestaan van deze serie. Zie 
http://www.tvfanatic.com/quotes/shows/south-park/season-3 voor de quotes. 
5   "Ich habe mich mit der Frage gequält, warum ich eigentlich in all diesen Jahren nie den Versuch gemacht habe, 
Ihren Verkehr aufzusuchen und einen Gespräch mit Ihnen zu führen [...] Die Antwort auf diese Frage enthält das mir zu 
intim erscheinende Geständniss. Ich meine, ich habe Sie gemieden aus eine Art von Doppelgängerscheu.  [...] ich habe 
immer wieder, wenn ich mich in Ihren schönen Schöpfungen vertiefe, hinter deren poetischem Schein die nämlichen 
Vorauszetsungen, Interessen und Ergebnissen zu finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren. [...] So habe 
ich den Eindruck gewonnen dass Sie durch Intuition - eigenlich aber durch feiner Selbstwahrnehmung- alles das wissen 
was ich in mühsehliger Arbeit  an anderen Menschen aufgedeckt habe." ( uit: Sigmund Freud, Briefe, 1873-1939 (1960), 
brief van 14 mei 1922,  p.249). Ook geciteerd door Assoun (1996), waar deze het “discours de la methode” van Freud 
aangaande de literatuur analyseert. Met name in het vijfde hoofdstuk van dit boek ontwikkelt Assoun een vergelijkbare 
argumentatie als die welke ik hier volg m.b.t. de leidende rol van de literatuur in Freuds onderzoek. Op p. 76 citeert hij uit 
deze brief van Freud aan Schnitzler. 
6  S.Felman herhaalt dit verwijt in haar inleiding op de bundel Literature and psychoanalysis; the question of reading: 
otherwise (1977).  Felman blikt in deze bundel terug op enige decennia van ʻtoegepasteʼ psychoanalyse, die zij kritiseert. 
7  Zoals een patiënt een weten veronderstelt dat bij de psychoanalyticus aanwezig zou zijn, en zoals ook Fellman stelt 
dat de literaire tekst, of de auteur met een verondersteld weten is bekleed. In La meprise du sujet supposé savoir  (1968) 
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inspiratie, hij dichtte haar een weten toe. Al in zijn analyse Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva 
(1907)  is Freud heel duidelijk over de cruciale betekenis die hij als beginnend psychiater c.q. psychoanalyticus 
toedicht aan de literatuur. Los van het vijfde hoofdstuk van de Traumdeutung (1900), waarin Freud een 
beschouwing wijdt aan Oedipus en Hamlet, is dit essay de eerste tekst die volledig is gewijd aan een literair 
werk8 en Freud poneert de literatuur hier als een andere weg, waarlangs de dichter, onafhankelijk van de 
psychoanalyse, diezelfde psychische processen heeft ontdekt, die door Freud 'onbewust' werden genoemd.  
“Voor psychische processen die zich actief gedragen en daarbij toch niet tot het bewustzijn van de betrokkene 
doordringen, hebben wij voorlopig geen betere benaming, en met ons ʻonbewustzijnʼ bedoelen wij niets anders 
dan dat. Wanneer sommige denkers ons het bestaan van zoʼn onbewuste als onzinnig willen betwisten, 
geloven wij dat zij zich nooit bezig hebben gehouden met de corresponderende psychische verschijnselen [...], 
en dat ze nu eenmaal nog moeten leren wat onze schrijver heel goed weet, namelijk dat er psychische 
processen bestaan die, hoewel ze intensief zijn en krachtige effecten sorteren, niettemin ver van het bewustzijn 
verwijderd blijven.”(W4:295 [SA 10: 46]). 
 Bovendien zocht en vond Freud in de literatuur een toevlucht. Hij probeerde de literatuur medeplichtig te 
maken aan zijn poging zijn eigen methodische en theoretische aanpak te onderscheiden van de toenmalige 
psychiatrie. In het essay over Jensens Gradiva brengt Freud bij voorbeeld een nieuwe tegenstelling aan tussen 
enerzijds de toenmalige wetenschap omtrent de psyche, gemonopoliseerd door de beginnende psychiatrie, en 
anderzijds het literaire en het (prille) psychoanalytische onderzoek, dat een ander ʻwetenʼ op het spoor is; een 
weten met betrekking tot het onbewuste dat vooralsnog door de psychiatrie niet erkend wordt. 
"[...] de wetenschap houdt geen stand tegenover de prestatie van de schrijver [...]. Ze heeft nog geen 
vermoeden van de betekenis van de verdringing, beseft niet dat ze om de wereld van de psychopathologische 
verschijnselen te verklaren beslist het onbewuste nodig heeft, (...) Zou de schrijver dus alleen staan tegenover 
de hele wetenschap? Neen, dat niet - wanneer tenminste de auteur van deze studie zijn eigen werken ook tot 
de wetenschap mag rekenen [...]." (W4: 300 [SA 10: 51]). 
De literatuur weet minstens zoveel als de wetenschap, in casu de psychiatrie, stelt Freud. Jensen heeft in zijn 
roman, onafhankelijk van het psychiatrische weten, een correcte casestudy geleverd (W4:291 [SA10:42]). 
 We kunnen stellen dat Freud, zoals Soshanna Felmann ons voorhoudt in Literature and psychoanalysis 
(1982) de literaire tekst zag als “a subject presumed to know – as the very place where meaning, and 
knowledge of meaning, reside.” (1982:7). Literatuur en psychoanalyse zijn voor Freud twee verschillende 
taallichamen en “two different modes of knowledgeʼ (Felmann 1982:6)9. Uit zijn essay over Gradiva blijkt dat 
Freud het standpunt huldigt dat de dichter zelfs eerder weet had van het onbewuste dan de wetenschapper. De 
beschrijving van het menselijke zieleleven is volgens Freud bij uitstek het domein van de literatuur en de 
dichter ziet hij als een 'voorloper' van de wetenschap, ook als voorloper van de psychologie (W4:292 
[SA10:43]). Tevens stelt Freud dat Jensen beter dan de psychiatrie van zijn tijd begreep dat psychische 
symptomen niet uit zogenoemde 'degeneratieverschijnselen' (W4: 293 [SA10: 44]) -indertijd een modieus 
begrip in de psychiatrie- voortkomen, maar een uitdrukking zijn van onbewuste psychische processen, of van 
                                                                                                                                                                                          
benoemt Lacan de betekenis en rol van de psychoanalyticus voor de patiënt voor het eerst met deze bewoordingen; de 
psychoanalyticus bezit niet zozeer kennis over zijn cliënt, maar is een subject dat verondersteld is een weten te bezitten 
(“sujet supposé savoir”). 
8  Zie Editorische Vorbemerkungen van James Strachey bij de tekst over Gradiva, die in de Studienausgabe 
overgenomen zijn van de Standard Edition of the Complete Pychological Works of Sigmund Freud.  
9  Met deze bundel wordt, aldus Felman, een poging gedaan aan te tonen dat de tekst een autoriteit bezit, die Lacan 
definieert als de autoriteit van de psychoanalyticus. Zoals de psychoanalyticus door de patiënt wordt gezien als 'a 
subject presumed to know', zo ziet Felman de literatuur als een kennislichaam waarvan zij veronderstelt dat daarin een 
weten zetel:  “the text is viewed by us as “a subject presumed to know” – as the very place where meaning, and 
knowledge of meaning, reside.” (1982:7). Felman wijst er ook op dat de kernconcepten van de psychoanalyse referenties 
zijn naar literatuur, waarbij eigennamen worden gebruikt van fictionele karakters zoals Oedipus en Narcissus. Ook 
worden er historische auteurs gebruikt om bepaalde seksele perversies, zoals sadisme en masochisme te benoemen 
(naar Marquis de Sade en Sacher Masoch). Literatuur is de taal die de psychoanalyse gebruikt om over zichzelf te 
spreken en zichzelf te benoemen, stelt Fellman. “the key concepts of psychoanalysis are references to literature, using 
literary “proper” names – names of fictional characters (Oedipuscomplex, Narcissism) or odd historical authors 
(masochism, sadism). Literature, in other words, is the language which psychoanalysis uses in order to speak of itself, in 
order to name itself” (1982: 9). 
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processen die ver verwijderd zijn van het bewustzijn. Freud laat zich in deze passages bovendien zeer kritisch 
uit over de psychiatrie van zijn tijd, waartoe hij vooralsnog zelf behoorde, en over haar behoefte aan 
afstandelijke categorisering. "Maar al deze benamingen en indelingen van de verschillende typen wanen op 
grond van hun inhoud hebben iets bedenkelijks en onvruchtbaars." (W4: 293 [ (SA 10: 46]  mijn cursivering).10 
Verder maakt hij ironische opmerkingen over de behoefte van de psychiatrie om een grote afstand te creëren 
tussen het normale en de waan, een valkuil die zijns inziens de psychoanalyse noch de literatuur kent: "De 
grens tussen toestanden van de ziel die normaal dan wel ziekelijk worden genoemd, is eendeels 
conventioneel, anderdeels zo vloeiend dat waarschijnlijk ieder van ons haar in de loop van een dag meermalen 
overschrijdt." (W4: 292 [SA10: 43]). 
 
De literatuur was kortom voor Freud een 'body of knowledge' en een schrijfpraktijk, waaraan hij zich spiegelde 
en waaraan hij zich ook zelf waagde. Hoezeer Freud zijn eigen schriftuur spiegelde aan het literaire schrijven 
blijkt bij voorbeeld uit het feit dat hij in een brief aan Hermann Struck van 17 nov. 1914 erkent dat zijn essay 
over Leonardo Da Vinci (1910) voor een deel geromantiseerd was en dat men het als een psychoanalytische 
roman zou kunnen beschouwen.11 Verder gaf hij bij voorbeeld zijn laatste essay, over Moses en het 
monotheïsme (1939), in een eerdere versie de ondertitel ein historischen Roman mee.12 Zijn casebeschrijving 
over rechter Schreber, Psychoanalytisch Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von 
Paranoia (1911), uitgewerkt naar aanleiding van Schreber's Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1903), 
eindigt met de vraag of zijn theorie niet meer illusie of waan bevat, en Schrebers waan niet meer waarheid dan 
men gewoonlijk plausibel zou achten. En al in een van zijn Studien über Hysterie (1893-95) bekent Freud dat 
hij het nog altijd als vreemd ervaart dat men de ziektegeschiedenissen die hij schrijft als novellen kan lezen en 
dat zij, om zo te zeggen, het stempel van serieuze wetenschappelijkheid missen: "Ik ben niet altijd 
psychotherapeut geweest, maar ben zoals andere neuropathologen opgegroeid met de lokale diagnostiek en 
elektroprognostiek, en ikzelf ervaar het nog altijd als vreemd dat men de ziektegeschiedenissen die ik schrijf, 
als novellen kan lezen en dat ze om zo te zeggen het serieuze stempel van wetenschappelijkheid missen" (W1: 
575).  
Ook in manuscript K, getiteld Abwehrneurosen, een bijlage bij een brief van 1 januari 1896 aan Fliess, is de 
ondertitel  'Weihnachtsmärchen' (kerstsprookje) (W1: 290)13 in dit kader veelzeggend. 
 Inderdaad lezen Freuds casebeschrijvingen veelal als romans en gaf hij een van zijn casebeschrijvingen 
de titel Der Familienroman der Neurotiker (1908). Reden genoeg om zowel het schrijverschap van Freud 
serieus te nemen als diens veelvormige en genuanceerde omgang met de literatuur aan een onderzoek te 
onderwerpen, zoals Malcolm Bowie deed. Hij huldigt in zijn boek Freud, Proust and Lacan; Theory as Fiction 
(1987) het standpunt dat zowel Lacan als Freud een soort van "combined role of theorist and fictionalist" 
zoeken (Bowie 1987: 7).  Evenals Assoun (1996) komt Bowie tot de conclusie dat Freud in elk geval niet bleef 
hangen in de vermeende tegenstelling tussen literatuur en wetenschap, en dat hij er vanuit ging dat de 
literatuur op het psychoanalytisch inzicht in de werking van de psyche anticipeerde. Ik zal hieronder 
argumenteren dat Freud in de literatuur een taal en een metaforisch spreken vond, maar vooral ook een weten 
of een manier van denken, die hij gebruikte om zich los te maken van het epistemologische veld van de 
toenmalige medische psychiatrie, of waarmee hij als vanzelf in een andere denkruimte aanbelandde dan die 
van de medische psychiatrie en neuropathologie waarin hij was opgeleid. Zo ontstond er ruimte voor iets 
nieuws; de psychoanalyse als wetenschappelijke methode en als praktijk. 
 
Freuds biograaf Ernst Jones waagt in zijn essay Hamlet and Oedipus uit 1947 de hypothese dat de toevlucht 
van Freud tot een dialoog met en spiegeling aan de literatuur begon met de grote shift in zijn denken waarvan 
                                                           
10  Vertaling door mij aangepast. De vertaling uit Werken (2006) is milder dan Freuds Duitse uitdrukking:  “Indes haben 
alle solche Benennungen und Einteilungen der verschiedenen Arten von Wahn nach ihren Inhalt etwas Missliches und 
Unfruchtbares an sich.” (SA 10: 46).  'etwas Missliches' wordt met 'iets hachelijks' vertaald. Mijns inziens is Freuds 
kritische toon veel sterker, want 'etwas Missliches' kan ook vertaald worden met ' iets bedenkelijks' of 'iets twijfelachtigs'. 
11   Deze referentie dank ik aan Mahony (1990 : 22). 
12  De titel luidde in 1934 Der Mann Moses, ein historischer Roman (zie de redactionele inleiding bij de Nederlandse 
vertaling, W 10: 321). 
13  In: Freud (1950) is dit op p. 129 te vinden. 
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hij getuigt in zijn beroemd geworden brief nr. 69 aan Fliess van 21 september 1897. Schijnbaar 
goedgehumeurd biecht Freud daar op dat hij niet meer in zijn neurosenleer gelooft: 
"Beste Wilhelm, hier ben ik weer, gistermorgen, opgeknapt, vrolijk, armer geworden, op het ogenblik zonder 
werk; en eenmaal weer genesteld schrijf ik eerst aan jou. En dan wil ik je meteen het grote geheim 
toevertrouwen van iets dat me de laatste paar maanden geleidelijk duidelijk is geworden. Ik geloof niet meer in 
mijn neurosenleer." (Freud 1950:186).14 
 Een jaar eerder had hij in Zur Ätiologie der Hysterie (1896) zijn neurosenleer uiteengezet. Hij verdedigt 
daar nog het standpunt dat neurosen veroorzaakt worden door  traumatische seksuele ervaringen in de jeugd 
en vroege kindertijd; iets wat wij nu seksueel geweld zouden noemen en wat toen met de medische term 
trauma werd gedefinieerd, of, meer eufemistisch, met het begrip 'verleiding'. Deze hypothese, dat de 
hysterische symptomen van zijn meest vrouwelijke patiënten wellicht veroorzaakt werden door seksuele 
traumaʼs, had Freud naar aanleiding van zijn therapeutische werk met zijn Weense collega en leermeester 
Joseph Breuer tussen 1882 en 1895 (Jones 1984: 264) ontwikkeld. Deze verklaring voor de oorzaak van de 
hysterie week af van die van de Franse school van Jean-Martin Charcot, die naar erfelijke oorzaken zocht, 
zoals Freud zelf uitlegt in Zur Ätiologie der Hysterie (W1: 787 [SA 6: 53]). Tijdens zijn stage in 1885-1886 in het 
beroemde Parijse ziekenhuis La Salpetriére, bij Charcot, had Freud echter wel zijn besluit genomen om van de 
neurologie en de neuropathologie naar de psychopathologie over te stappen (Jones 1984: 222) en sindsdien 
was hij naarstig en intensief op zoek naar een fundament voor de therapeutische behandeling die hij met 
Breuer ontwikkelde.  
 Vanaf het moment dat Freud zijn hypothese liet varen dat neurosen ontstaan door reële traumatische 
ervaringen in de vroege kindertijd, zoals incest (ʻverleidingʼ waarbij de actieve rol bij de ouder ligt), is hij op 
zoek naar andere verklaringen voor het ontstaan van neurosen en neurotische symptomen en denkbeelden. 
Freuds centrale vraag wordt nu: hoe komen niet alleen zijn neurotische patiënten, maar ook hijzelf, aan die 
verleidingsfantasiën rond vaders en moeders, als het niet werkelijk zo is dat al die neurotici door hun perverse 
vaders of moeders zijn misbruikt?  
 Niet alleen de literatuur, maar ook zelfinzicht leidden Freud tot dit besluit om afstand te nemen van de 
verleidingstheorie. Freud zou in zijn briefwisseling met Fliess -die in de periode tussen 1887 en 1902, van zijn 
eenendertigste tot zijn zesenveertigste tot stand kwam- vanaf september 1897 met zijn ʻzelf-analyseʼ beginnen. 
In de brieven van na 21 september vervolgt Freud het spoor dat hij uitzette door de verleidingstheorie achter 
zich te laten. In plaats van incest en verleiding ontdekt hij zijn eigen kinderlijke ambivalente verlangens jegens 
zijn ouders, en hij vindt die bevestigd in Sofokles' beroemde toneelstuk Koning Oedipus. 
 In zijn brief aan Fliess van 21 september 1897 wordt duidelijk dat Freud zich totaal niet laat 
ontmoedigen door zijn ʻmislukkingʼ aangaande de neurosenleer: "In deze ineenstorting van alle waarden is 
alleen het pyschologische onaangeraakt gebleven. De droom staat heel duidelijk, en mijn aanzetten tot 
metapsychologisch werk hebben alleen maar aan betekenis gewonnen" (Freud 1950:189).15 
Freud stipt in deze brief maar kort aan waarom hij het nodig vindt zijn 'eerste neurosenleer' te laten vallen. Een 
van de belangrijkste redenen was dat Freud zich realiseerde dat bijna al zijn vrouwelijke patiënten hem 
spraken van seksueel misbruik, en, zo slecht kon het toch niet gesteld zijn met het vaderschap in Wenen, 
namelijk dat alle mannen 'perverse' vaders zouden zijn die hun dochters misbruiken. Freud realiseerde zich 
tegelijkertijd meer en meer dat de burgerlijke cultuur van het Habsburgse Rijk van zijn tijd een tamelijk 
moeizame verhouding met seksualiteit onderhield, en dat men van mensen die in een dergelijk dubbelhartige 
cultuur opgroeien, niet kan verwachten dat ze altijd de waarheid vertellen over hun seksuele leven of zelfs 
maar erkennen dat dat van belang is. Een jaar na zijn beroemde brief aan Fliess zegt hij daar bij voorbeeld het 
volgende over in Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen (1898): "Op het punt van de seksualiteit zijn wij 
tegenwoordig allen zonder uitzondering, zieken én gezonden, huichelaars." (W1: 846 [SA5:18]). 
 Pas in zijn artikel Zur Geschichte der psychoalytischen Bewegung, uit 1914, zal Freud heel expliciet 

                                                           
14  "Teurer Wilhelm! Hier bin ich wider, seit gestern früh, frisch, heiter, verarmt, derzeit beschäftigungslos und schreibe 
Dir zuerst nach hergestelter Wohnbarkeit. Und nun will ich Dir sofort das grosse Geheimnis anvertrauen, das mir in den 
letzten Monaten langsam gedämmert hat. Ich glaube an meine Neurotica nicht mehr." (mijn vertaling) 
15    “In diesem Sturtz aller Werte ist allein das Psychologische unberuhrt geblieben. Der Traum steht gans sicher da 
und meine Anfange metapsychologischer Arbeiten haben an Schätzung nur gewonnen.” (mijn vertaling) 
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ingaan op zijn beweegredenen om wat hij en Breuer de verleidingstheorie noemden te laten vallen.16 
Vooralsnog stelt Freud vast dat hij optimistisch blijft onder zijn ʻmislukkingʼ. En om te benadrukken hoe 
vastbesloten hij is om, ondanks het mislukken van zijn eerste theorie over het ontstaan van nerosen, door te 
gaan met de ontwikkeling van zijn psychoanalyse, doet hij in zijn brief aan Fliess een beroep op Hamlet: "Ik 
varieer op het woord van Hamlet 'To be in readiness' - opgewekt zijn is alles" (Freud 1950:188).17   
 Freud citeert hier kennelijk uit het hoofd een uitspraak van Hamlet, vlak voor deze de moord op zijn 
broeder Laertus zal begaan en Freud vergelijkt zichzelf met Hamlet, die bereid was tot het uiterste te gaan. Met 
deze verwijzing wil Freud kennelijk aan Fliess laten weten dat hij ook bereid is om tot het uiterste te gaan, om 
zijn eigen weg, die hij pas later consequent psychoanalyse zal noemen, te grondvesten. De identificatie met 
Hamlet laat zich lezen als een bekentenis van een poging tot moord, op zijn eigen kind -de 'eerste 
neurosenleer'- en ook een beetje op zijn leermeesters en collegae Charcot en Breuer. Freud had kennelijk het 
gevoel dat het laten vallen van deze eerste neurosenleer een onontkoombare stap (providence) was in zijn 
carrière als psychoanalyticus. Jones (1949) houdt het erop dat Freud met zijn besluit om zijn theorie over het 
ontstaan van de hysterie (de 'etiologie van de hysterie') te laten varen zijn ware grootheid heeft getoond. Zelf 
veroorlooft Freud zich in zijn brief aan Fliess allerlei grapjes om als het ware zijn besluit te bagatelliseren: 
"Jammer dat men bij voorbeeld van droomduiding niet kan leven" (Freud 1950:188).18 En: De verwachting van 
eeuwige roem en de zekere ruikdom was zo mooi,[...] Nu kan ik weer stil en bescheiden blijven, zorgen, sparen 
[...]" (Freud 1950:188).19    
Ook meldt hij dat de verwachte schaamte om zijn mislukte theorie uitblijft: " [...] tussen ons gezegd en 
gezwegen heb ik eigenlijk meer een overwinningsgevoel  dan dat ik het als een nederlaag ervaar" (Freud 
1950:188).20  
  
 Dat Freud bereid is tot iets geheel nieuws blijkt uit het vervolg van zijn correspondentie met Fliess. Een 
week na de beroemde brief van 21 september, op 3 oktober 1897, schrijft Freud aan Fliess dat het loslaten van 
de verleidingstheorie een koortsachtige activiteit bij hem veroorzaakt en dat hij zijn zelfanalyse zelfs in zijn 
dromen voortzet. Op 15 oktober stelt hij dat de actieve rol in de neurose niet gedragen wordt door de 
(verleidende) ouder, die de incest zou hebben gepleegd, maar door het kind of de neuroticus, die zelf een 
(incestueus) verlangen naar de moeder heeft. Freud geeft hier ook toe dat hij bij zichzelf dit incestueuze 
verlangen heeft ontdekt: "Ik heb de verliefdheid op de moeder en de jaloezie op de vader ook bij mezelf 
gevonden [...]" (Freud 1950:193).21  
Deze ontdekking sterkt Freud natuurlijk in zijn poging om voorbij de verleidingstheorie te geraken: Freud zelf is 
immers geen slachtoffer geweest van incest, en toch droomde ook hij, zoals Oedipus, van zijn moeder en had 
hij doodswensen jegens zijn vader. In verband met deze ontdekking dat hijzelf ook een kleine Oedipus blijkt te 
zijn, legt Freud in dezelfde brief een volgende link met literatuur en mythologie: " [...] de Griekse sage legt een 
dwang bloot die iedereen herkent, omdat hij het bestaan ervan in zichzelf ervaren heeft. Iedere toehoorder was 
ooit een de kiem en in de fantasie zulk een Oedipus [...]" (Freud 1950:193).22  Drie jaar later vinden we deze 
observatie terug in de Traumdeutung (W2: 262 [SA 2:223]). 
                                                           
16  Zie voor een verhelderend artikel hierover Geogre Makari, George (1998): “Freud gave various accounts for the 
emergence of libido theory, the most influential explication was written in 1914. In this account, Freud recalled 
recognizing that his patients' tales of seduction were only fantasies, and then, after a period of confusion, fastening on 
the etiologic import of these same wishful fantasies as manifestations of repressed infantile sexuality.  Despite the 
reservations of some like Ernest Jones, who called this account "dramatic," the notion that Freud wrested core tenets of 
libido theory from the very failure of his seduction hypothesis has been central to more-traditional histories of his 
intellectual development. " 
17   “Ich variiere das Hamletʼschen Wort ʻTo be in readynessʼ – Heiter sein ist Alles” . (mijn vertaling). 
18   “Schade dass man von Traumdeuten z.B. nicht leben kann”. (mijn vertaling) 
19   “Die Erwartung des ehwigen Nachruhmes war so schon, und des sicheren Reichtuums [...]. Nun kann ich wieder still 
und bescheiden bleiben, sorgen, sparen [...].” (mijn vertaling)  
20   “…vor dir und bei mir habe ich eigentlich mehr das Gefühl eines Sieges als einer Niederlage..” (mijn vertaling) 
21   “Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden [...].” (mijn 
vertaling) 
22  "[...] die griechische Sage greift ein Zwang auf, den jeder anerkennt, weil er dessen Existenz in sich verspurt hat. 
Jeder hörer war einmal im Keime und in der Phantasie ein solcher Ödipus [...]"  (mijn vertaling) 
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 Freud vindt dus een antwoord op zijn vraag naar de oorzaak van de neurose, of een nieuw spoor van 
onderzoek en een nieuw methodisch perspectief ten aanzien van de neurosen, in en dankzij de literatuur, die 
hem bevestigt wat hij ook al in zijn zelfanalyse op het spoor is. De brieven aan Fliess, waarin Freud op intieme 
en minitieuze wijze verslag doet van zijn theoretische zoektocht, die vanaf de zomer van 1897 gelijk zal opgaan 
met zijn zelfanalyse, bevestigen het meervoudige belang van de literatuur voor de ontwikkeling van de nog 
jonge psychoanalyse. Voor Freud opent zich een nieuwe denkruimte dankzij Sofokles en Shakespeare. Jones 
benadrukt dat het mythische paradigma verschijnt als het correlaat van Freuds nieuwe hypothese, en als haar 
universele garantie (Jones 1949:VIII). Als bij Sofokles incest al een thema is, dat wil zeggen 2500 jaar geleden, 
dan gaat het kennelijk om een universeel thema, en niet in de zin dat alle kinderen slachtoffer zouden zijn van 
incest, maar in de zin dat het onbewuste, want verboden verlangen naar de moeder en de jaloezie en 
concurrentie jegens de vader een algemeen menselijke thema is. Freud noemt het een complex, om het te 
onderscheiden van het reële incest-trauma dat hij eerder, naar aanleiding van zijn hysterie-onderzoek met 
Breuer, als grond voor de neurose zag. Hij ziet nadrukkelijk af van het gebruik van deze medische term voor 
wond.  
 In plaats van een reële wonde, of een reëel feit realiseert Freud zich dat het bij veel ('oedipale') verhalen 
die zijn patiënten hem vertellen, om een complexe vermenging van feit en fictie gaat, die ook de literatuur 
eigen is. Dit complex noemt Freud naar een romanfiguur, te weten Sofokles' Oedipus. Oedipus is de eerste 
beschreven -fictionele- persoon die leed aan datgene waarvan ook Shakespeare volgens Freud getuigde in zijn 
Hamlet,23 en waarvan Freud zelf en zijn neurotische patiënten aan het eind van de negentiende eeuw nog 
steeds getuigden. Het Oedipus-verhaal, of beter de figuur van Oedipus, wordt zo een metafoor voor een 
universeel menselijk thema met twee componenten: de verliefdheid op de moeder en een jaloezie jegens de 
vader, die leidt tot een morele worsteling, verscheurdheid en gewetenswroeging. Deze ontwikkeling verwijdert 
Freud tegelijk van het toenmalige veld van medisch-psychiatrische wetenschappen. 
 
 
2 Freuds epistemologische breuk met de medische blik 
 
“Up to now, the history of psychoanalysis has been written by historians of science who have taken into account the 
medical and biological contexts of its inception and development. If Foucaultʼs emphasis on economics and philology is 
correct, we may do well to search other sources and fields of knowledge adjacent to psychoanalysis. The concepts of 
sign, system of signification, meaning: the array of methods elaborated by philologists, mythologists and comparative 
antroplologists designed for the deciphering of texts; the perpetual dissolution of the boundary between the significant 
and the insignificant, between common sense and nonsense, paralelling the breakdown of the boundary between the 
normal and the pathological – all these were crucial features of psychoanalysis borrowed from and built upon the 
methods and findings of the nineteenth-century linguistic science.”  
(John Forrester in The seduction of psychoanalysis, 1991:308) 
 
"De psychoanalytici zijn de Talmudisten van de onderbuik" 
(Sándor Márai  in Land, Land, [1972] 2008 :100) 
 
Er zijn enerzijds de feiten, anderzijds de verhalen, hypotheses, theorieën, de (re)constructies of de 
herinneringen die naar de feiten lijken te verwijzen. Maar wat is waar en wat is werkelijk? Met dit probleem –de 
verhouding tussen feit en fictie, waarheid en leugen- dat zowel epistemologische als moreel-ethische aspecten 
heeft, werd Freud in de aanloop naar 1897, wanneer hij uiteindelijk besluit zijn eerste neurosenleer los te laten, 
voortdurend geconfronteerd. Nu hij besloten heeft dat niet alle neurosen tot seksueel geweld terug te herleiden 
kunnen zijn, dat de verhalen van zijn hysterische en neurotische patiënten over verleiding niet allemaal waar 
gebeurd kunnen zijn en dat hij ook in zijn eigen analyse een 'oedipale' fixatie op zijn vader en moeder, ja zelfs 
een verliefdheid, heeft ontdekt, moet Freud wel erkennen dat veel verleidingsverhalen van zijn patiënten deels 
fantasie zijn. Hij was er tot dan toe in zijn therapeutische praktijk die hij samen met Breuer had ontwikkeld, 
                                                           
23   Freud zegt er in de al geciteerde brief van 15 oktober aan Fliess over: “Fluchtig ist mir durch den Kopf gegangen, ob 
dasselbe nicht auch dem Hamlet zugrunde liegen möchte.” ( "Vluchtig is me door het hoofd gegaan of ditzelfde niet ook 
ten grondslag zou kunnen liggen aan Hamlet".) (Freud 1950:194, mijn vertaling). Daarna volgt een korte uitwerking van 
dit vermoeden, waarop Freud in zijn Traumdeutung vervolgens uitgebreid zal terug komen. 
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stilzwijgend van uit gegaan dat zijn patiënten hem de waarheid vertelden omtrent hun problemen, hun 
verleden, hun verlangens en hun twijfels. Zijn praktijk was er ook lange tijd op gericht geweest om de 
'werkelijke feiten' boven tafel te krijgen. En daarbij waren hij en Breuer ook de methodiek van de hypnose, die 
met name Charcot veel gebruikte, niet uit de weg gegaan.24 De hypnose kon mensen immers snel en 
gemakkelijk terugbrengen naar situaties uit het verleden, die vergeten leken.  
 Al in 1895 in zijn samen met Breuer uitgegeven studies over hysterie wijst Freud er echter op dat de 
hypnose niet altijd werkt noch noodzakelijk is in de analyse van de hysterische symptomen. Freud geeft aan 
dat het probleem van zijn neurotici niet zozeer het vergeten is, maar een 'tegenwerking' of een 'afweer' die zij 
in stelling brengen tegen het zich herinneren van belangrijke feiten uit het verleden. Deze afweer heeft op zijn 
beurt weer te maken met het ontstaan van  symptomen. Freud noemt het mechanisme dat hier aan het werk is 
afweer, weerstand, afstoting, censuur of een poging om te vergeten (W1: 670 [SA Ergänzungsband: 62- 63]). 
Meer nog: het feit dat de patiënt zich niets herinnert van de omstandigheden waarin het symptoom ontstond, of 
er niets van begrijpt, is een een niet willen weten ('ein Nichtwissenwollen') dat zich vertaalt in een weerstand 
tegen de analyse, die hij een 'associatieweerstand' noemt ('ein Assoziationswiderstand) (W1:  671 [SA 
Ergänzungsband: 63]).25 Freud stelt hier dat de weerstand tegen het werk van de analyse dus een belangrijke 
aanwijzing is dat er zich iets in de psyche afspeelt dat van belang is voor de vorming van het symptoom en de 
neurose. Een therapeutische praktijk die gebaseerd is op hypnose ontzegt zichzelf als het ware deze 
belangrijke aanwijzing voor het analytische, genealogische speurwerk (W1: 681 [SA Ergänzungsband : 74]) of 
maakt het moeilijk om met de patiënt na een hypnose door te werken wat er gezegd is, omdat de patiënt daar 
alsnog niets van wil weten.  
 Hier vinden we een ander spoor in Freuds denken, dat, net als het spoor dat hij via de literatuur volgde 
en dat hij vervolgens in zijn zelfanalyse bevestigd ziet, leidt tot de conclusie dat er zich een andere 
werkelijkheid bevindt achter de neurose en de hysterische symptomen; een werkelijkheid die hij via deze 
weerstand op het spoor komt en die zich gedraagt als een 'vreemd lichaam' oftewel 'Fremdkörper' (W1: 83 [SA 
Ergänzungsband: 689]), dat Freud in de psyche situeert. Deze werkelijkheid is niet onlogisch, maar werkt als 
een andere, 'onbewuste  intelligentie' (W1: 676 [SA Ergänzungsband: 69 ]) in de psyche. Het gedraagt zich als 
een 'infiltraat', dat zich met vele lagen en draden 'als een pathogeen lichaam' in het 'weefsel' van de psyche 
kan nestelen (W1: 689 [SA Ergänzungsband: 83]), en dat men alleen via het volgen van associatieketens van 
woorden en beelden kan opsporen. Freud gebruikt hier overigens heel plastische metaforen, waarvan hij zelf 
benadrukt dat ze soms mank gaan, want het gaat immers om een 'nog nooit beschreven object van denken' 
(W1: 689 [SA Ergänzungsband: 84]). 
 Tot dan toe ging Freud er min of meer van uit dat een neurotisch symptoom vanzelf zou verdwijnen 
wanneer de patiënt zich zou herinneren waar en bij welke gelegenheid dit symptoom was ontstaan. Dit sloot 
aan bij de overtuiging dat hysterische symptomen werden veroorzaakt door een reëel trauma; een of andere 
met seksualiteit geconnoteerde gebeurtenis uit de jeugd, zoals incest, of ongewenste intimiteiten, die de 
patiënt niet had kunnen verwerken en die hem of haar in een toestand van verwarring had gebracht. Nu schetst 
Freud echter de  weerstand die zijn patiënten hebben ten aanzien van een analyse, als een belangrijke 'kracht' 
in de psyche en in het ontstaan van de neurose. In de hypnose wordt deze weerstand tenminste voor even 
omzeild en bovendien als verwaarloosbaar gezien, terwijl de analyticus de weerstand ook kan zien als een 
eerste teken van het feit dat er zich een gedachte of beeld aandient dat nauw verbonden is met (de vorming 
van) het symptoom en de bijbehorende affecten, zoals schaamte, angst, afkeer, maar ook nieuwsgierigheid en 
verlangen. De weerstand tegen de analyse, of de weerstand tegen het blootleggen van de gedachtengang die 
leidt tot het begin van de vorming van een symptoom, is volgens Freud dezelfde psychische kracht die  ook 
zorgde voor de vorming van het symptoom en voor de neurose. Freud beschrijft hoe hij naar aanleiding van 
deze overwegingen ontdekt dat symptomen niet door een enkel trauma worden veroorzaakt, maar 
'overgedetermineerd' zijn (W1: 665, 688 [SA Ergänzungsband: 56, 83]). Er leiden vele wegen naar (de analyse 
                                                           
24   Onder andere in Studien uber Hysterie (1895), met name deel IV; Zur Psychotherapie der Hysterie, doet Freud 
verslag van zijn experimenten met hypnose en met zijn nieuwere methode, waarin hij het associatieve spreken centraal 
stelt. Zie ook Andreas Mayer (2002).  
25  In Werken is Freuds begrip 'Assoziationswiederstand vertaald met 'associatieve weerstand'. Mij lijkt 
'associatieweerstand ' een correctere vertaling: het gaat om een weerstand tegen het werk van de vrije  associatie die 
Freud van zijn patiënten vraagt. 
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van de opbouw van) het symptoom. Bovendien is het symptoom zelf een manier om het probleem dat erachter 
steekt, namelijk het willen verdringen van een voorstelling of gebeurtenis (W1:684 [SA Ergänzungsband: 87]), 
als het ware te verbergen door het theatraal te tonen.  
 Hier kan men de cultuurkitische Freud al horen: niet de incest, of seksuele obsessie zijn het 
(ziekmakende) probleem, maar het feit dat men deze probeert te verdringen of er niet over durft te spreken en 
ze bagatelliseert, waardoor er zich een patogeen lichaam van verdrongen en met name ook tegensrijdige 
gedachten, beelden en affecten in het weefsel van de psyche nestelt, dat zich als een infiltraat gedraagt.  
 In dit artikel uit 1895 ligt in feite al een belangrijke aanzet voor de ommekeer waarover Freud in zijn brief 
aan Fliess van 21 september 1897 schreef. Freud geeft namelijk in 1895 al aan, en niet eens voorzichtig 
tussen de regels maar heel duidelijk, dat hij de neurose en het symptoom nu begrijpt als iets wat ontstaat door 
een poging tot verdringing en niet door een werkelijk gebeurde traumatische ervaring. Het nieuwe, nog nooit 
beschreven object van denken, dat zich als een vreemd lichaam, of beter als een infiltraat in de psyche nestelt, 
is het resultaat van deze poging tot verdringing of vergeten. 
 Freud gebruikt een hele reeks van metaforische vergelijkingen,26 om zich uiteen te zetten met dit 
nieuwe, nog nooit beschreven 'object van denken' en benadrukt dat hij moeite heeft zich dit object voor te 
stellen. Hij probeert steeds andere metaforen uit en verbetert zichzelf ook in deze tekst, wanneer hij op een 
gegeven moment onderstreept dat het begrip 'Fremdkörper' ('een vreemd lichaam') niet helemaal adequaat is 
gekozen en dat het ook niet helemaal dezelfde connotaties oproept als het begrip 'Infiltrat' (W1: 689  [SA 
Ergänzungsband: 83]). Deze metafoor 'infiltraat' past beter bij Freuds nieuwe inzicht dat het symptoom als het 
ware de zichtbare en theatrale veruitwendiging is van die verdrongen en tegenstrijdige beelden, gedachten en 
affecten die zich in de psyche genesteld hebben, of zich daar afspelen, als een knoop van allerlei denksporen, 
die zich zo wijd vertakken in het bewuste en onbewuste denken, dat nooit alle vertakkingen kunnen worden 
opgeruimd (W1: 689 [SA Ergänzungsband: 83]). Een andere metafoor die Freud in dit kader gebruikt om grip te 
krijgen op de neurotische denkbeelden en affecten die zich verbergen achter het symptoom, en die hij zich als 
iets plastisch voorstelt, als een "heel ruimtelijk uitgedijde massa van patogeen materiaal" (W1: 690 [SA 
Ergänzungsband: 84]), is die van een uit meerdere dimensies gevormd gebouw ('Gebilde') (W1:687 [SA 
Ergänzungsband: 81 ]).  
 Heel dit metaforische spel of deze worsteling met het vinden van het juiste woord, leidt Freud op een 
gegeven moment tot de conclusie dat de psyche ook een onbewuste kent; een begrip dat hij in deze tekst 
alleen nog maar als bijvoegelijk naamwoord gebruikt. Alle latere bepalingen van dit 'onbewuste' zullen steeds 
congruent blijven met deze eerste uitprobeerselen, zoals we die hier in deze tekst uit 1895 kunnen teruglezen. 
Afgaande op de metaforische vergelijkingen die Freud in deze tekst beproeft, spreekt hier duidelijk de 
neuropatholoog, die zich probeert dit nieuwe, nog nooit voorgestelde object te denken. Steeds zijn het de 
woorden die de patiënt spreekt, en Freuds eigen worsteling met metaforen, die hem op het spoor zetten van dit 
'uitdijende pathogene lichaam', waarvan hij benadruk dat men het niet, als het ware via een chirurgische 
ingreep, 'los kan pellen uit het omringende weefsel van de psyche' (W1 :689 [SA  Ergänzungsband: 83]). In die 
zin is ook moeilijk te zeggen, benadrukt Freud hier, zoals hij dat later in zijn tekst over Gradiva (1907) zou 
doen, waar precies de grens ligt tussen het 'pathogene materiaal' en het normale 'ik'. Juist de vergelijking met 
een 'infiltraat' maakt duidelijk hoezeer er sprake is van een onontwarbare verweving van normaal en pathogeen 
psychisch materiaal.  
  
Breuer, de leermeester, collega en persoonlijke vriend met wie Freud al sinds het begin van de jaren tachtig 
samenwerkte op het gebied van de behandeling van neurosen, veronderstelde dat het spreken over de 
traumatische gebeurtenis die leidde tot de vorming van het symptoom, tot een 'catharsis' kon leiden ofwel tot 
het verdwijnen van het symptoom. Dit is de reden waarom zij de behandelmethode ook wel 'talking cure' 

                                                           
26  Hij schrijft op dat hij zich van een "reeks van vergelijkingen" bedient "die alle maar een heel beperkte overeenkomst 
met mijn thema vertonen en die ook niet onderling verenigbaar zijn. Ik weet dat en loop niet het gevaar hun waarde te 
overschatten, maar ik laat mij door het oogmerk leiden een zeer gecompliceerd en nog nooit beschreven object van 
denken van diverse kanten te belichten; daarom sta ik mijzelf de vrijheid toe om ook nog op de volgende bladzijden op 
deze niet onberispelijke manier vergelijkingen te hanteren." (W1: 689  [SA Ergänzungsband: 83-84]) 
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noemden, een naam die zij ontleenden aan een van Breuers eerste patiëntes ('Anna O').27 Freud echter, stelt in 
Studien über Hysterie vast, dat bij het opruimen van een sypmtoom zich onmiddellijk weer nieuwe symptomen 
vormen, die uitdrukking zijn van dezelfde wijdvertakte gedachtestructuur die hij zich als een ruimtelijk uitdijende 
massa voorstelt. Toch stelt hij in dit artikel dat de spreekkuur ook bij deze nieuwe inzichten werkzaam kan zijn. 
De spreekkuur kan, beginnend bij de draden die zich vanuit het symptoom in alle richtingen en lagen van de 
psyche als associatieketens uitstrekken, helpen met het leefbaar houden van een neurose. Ze kan helpen 
bepaalde dwanggedachten uit de weg te ruimen. Ze kan helpen een acute aanval van hysterie in te kaderen, 
zoals ook bij een acute uitbraak van een infectie-ziekte de arts kan helpen het risico van verdere complicaties 
te beperken (W1:665 [SA Ergänzungsband: 56-57]). Dat alles kan de spreekkuur bewerkstelligen. Deze nieuwe 
methode bestaat uit het  ruimte geven aan het spreken van de patiënt, die zich concentreert op de speciale 
(nog 'onbewuste') gedachten-sporen die samenhangen met de symptomen, en uit het zorgvuldig luisteren en 
doorvragen van de therapeut. 
  
Dat deze nieuwe uitgangspunten voor zijn therapeutische praktijk, waarin hij de hypnose langzaam achter zich 
zal laten, ook een eigenzinnige visie op methodologische, epistemologische (en ethische) vraagstukken- 
vereiste, realiseerde Freud zich kennelijk pas voor het eerst heel scherp in 1897, in de maanden rond zijn 
'bekentenis' aan Fliess. Met het opgeven van de verleidingshypothese, beter nog traumatheorie, maar vooral 
ook met de voorzichtige en zorgvuldige schetsen die hij al in 1895 in Studien über Hysterie maakt van de aard 
van de neurose, het symptoom en het onbewuste, begeeft Freud zich nadrukkelijk in een andere 
epistemologische denkruimte dan die van zowel Breuer als van zijn andere leermeester Charcot. Freud maakt 
zich op om het medische referentiekader dat de toenmalige psychiatrie kenmerkte, te verlaten voor een meer 
linguïstische, of minstens op taal georiënteerde aanpak, waarvan hij al in het artikel uit 1890, Psychische 
Behandlung (Seelenbehandlung) een eerste aanzet schetste. In de hierboven beschreven gedachtegang die hij 
vijf jaar later in Studien über Hysterie ontwikkelde, zien we duidelijk dit denkspoor terugkeren, dat een voorrang 
aan de woorden geeft, en vertrekt vanuit dit idee dat de psyche invloed op het lichaam heeft, in plaats van 
omgekeerd.  
 De hierboven geciteerde wetenschapsfilosoof, Freud-kenner en voormalig Engelse vertaler van Lacan, 
John Forrester, onderschrijft deze stelling. In The seduction of psychoanalysis (1991) schrijft hij in het laatste 
hoofdstuk van dit boek, aan de hand van een analyse van Foucaults receptie van de psychoanalyse in Les 
Mots et les Choses (1966) en in Lʼhistoire de la sexualité (1976), dat het twintigste eeuwse onderzoek naar de 
Freudiaanse psychoanalyse sterk gedomineerd is door een medisch-biologische invalshoek, terwijl er 
voldoende aanknopingspunten zijn in het werk van Freud zelf om, zoals ook Foucault doet, juist Freuds eigen, 
meer structurele, linguïstisch-semiotische insteek serieus te nemen. Zowel de anamnese, als het semi-
monologische spreken op de divan, als de vrije associatie, als ook het verslag dat Freud daarvan maakte in de 
vorm van case-histories, zijn nadrukkelijk talig van aard en lenen zich voor een meer linguïstische benadering, 
zoals Freud die vanuit de eerste samen met Breuer uitgevoerde experimenten met de spreekkuur probeerde te 
ontwikkelen. Ik heb hierboven laten zien dat ook Freuds nieuwe theorievorming rond de etiologie van de 
neurosen een nadruk op het woord verraadt. 
 Freuds breuk met Breuer is niet heel duidelijk aan te geven maar hangt samen met de andere nadruk 
die Freud, ondanks dit nieuwe spoor in zijn therapeutische praktijk, blijft leggen op het belang van de 
seksualiteit. Jones (1984, deel 1: 300) geeft aan dat Breuer een grote reserve had ten aanzien van Freuds 
nadruk op het seksuele leven van zijn patiënten en het belang daarvan voor het ontstaan van de neurosen. Dat 
Freud dit spoor bleef volgen, leverde hem bovendien kritiek op van andere collega's, aldus Jones, en deed ook 
zijn beginnende praktijk geen goed. In de jaren tachtig en negentig had Freud grote moeite om financieel het 
hoofd boven water te houden als vrij gevestigde therapeut. Jones geeft een mooie anecdote in dit kader, 
betreffende Freuds ambivalente pogingen om ook in de universitaire wereld serieus genomen te worden. Niet 

                                                           
27  Zie hiervoor Studien uber Hysterie (1895), waarin Freud en Breuer verslag deden van hun nieuwe 
behandelingstechniek voor hysterische patiënten, zoals Anna O., die hen de term “talking cure” (W1:469) aanreikte. Een 
van Anna O.'s symptomen was dat zij een tijdlang alleen Engels sprak. Vandaar de engelstalige term. 
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alleen zijn Joods-zijn speelde hem parten bij het verwerven van een positie28, ook zijn theorie over het belang 
van de seksualiteit werd hem niet in dank afgenomen. Een aantal van zijn vrouwelijke patiëntes hebben in de 
jaren rond de eeuwwisseling hun invloed bij de verantwoordelijke minister aangewend om een benoeming als 
bijzonder hoogleraar zonder onderwijsverplichting voor hem te regelen. Wanneer dit tenslotte in 1902 lukt, 
schrijft Freud op 11 maart aan Fliess :"Het regent ook nu al gelukwensen en bloemen, alsof de rol van de 
seksualiteit plotseling van de kant van zijne majesteit zelf ambtelijk erkend is, het belang van de droom door de 
ministerraad bevestigd, en de noodzaak van een psychoanalytische hysterietherapie met 2/3 meerderheid in 
het parlement is doorgezet."(Jones 1984: 396, Freud 1950: brief nr. 152 : 295).29 
 Ook de methodische afstand die er langzaam maar zeker als vanzelf tot Charcot ontstaat, wordt 
begrijpenlijk als we de nieuwe methodische en epistemologische vooronderstellingen en implicaties van de 
spreekkuur serieus nemen en goed tot ons laten doordringen. De 'epistemologische omgeving' die de arts en 
psychiater Charcot (1825-1893) creërde is tamelijk verschillende van die van de neuroloog en beginnende 
psychoanalyticus Freud van het eind van de negentiende eeuw. Met name Charcots theatrale en visuele 
aanpak valt dan op en onderscheidt zich sterk van Freuds dialogische aanpak in de spreekkamer. Bij Charcot 
werd de fotografie, als nieuwe technologie van de blik, een middel om het zieke lichaam van een geval tot een 
tableau te transformeren. Charcot stelde zijn hysterische patiënten als het ware ten toon zowel op fotoʼs als in 
zijn Parijs amfitheater. Ulrich Baer citeert in Spectral Evidence, The Photography of Trauma (2002), Freud over 
Charcot: “Il était un visuel” (Bear 2002:14). Daarbij maakt Freud gebruik van het dubbelzinnige Franse woord 
om Charcot te karakteriseren als een observator én een visionair. Georges Didi-Huberman stelt in Invention de 
lʼhystérie. Charcot et lʼiconographie photographique de la Salpêtrière (1982) dat de fotografie voor Charcot 
tegelijk een experimenteel procédé, een museale methode en een onderwijsmethode was (Didi-Huberman 
1982:40). Hij beschrijft hoe onder Charcot het wetenschappelijk tijdschrift de Iconographie photographique de 
la Salpêtrière gepubliceerd werd, met daarin fotoʼs van vooral hysterische en epileptische patiënten.  
 Vanaf 1878 had La Salpêtrière, het Parijse psychiatrische centrum dat door Charcot werd gerund, 
bovendien een eigen fotolaboratorium, waarvan Albert Londe de belangrijkste medische fotograaf was. Het is 
opmerkelijk hoe Charcots fotograaf de fotografische plaat als het ware tot het netvlies van de wetenschapper 
promoveerde. Hij stelde dat onpartijdige en snel verzamelde documenten zoals foto's een aanzienlijke waarde 
toevoegen aan de medische observaties, in die zin dat ze de getrouwe afbeelding van het onderzochte subject 
voor ogen voeren. (Didi-Huberman 1982: 50).  De fotografie zou de observaties van de medicus vervolledigen 
en een eenvoudige afdruk zou veel meer vertellen dan een omstandige beschrijving. Vanaf 1888 geeft Londe, 
samen met onder andere Gilles de la Tourette de Nouvelle Iconographie photographique de la Salpêtrière uit. 
Dit groeit uit tot een internationaal medisch tijdschrift dat artikelen selecteert op grond van de fotoʼs of ander 
visueel materiaal. Martin Kemp citeert Charcot zelf die onderstreepte dat hij zich geheel en al enkel fotograaf 
achtte en alleen maar opschreef wat hij zag (Kemp 1997: 120). Voor alles keek deze dokter: hij 'dacht' met de 
fotografie en bij hem lijkt de medisch-fotografische blik boven alle twijfel verheven.  
 De fotografie die Charcot als nieuw medium omarmde was een recente technologie, het amfitheater 
echter vormde indertijd, einde negentiende eeuw, een zeer welbekende metafoor voor een medische 
ʻomgevingʼ.30 Ze pasten beide binnen een traditie die de observatie van uiterlijke kenmerken van patiënten 
centraal stelde,31 en waarbij het gebruik van amfitheaters door de medische wetenschap een cruciale rol heeft 

                                                           
28  Pas in de jaren zestig van de negetiende eeuw had men in het Habsburgse rijk de wetten afgeschaft die Joden 
verplichtte in aparte getto's te leven. 
29  "Es regnet auch jetzt schon Glückwünsche und Blumenspenden,  als sei die Rolle der Sexualität plötzlich von Sr. 
Majestät amtlich anerkannt, die Bedeutung des Traumes von Ministerrat bestätigt und die Notwendigkeit einer 
psychoanalytischen Therapie der Hysterie mit 2/3 Majorität im Parlament durchgedrungen." (mijn vertaling) 
30  Zie voor een scherpe analyse van de setting van Charcots amphitheater, en de rol van de medische blik bij 
voorbeeld ook Stuart Hall  (1997), met name de paragraaf Where is ʻthe subjectʼ? 
31  Zie voor een interessante studie naar deze empirische voorgeschiedenis van de moderne psychiatrie en 
psychoanalyse: Andreas Mayer (2002). Mayer beschrijft hoe er vanaf het einde van de achtiende eeuw een eerste 
empirische psychologie ontstond, die zich vooralsnog beperkte tot het ʻobjectiefʼ beschrijven van gelaats- en 
schedelkenmerken. Gelaatskundigen en frenologen zochten bij voorbeeld een verband tussen enerzijds het karakter of 
de geestelijke afwijking en anderzijds het hoofd of het lichaam. Een crimineel herken je aan zijn doorgegroeide 
wenkbrauwen, aldus de Italiaanse wetenschapper Cesare Lombroso rond 1880. Lavater ontwikkelde rond 1775 een 
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gespeeld. Het amfitheater, als technologie van de medische blik, heeft een imposante voorgeschiedenis die 
verbonden is met de ontwikkeling van de anatomie en de lange tijd verboden praktijk van dissectie. Tijdens de 
Renaissance bereikte de anatomie als onderdeel van de medische wetenschap in Italië een hoogtepunt onder 
leiding van Vesalius, die in Basel in 1543 zijn beroemde werk De humanis corporis fabrica libri septem liet 
uitgeven.  
 Deze nieuwe benadering van het menselijk lichaam, geïnitieerd door een homo universalis als Leonardo 
da Vinci,32 die in de vijftiende eeuw nog in het geheim zijn dissecties moest doen, en geperfectioneerd door de 
Brusselse geleerde Vesalius, die in de zestiende eeuw openlijk lijken begon te ontleden en met zijn boek de 
grondslag voor de anatomie legde, verscheen bij steeds meer universiteiten op het curriculum. En tegen het 
eind van de zestiende eeuw vonden de lijkschouwingen plaats in amfitheaters. Niet alleen in Padua, waar 
Vesalius zijn grootste ontdekkingen deed, ook in bij voorbeeld Leiden werden de doden openbaar onderzocht. 
Boven het amfitheater van Leiden hingen twee inscripties: 'Nosce te ipsum' (ken uzelf) en 'Pulvis et umbra 
sumus' (wij zijn stof en schaduw). Waarmee op zijn minst de indruk wordt gewekt dat in het binnenste het ʻzelfʼ 
van de mens huist en dat het kennen van zichzelf een daad van ʻblootleggenʼ is. Op sommige plaatsen werden 
alleen medische studenten toegelaten op de dissecties. Op andere plaatsen mocht iedereen die een 
toegangsticket kon betalen het binnenste van een mensenlichaam komen bewonderen. In steden waar geen 
medisch amfitheater voorhanden was werd de openbare dissectie in een kerk uitgevoerd. In 1632 schildert 
Rembrandt bijvoorbeeld 'de Anatomieles van dokter Nicolaes Tulp', een anatomieles die in een Amsterdamse 
kerk plaatsvond.33 Ook Molière verwijst naar de openbare dissecties in zijn Le malade imaginaire (1673), waar 
een dame wordt uitgenodigd om, gewoon ter ontspanning, eens mee te gaan kijken naar de dissectie van een 
vrouw. 
 Michel Foucault maakte een studie van de ontwikkeling van dit medische discours in Naissance de la 
clinique; une archeologie du regard medical (1963), waar hij opmerkt dat de klinische blik een luisterende en 
sprekende blik (Foucault 1963:150) is, die de paradoxale eigenschap heeft een taal te vernemen op het 
moment waarop hij een schouwspel waarneemt (Foucault 1963:141). De medische blik leest als het ware 
symptomen via een stelsel van gelijkenissen (Foucault 1963:170). Ze ontwerpt een nomenclatura en ze zoekt 
een classificatiesysteem naar voorbeeld van de chemie en de botanica. Ook spreekt Foucault in het laatste 
hoofdstuk van dit boek over de discursieve ruimte van het lijk, het ontsluierde innerlijk en de homogene ruimte 
                                                                                                                                                                                          
fysionomisch observatiesysteem vanuit de anatomie. Zijn fysionomiek kan beschouwd worden als de eerste poging tot 
een empirische, beschrijvende psychologie, maar we herkennen ook een theologische component: God heeft de mens 
geschapen en een boodschap in elk gezicht gegraveerd. Aan de fysionoom om die te achterhalen. Lavater deelt het 
gelaat in drie delen in: het voorhoofd geeft de mate van intelligentie aan, het gebied tussen wenkbrauw en onderlip de 
morele en emotionele ontwikkeling, de kin en de nek de mate van zinnelijkheid. In heel Europa wordt het mode om 
elkaars gezichten te lezen: ʻfysionomischeʼ briefwisselingen, zakboekjes en talloze publicaties getuigen hiervan. Er zijn 
zelfs ʻgelaatkennersʼ die op afspraak een silhouetportret of gezicht analyseren. Na 1800 wordt de schedel hét nieuwe 
onderzoeksterrein. De belangrijkste vernieuwer is de Weense arts Franz Joseph Gall (1757-1828). Hij werkt tussen 1800 
en 1820 aan de theorie dat het karakter kan worden vastgesteld door de schedel te bevoelen. De karaktereigenschappen 
zouden zetelen op vaste locaties in de hersenen. Een bepaald deel van de hersenen is dus groter of kleiner ontwikkeld 
naar mate die karaktereigenschap meer of minder ontwikkeld is. De schedel heeft zich naar die uitstulpingen gevormd. 
Gall ontwerpt een locatiemap van de bobbels en heuvels op de schedel waar de eigenschappen te vinden zijn. Hij oefent 
het liefst op de schedels van genieën, criminelen en krankzinnigen, want die hebben volgens hem de sterkst ontwikkelde 
eigenschappen. De schedelleer groeit net als de fysionomiek uit tot een uitzinnige Europese mode. Vooral na 1820 
worden de zogenaamde frenologische verenigingen druk bezocht. Een aantal Franse psychiaters zoals Jean-Etienne 
Esquirol en Philippe Pinel gebruiken de fysionomiek en de schedelleer om de kenmerken van de waanzin te leren lezen. 
Ze huren kunstenaars in om ʻwetenschappelijke tekeningenʼ van patiënten te maken, ten behoeve van hun eigen 
onderzoek. Al gauw wordt hiervoor ook de fotografie gebruikt. Later in de negentiende eeuw classificeerde men 
psychiatrische patiënten niet alleen afgaande op hun gezicht en schedelvorm, maar ook volgens hun attitudes, 
houdingen en gebaren en ontstonden uitgebreide fotocollecties binnen de psychiatrie, zoals die van Charcot.  
32   Leoardo da Vinciʼs tekeningen van diens anatomische onderzoekingen worden o.a. in de Royal Library van Windsor 
Castle bewaard onder de titel Anatomy-notebooks. Het standaard werk over Leonardo's anatomie is de monumentale 
editie van Keele : Corpus of the anatomical works in the collection of her Majesty the Queen, New York:Johnson, 1979-
1981. Met name deel 3. Zie voor online beelden:  www.drawingsofleonardo.com en www.leonardo-da-vinci-
biography.com. 
33  Het schilderij hangt momenteel in het Mauritshuis in den Haag. 
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van de nieuwe ziekenhuis-institutie, die het onderzoek aan het lichaam tot een repeteerbaar experiment in een 
gelijkblijvende omgeving maakt.  
 In Freuds praktijk ten tijde van zijn eerste hysterie-analyses aan het einde van de negentiende eeuw 
bleef het door Foucault beschreven objectiverende schouwen als experiment binnen een neutrale homogene 
context (de witte klinische ziekenhuisruimte) achterwege. Freuds divan en zijn praktijkruimte waren verre van 
klinisch, maar zorgvuldig ingericht met tapijten, kunstvoorwerpen, (antieke) beelden en boeken.34 Freud hield 
zich, zeker na zijn eerste shift in 1897, niet meer bezig met het medisch-biologische blootleggen, of dissectie, 
dat sinds de zestiende eeuw een zo centrale plaats innam in de medische wetenschappelijke onderzoekingen. 
Ook in de gezamenlijke aanpak van de hyserie die Freud en Breuer ontwikkelden, stond niet zozeer het 
paradigma van de dissectie en van het kijken en objectief registreren naar analogie van de fotografie centraal, 
zoals bij Charcot, maar het spreken en luisteren. En niet de tegenstelling 'binnen' versus 'buiten' of de daad 
van het blootleggen of vastleggen was betekenisvol, maar eerder, zo zou ik willen argumenteren, de 
tegenstelling ʻniet gehoord zijnʼ versus ʻbegrepen wordenʼ. Het talige aspect van het medische discours -dat er 
een taal wordt gehoord op het moment dat er een schouwspel te zien is- wordt door Freud en Breuer in de 
praktijk van de psychoanalytische spreekkuur losgemaakt van de klinische objectiverende medische blik. Het is 
niet meer de arts die een taal verneemt waar anderen alleen een symptoom zien. Het is binnen de setting van 
de spreekkuur letterlijk de patiënt die uitgenodigd wordt om te spreken en zijn of haar symptomen van een 
context te voorzien, terwijl de arts, samen met de patiënt, probeert in dit mogelijk onsamenhangend of moeilijk 
te begrijpen discours een logica te ontdekken. Daarbij vraagt Freud zijn patiënten weliswaar om 'objectief' waar 
te nemen wat er zich aan hun geestesoog voltrekt aan herinneringen, herinneringsbeelden en woorden, of 
woordenreeksen (W1: 676, 682 [SA Ergänzungsband: 69, 75]), maar dat gebeurt nu met een ander doel dan 
een categoriserings-lust. 
 De grootste shift die Freud gemaakt heeft in zijn carrière bestond kortom niet eens zozeer uit het laten 
vallen van Breuers etiologie van de hysterie, die een buiten-psychische oorzaak van de neurose poneerde, zo 
zou ik hier willen argumenteren. In feite had Freud al jaren eerder heel impliciet -misschien mogen we hier wel 
'onbewust' zeggen- vanuit de samen met Breuer ontwikkelde spreekkuur voor een volledig nieuwe benadering 
van de hysterie gekozen. Deze nieuwe benadering had nog niet zijn beslag gekregen op het vlak van de 
theorie of epistemologie, maar had wel al zijn praktijk, zijn dagelijkse omgang met de hysterie en de neurose, 
grondig veranderd. De echte shift in Freuds carrière, zou men kunnen stellen, bestond uit de eenvoudige 
beslissing om de methodische benadering die hij als neuroloog leerde en de verleidelijk nieuwe technologische 
innovatie van de fotografie, zoals Freud die in Charcot's ziekenhuis La Salpetriere had leren kennen, te 
negeren en om in zijn algemeenheid af te zien van het schouwspel en van haar theatrale, door de medische 
wetenschap geannexeerde omgeving (zoals het amfitheater in La Salpetriere), om vervolgens zijn aandacht te 
verplaatsen naar de dimensie van het woord.  
 Zoals de meeste mensen wel weten, worden dergelijke beslissingen meestal 'en passant' genomen en 
realiseert men zich pas achteraf de volle reikwijdte ervan. Toen Freud aan het begin van  de jaren tachtig van 
de negentiende eeuw besloot te gaan luisteren naar wat patiënten vertelden wist hij eigenlijk niet wat hij deed. 
Hij moest de consequenties ervan nog helemaal doordenken en op een rijtje zetten. Dit besluit te gaan 
luisteren naar patiënten markeert ook tegenwoordig nog steeds de transformatie van een arts-psychiater tot 
een psychoanalyticus. En ook nu is dat nog steeds een gewaagde stap. Zij die het aandurven zich in één 
ruimte met hun patiënt op te houden en hun verhaal aan te horen, switchen niet alleen van methode, maar ook 
ven discours en vinden moeilijk aansluiting bij de 'harde' natuurwetenschappelijke benadering van de medische 
psychiatrie.35  
 De echte shift of Wende in Freuds carrière was dus een logisch gevolg van de ervaringen die hij in zijn 
                                                           
34  Zie Jones' Freud-biografie deel 1: in de beginjaren van de psychoanalyse, toen Freud nog redelijk geïsoleerd werkte 
en er nog geen psychoanalytische vereniging was opgericht, d.w.z. voor 1910, begon Freud zijn praktijk in te richten met 
antieke en gipsen beelden (1984: 385). In een Brief aan Fliess van 6 december 1896 schrijft hij: "Mein Zimmer habe ich 
jetzt mit Gypsen der Florentiner Statuen geschmückt. " (Freud 1950:156). In een brief van 20 augustus 1898 schrijft hij 
aan Fliess dat hij in Innsbruck een romeins beeldje van een Januskop heeft gekocht, en twee Egyptische antiquiteiten. 
(Freud 1950: 223). 
35   De Nederlandse psychiater en psychoanalyticus Jos de Kroon geeft een aardige anecdote over zijn eigen besluit om 
te gaan luisteren naar zijn patiënten in Omzien naar de psyche. (1999). 
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therapeutische praktijk opdeed en van zijn besluit om niet meer met de fotografie te denken, of in elk geval af 
te zien van de logica van de blootlegging, categorisering en ordening waaraan hij als neuroloog gewend was.  

Wat Freud meeneemt van zijn neurologische opleiding, is misschien wel de hierboven geschetste metaforiek 
die hij in Studien über Hysterie hanteert, en die hem hielp het symptoom als een intra-psychisch 'pathogeen 
lichaam' tof 'infiltraat' te begrijpen, dat een inwerking heeft op het 'weefsel' van de psyche en op het denken en 
de ervaring van de patiënt. Dit maakte mogelijk dat hij zijn aandacht verlegde van de lichamelijke ongemakken 
en de eventuele extra-psychische invloeden, naar het intra-psychische gebeuren waarvan de symptomen van 
patiënten getuigen. Dat Freuds praktijk wel volgens het in de renaissance al gevestigde medische kader werd 
gepercipiëerd, heeft dus veeleer te maken met het feit dat onze eigen blik kennelijk sterk gedisciplineerd en 
beïnvloed is geraakt door dit medische objectiverende, fotografische discours. Wanneer ik nu de vraag moet 
beantwoorden waarmee Freud -als het niet met de fotografie was- eigenlijk dacht, dan komen eerder Bijbelse 
connotaties op. Freud dacht niet zozeer met moderne media zoals de fotografie, of met de geijkte media uit de 
aloude medische praktijk, zoals het amfitheater, of met het mes van de anatoom of neuro-chirurg, maar eerder 
met de Joodse Talmud. De begrippen die hij leende uit zijn praktijk als neuropatholoog krijgen daardoor een 
metaforische lading. De Lacaniaanse en Joodse psychoanalyticus Gerard Haddad wijdde een studie (1981) 
aan de hypothese dat Freuds uiteindelijke positionering en inrichting van zijn spreekkuur vooral tot stand is 
gekomen naar analogie van de manier waarop vanuit de Talmud een zekere rituele spreekkuur al eeuwenlang 
gangbaar was. Ook onderstreept Hadad dat de ruimtelijke metaforiek van het gebouw ('Gebilde'), die Freud 
gebruikt in Studien über Hysterie om te begrijpen met welk nieuw 'object van denken' hij te maken heeft, uit de 
Joodse traditie afkomstig is. In het Oude Testament wordt aan de Joden, na de vernietiging van de tempel 
wanneer zij naar Babylon worden afgevoerd en daar lange tijd in ballingschap door moeten brengen, 
voorgehouden dat niet alles verloren is met de vernietiging van deze tempel. Men kan zich een tempel van de 
ziel vormen, en op die manier het centrum van de Joodse eredienst en het symbool dat hen bindt levend 
houden. Dit metaforische denken over de ziel, of in Freuds woorden over de psyche, als een 'innerlijke ruimte' 
die via woorden kan worden beïnvloed en gevormd, stamt kortom uit een eeuwenoude traditie. Zo verschijnt 
ook het boek, aldus Haddad, als een hulpmiddel en metafoor om deze symbolische tempel tot leven te 
wekken.36  
 Freud zette simpelweg zijn patiënten niet (meer) te kijk. Hij gaf ze daarentegen de gelegenheid om te 
spreken. Dat betekende dat hij ze ook letterlijk een (besloten) ruimte zonder pottenkijkers gunde. Die ruimte 
richtte hij eerder in als een bibliotheek, een notariaat, een advocatenpraktijk, een spreekkamer van een rabbi of 
dominee –ruimtes waar van oudsher het woord centraal stond- dan als een neutrale witte ziekenhuisruimte of, 
zoals Charcot, als een openbaar amfitheater. Hij koos een intieme ruimte waarin zorgvuldig accessoires 
werden geplaatst, die het spreken gemakkelijker op gang zouden weten te brengen.37 Hij liet zijn patiënten 
weliswaar op een bed plaatsnemen, maar hij gaf het een andere functie; van onderzoekstafel werd het een 
somptueuze divan bekleed met kussens en Perzische tapijten. Ook besliste Freud op zeker moment om 
voortaan achter deze divan plaats te nemen, zodanig dat hij zich kon concentreren op het luisteren en zijn 
cliënten niet afgeleid zouden raken door bij voorbeeld het zien van zijn notities of door zijn onderzoekende blik. 
Freud zag het verhaal van de hysterica daarbij nadrukkelijk niet als chaos, of onrede, zoals veel artsen, maar 
als een complex gebouw ('Gebilde') (W1: 687 [SA Ergänzungsband: 81) dat wel degelijk een structuur bezit die 
verstaan kan worden, mits de arts bereid is het een plek te geven en de rode draad te zoeken. Al in Studien 
uber Hysterie (1893-95) benadrukt Freud dat het gaat om een tot spreken laten komen van gedachten 
(Gedanken), voorstellingen (Vorstellungen) of beelden (Bilder). En niet de arts leest hier de symptomen, maar 
de patiënt spreekt op uitnodiging of aandringen van de arts. Door dit associatieve spreken van de patiënt 
kunnen de (onbewuste) gedachten, beelden en voorstellingen die het 'psychische materiaal' van de hysterie 

                                                           
36  Haddad citeert als motto voor zijn boek een zin uit de brieven van Karl Abraham aan Freud: "Le mode de pensée 
talmudique ne peut tout de mëme pas nous avoir subitement quittés" ("De Talmudische manier van denken kan ons 
uiteindelijk niet meteen hebben verlaten." Mijn vertaling). 
37  Zie voor een prachtig overzicht van de objecten die Freud in zijn spreekkamer bijeenbracht de catalogus, 
samengesteld door W.Luik: Freud, De sfinx van Wenen; de archeologische collectie van Sigmund Freud (1993) 
Amsterdam: Boom. Deze werd gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling  "Ooit van Freud" in 1994 in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, i.s.m. het Freud Museum te Londen. 
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vormen, worden 'doorgewerkt' (W1: 687, 689 [SA Ergänzungsband: 81, 84 ])38 bevraagd, ontleed en opnieuw 
geordend. Voor dit werk van terugblikken, analyseren en doorwerken creëert Freud niet alleen letterlijk een 
ruimte, als een soort van verdubbeling van die innerlijke, psychische ruimte, maar neemt hij ook de tijd: 50 
minuten, en dat als het nodig is weken, maanden of soms jaren lang. 
 
 
3 Freuds structurele blik en haar impliciete metafysica: de uitvinding van 'een psychische realiteit'. 
 
“It was rape, not fantasy, that began to concern feminists; and, from the late 1970s on, it was the sexual abuse of 
children, not the Oedipus complex, that became a new crusade for many feminists. Freud and all the institutions of 
psychoanalysis became deeply suspect for having highlighted fantasy and desire, rather than brute reality and sexual 
exploitation.” 
(John Forrester in Dispatches from the Freud wars, 1997) 39 
 
In het begin van de psychoanalyse, wanneer Freud nog nauwelijks aan een theorie of, zoals hij het later 
noemde, metapsychologie, is toegekomen, zet hij dankzij de literatuur, de literaire kritiek en een oriëntatie op 
de woorden, als 'essentieel gereedschap' (Freud 1890) voor de analyticus, een grote stap in zijn denken. Freud 
opent een nieuwe denkruimte en creëert een nieuwe praktijk doordat hij besluit dat de verhalen van zijn 
patiënten en zijn eigen fantasmatische herinneringen niet zozeer naar waar gebeurde feiten verwijzen, maar 
naar fictionele fantasieën rond een familiaal systeem. Deze, en niet de feiten zullen zijn werkterrein vormen. 
Forrester wijst er in The Seduction of Psychoanalysis (1990) op dat Freud met deze toevlucht tot de literatuur 
en taal op zijn minst een connectie installeert tussen het beginnende discours over de individuele seksualiteit, 
dat door de negentiende eeuwse psychiatrie werd ontwikkeld vanuit haar preoccupatie met abnormaliteit en 
perversie, en de familiale geschiedenis (Forrester 1990:303). Hiermee wordt de seksualiteit door Freud niet 
alleen uit het domein van de a-normaliteit gehaald, maar wordt ze ook opgenomen in een structurele of 
functionele beschouwing; namelijk van een familiaal systeem. Dat is precies de stap waarmee Breuer en 
andere collega's en een groot deel van de eind negentiende eeuwse publieke opinie moeite hadden. 
 De zogenoemde verleidingstheorie had Freud tot dan toe niet alleen het zicht benomen op de hierboven 
beschreven intra-psychische processen, maar ook op het belang van de (kinderlijke) seksualiteit. Het loslaten 
van deze verleidingstheorie en van Charcots medische blik, openen voor Freud een nieuwe wereld waarin 
kinderen ook aktieve (seksuele) verlangens bezitten. Freud noemde deze wereld 'oedipaal' naar de door 
Sophokles opgetekende Oedipusmythe. Het besluit om de (kinderlijke) seksualiteit serieus te nemen was een 
onontkoombare conclusie, die Freud wel moest maken toen hij van de verleidingstheorie afstapte. Als zijn 
hysterische patiënten niet als kind seksueel zijn verleid door ouders of andere volwassenen, dan moet het zo 
zijn dat hun verhalen hieromtrent uit eigen seksuele verlangens en wensen voorkomen. Het duurde echter nog 
enige jaren voordat Freud zich met zijn eigen ontdekking verzoend had.40 Een jaar na zijn brief aan Fliess 
publiceert Freud in 1898 een studie over Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, waarin hij zich nog niet 
heel uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uitlaat over zijn nieuwe inzicht in de oorzaak van neurosen. Hij volstaat 
ermee te benadrukken dat de seksualiteit een zeer belangrijke rol speelt en met name ook de kultureel vereiste 
onderdrukking van de seksualiteit. "Men doet er verkeerd aan het seksuele leven van kinderen geheel te 
veronachtzamen; zij zijn, voor zover ik heb ervaren, in staat alle psychische en veel somatische seksuele 
handelingen te verrichten" (W1: 858 [SA5:31]). 
 Freud wijst hier ook op de kulturele neiging om de kinderlijke seksualiteit te ontkennen, te negeren ofwel 
in te perken. Hij bekritiseert in het begin van zijn artikel ook de seksuele moraal van zijn tijd die vrouwen dwingt 
hun seksuele gevoelens te verbergen (W1: 845 [SA5:17]). Hij verkiest een niet-preutse aanpak wanneer hij 
vrijelijk spreekt van vroegkinderlijke seksualiteit. "Maar het is in ons aller belang dat de mensen zich ook op 

                                                           
38  Deze term doorwerking of 'Durcharbeitung' zal later een van de centrale begrippen worden in de analystische 
methode en heb ik in de inleiding al geïntroduceerd als belangrijke metafoor ten behoeve van een nieuwe feministische 
epistemologie. 
39  (p.3). Forresters boek Dispatches from the Freud Wars is geheel gewijd is aan de ambivalente receptie van de 
psychoanalyse na Freuds dood in 1939. 
40  Zie Stacy's redactionele opmerkingen bij Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) (SA5: 40). 
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seksueel gebied tot een hogere graad van oprechtheid verplichten dan tot dusver wordt verlangd. De seksuele 
moraal kan daarbij alleen maar winnen. Op het punt van de seksualiteit zijn wij tegenwoordig allen zonder 
uitzondering, zieken én gezonden, huichelaars" (W 1: 846 [SA5:18]). 
 Later, in andere publicaties, zal hij vaak heel expliciet terugkomen op zijn besluit om de rol van de 
(kinderlijke) seksualiteit en de betekenis van de fantasie niet langer te negeren. Zeven jaar na de brief aan 
Fliess zal hij in Meine Ansichten uber die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der Neurosen (1906) deze 
wending in zijn denken voor het eerst uitdrukkelijk in het openbaar thematiseren.41  

Veel later, in een voetnoot uit 1924 bij een heruitgave van een tekst uit 1896, Weitere Bemerkungen uber die 
Abwehrpsychoneurosen, stelt Freud zonder omwegen: " Deze paragraaf staat onder invloed van een dwaling 
die ik sindsdien herhaaldelijk heb erkend en gecorrigeerd. Ik wist toen nog niet de fantasieën van 
geanalyseerden over hun kinderjaren te onderscheiden van hun reële herinneringen." (W1: 769 [GW1:385]). 
  
Jeffrey Masson becommentarieerde de jarenlange en nog steeds, met name ook in Nederlandse kranten, 
heroplaaiende discussie omtrent Freuds loslaten van de verleidings- of traumatheorie in zijn destijds 
spraakmakende, zeer uitgebreid gedocumenteerde boek The Assault on Thruth, Freuds Suppression of the 
seduction Theory (1984).42 Ook Alice Miller (1997) is bekend om haar kritiek op Freuds loslaten van de 
verleidingstheorie. Masson en Miller stellen dat Freud de misbruikte vrouwen en kinderen uit zijn praktijk 
onrecht aandeed door hun verhalen af te doen als fantasie. Met name het boek van Masson is exemplarisch 
voor het misverstaan van de specifieke epistemologische en ethische shift die Freud met zijn beginnende 
psychoanalyse tracht te maken. Masson, Miller en velen met hen43 hebben niet begrepen dat onder andere 
Freuds loslaten van de verleidingstheorie een nieuwe denkruimte heeft geopend, die vervolgens niet alleen 
zeer vruchtbaar zou zijn voor vele neurotici, maar ook de mogelijkheidsvoorwaarde creëerde voor een 
wetenschap van de subjectiviteit en diens (veelvormige) betekenisproducties.44  Het is opmerkelijk dat Masson 
en Miller deze bezwaren tegen Freud in stelling brengen en daarbij volledig uit het oog verliezen dat de 
aandacht voor fantasie, fictie, droom en kinderlijke theorie zeker de aandacht voor het werkelijk bestaande 
geweld jegens kinderen en vrouwen niet hoeft uit te sluiten. Masson citeert een bekende passage uit Zur 
Geschichte der Psychonalytische Bewegung uit 1914 die ook Jones in zijn biografie over Freud aanhaalt als 
cruciaal (1984: 114). Het is een passage waar Freud 17 jaar na zijn brief aan Fliess terugblikt op deze shift in 
zijn denken: 
"Onder invloed van de bij Charcot aanknopende traumatische theorie over hysterie was men licht geneigd om 
mededelingen van patiënten reëel en etiologisch significant te achten waarin zij hun symptomen terugvoerden 
op passieve seksuele belevenissen in de eerste kinderjaren, dus om het grof te zeggen: op verleiding. Toen 
deze etiologie bezweek onder haar eigen onwaarschijnlijkheid en onder de tegenspraak met omstandigheden 
die zich met zekerheid lieten vaststellen, had dat eerst een fase van complete radeloosheid tot gevolg. De 
analyse had langs correcte weg tot deze infantiele seksuele traumaʼs gevoerd en toch waren ze onwaar. Men 
had dus de bodem van de realiteit onder de voeten verloren. Ik had toen graag al het werk in de steek gelaten, 
net als mijn vereerde voorganger Breuer toen deze zijn ongewenste ontdekking deed. Misschien hield ik alleen 
                                                           
41 Hij presenteert het daar als een bijstelling van de psychoanalytische theorie onder invloed van jarenlang onderzoek: 
"Hoewel deze uitspraken mij nog altijd juist voorkomen, is het niet verwonderlijk dat ik mijn standpunten van destijds, 
gedurende tien jaar van onafgebroken inspanningen om deze constellatie te doorgronden, ver achter mij heb gelaten en 
me nu dankzij grondiger ervaring in staat acht de onvolledigheid van de theorie, de verschuivingen en misverstanden 
waaraan ze toendertijd laboreerde, te corrigeren" (W4: 239-240 [SA5:152). Zie redactionele opmerkingen bij dit artikel 
(SA 5: 148 en 152) . 
42   Masson wijst erop dat Freud zijn verleidingstheorie van Charcot had, die zijn eerste leermeester in de pychiatrie 
was in zijn Parijse periode, en die hem op het pad van de hysterie-analyse zette. 
43  In Nederland verscheen bijvoorbeeld van Han Israels het boek De Weense kwakzalver; Honderd jaar Freud en de 
Freudianen (1999). 
44  Een term die Lacan in Ecrits (1966) gebruikt, en wel op p 285. Ook Marc de Kesel (2007) herneemt het begrip, om 
beter te verduidelijken in welke opzichten de psychoanalyse zich onderscheidt van de (hedendaagse) psychiatrie; die als 
wetenschap een object heeft (de psyche) in plaats van een 'subject'. In het vorige hoofdstuk stelde ik al dat in die zin de 
Freudiaanse psychoanalyse kan worden gelezen als een nieuw soort van wetenschap, die de bestaande kaders van de 
menswetenschappen achter zich laat, precies volgens de analyse die Michel Foucault in Les Mots et les Choses in 1966 
voorstelt. 
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vol omdat ik geen keus meer had om iets anders te beginnen. Tot slot kwam het besef dat men niet het recht 
heeft de moed op te geven wanneer men alleen in zijn verwachtingen teleurgesteld is: men moet deze 
verwachtingen juist herzien. Als de hysterici hun symptomen toeschrijven aan verzonnen traumaʼs, is het 
nieuwe feit gewoonweg dat zij deze scènes fantaseren en dat naast de praktische realiteit ook de psychische 
realiteit een oordeel verlangt. Weldra volgde het inzicht dat deze fantasieën bedoeld zijn om de auto-erotiek 
van de eerste kinderjaren te verhullen, te vergoeilijken en op een hoger plan te tillen, en toen kwam achter 
deze fantasieën het seksuele leven van het kind in zijn volle omvang tevoorschijn" (W6: 368-369, mijn 
cursivering [GW10:55-56]). 
  
Freud schrijft in dit citaat dat de vaste grond of bodem onder zijn werkelijkheid was weggevallen. Dat is een 
opmerkelijke duidelijke beschrijving van het soort van epistemologisch breukvlak waarin hij na zijn loslaten van 
de verleidingshypothese terecht komt. Een mens kan alleen dan verzeild raken in een dergelijke 
epistemologische beving die zijn denkruimte op haar grondvesten doet trillen, wanneer hij niet uit is op 
bevestiging van bestaande oordelen en afbakeningen en wanneer hij doorgaat met aftasten en vragen stellen. 
Zeventien jaar na de bewuste brief aan Fliess, kan Freud de ernst van de beving toegeven, terwijl hij destijds, 
in de herfst van 1897, de (over-)moed van Hamlet voorwendde, met zijn uitroep “readiness is all”. Nu het oude 
fundament wegvalt moet Freud zich noodgedwongen heroriënteren op zijn methodische en epistemologische 
uitgangspunten en op zijn eigen positie als therapeut of analyticus. Alles wat hij voordien als werkelijk en 
onomstotelijk en vaststaand had beschouwd -zijn theorie, de methode die hij samen met Breuer ontwikkelde- 
zwenkt als hij in de herfst van 1897 in de brief aan Fliess voor het eerst op papier zet dat zijn werk als 
analyticus verschilt van dat van de medische wetenschap. Hij moet erkennen dat hij als psychoanalyticus 
kennelijk niet te maken heeft met objectieve en objectiveerbare feiten. Niet alles wat zijn patiënten en zijn 
eigen geheugen hem vertellen hoeft waar te zijn. Mensen kunnen immers (al dan niet bewust) liegen, 
bedriegen, misleiden, de waarheid of realiteit verdraaien, zich vergissen, (bewust willen) vergeten, verdringen 
en loochenen.  Neurosen zijn niet veroorzaakt door reëel gebeurde (incestueuze) trauma's (wonden), maar 
door een tot mislukken gedoemde poging tot verdringing of vergeten van elkaar tegenstrevende tendenzen in 
de psyche. Deze psychische krachten, die zich als weerstand uiten, zorgen voor het ontstaan van een 
pathogeen psychisch 'lichaam' van beelden en gedachten, die zich eindeloos kunnen vertakken en daardoor 
zich steeds nieuwe symptomen zullen kunnen vormen. Niet alle vaders van al die -met name vrouwelijke- 
neurotici in zijn praktijk kunnen immers hun dochters daadwerkelijk hebben 'verleid' c.q. misbruikt. Nu die 
grond wegvalt moet Freud zich ook rekenschap geven van het feit dat zijn praktijk geen rechtbank is, zijn 
patiënten geen getuigen die moeten zweren bij het woord van God, en zijn divan geen beklaagdenbank, noch 
dat zijn praktijk een laboratorium of amfitheater is, waarin medisch-objectiverende onderzoekingen worden 
uitgevoerd.  
 De crisis die Freud kennelijk heeft moeten doormaken alvorens hij zijn eigen denk- en bestaansruimte –
zijn eigen praktijk- goed kon funderen, en die een andere visie dan de medisch-psychiatrische blik vereiste, 
was ondanks zijn ironie en de opperbeste stemming waarin hij zijn bekentenis aan Fliess deed, dus wel 
degelijk zwaar. Freud meldt 17 jaar later, in de hierboven geciteerde passage, dat de doorbraak in de etiologie 
der neurosen voor Breuer zelfs aanleiding was om de gezamenlijk ontwikkelde praktijk van de spreekkuur op te 
geven. Freud echter loopt niet weg voor het nieuw verworven inzicht dat zijn patiënten ook kunnen liegen, of al 
dan niet bewust weerstand bieden aan het analytische speurwerk naar de oorzaak van de neurose. Het gaat 
hier om een probleem, overigens, waarmee alle moderne sociale wetenschappen die zich bedienen van 
narratieve of anderszins verhalende methoden geconfronteerd worden. Respondenten, geïnterviewden, 
conversatiegenoten, informanten; zij allen kunnen liegen, of minstens de feiten verfraaien, verdraaien, naar 
hun hand zetten, achter houden of vergeten. De momenteel gangbare discoursanalyse binnen bij voorbeeld 
feministisch onderzoek, waaraan ik in het eerste hoofdstuk refereerde, is een antwoord op dit probleem, 
waarvoor ook Freud zich gesteld zag. Terwijl Breuer concludeerde dat zijn catharsische methode waardeloos 
was geworden onder het inzicht dat patiënten vaak niet alles zeggen, ook al was dat de afspraak, besluit Freud 
dat het spreken wel degelijk nog steeds een voertuig voor de behandeling van neurosen kan zijn. Alleen dient 
er dan opnieuw nagedacht te worden over de werking van de spreekkuur en over de status van dat spreken of 
van de taal. Kennelijk veroorzaakt niet het zich al sprekend herinneren van de waar gebeurde feiten de 
gewenste ʻcatharsisʼ. Kennelijk dient het spreken er niet zozeer toe de werkelijkheid of de feiten te 
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reconstrueren, als wel om het pathogene psychische lichaam, of gebouw of de structuur ('Gebilde') van de 
neurose te reconstrueren en de noodzaak en werking ervan te bevragen. 
 Dit nieuwe inzicht omtrent de werking en aard van neurosen wordt nog steeds maar half begrepen. 
Freud geeft immers vooralsnog geen goed uitgewerkte alternatieve verklaring voor het ontstaan van neurosen. 
Ook weet hij niet wat voor consequenties deze focus op de werking van de psyche zal gaan hebben. Hij laat de 
zogenoemde ʻetiologieʼ vooralsnog voor wat het is, en schetst vluchtig dat symptomen ontstaan daar waar men 
geconfronteerd wordt met tegenstrijdigheden en zaken die men liever niet wil weten. Pas achtien jaar na zijn 
Wende in de herfst van 1897 zal hij een volledig nieuw 'metapsychologische' verklaringsmodel voor het 
ontstaan van neurosen hebben ontwikkeld. Dat doet hij door het nog rudimentaire begrip 'psychische kracht', 
dat hij in Studien über Hysterie (1895) hanteert, door te ontwikkelen tot een theorie van de driften. Symptomen 
ontstaan daar waar seksuele driften, die vooral gehoorzamen aan het lustprincipe, in botsing komen met Ich-
Triebe, die zich meer aan het Realiteitsprincipe spiegelen. Neurosen zijn dan een uitdrukking van een intra-
psychisch loyaliteitsconflict tussen (onbewuste) seksuele verlangens en eisen die de cultuur stelt aan ons 'ik',  
in plaats van het resultaat van een extra-psychisch gebeuren zoals incest. Deze etiologie kan Freud echter pas 
ontwikkelen wanneer hij vanaf 1915 zijn theorie over de driften in een aantal metapsychologische geschriften 
heeft uitgewerkt.   
 In 1897 geeft Freud dus enerzijds een niet helemaal nieuw, want al in Studien über Hysterie voorzichtig 
uitgewerkt rudimentair verklaringsmodel voor de hysterie, als ook een alternatieve therapeutische benadering 
voor neurosen die hij nadrukkelijk aan zijn praktijk, de spreekkuur, ontleent, maar ook aan de literatuur. Door 
het associatieve spreken kunnen gedachten en voorstellingen of beelden die het psychische materiaal van de 
hysterie vormen, worden verwerkt, bevraagd, ontleed en opnieuw geordend. Niet zozeer het blootleggen van 
een of andere reële oorzaak, maar de dagelijkse praktijk van het doorwerken van het 'neurotische gebouw' van 
gedachten, voorstellingen en beelden komt nu centraal te staan. In de door Masson geciteerde passage uit Zur 
Geschichte der Psychonalytische Bewegung (1914) legt Freud er heel precies de vinger op. De oplossing, die 
Freud uit de impasse van die schijnbare oppositie tussen waarheid en leugen zal halen is eenvoudig deze: 
"Indien hysterische patiënten hun symptomen tot fictieve traumaʼs herleiden, geldt juist als nieuw feit dat zij 
dergelijke scènes in de verbeelding doen ontstaan; en deze psychische realiteit dient naast de praktische 
realiteit in aanmerking genomen te worden". 
 Masson en vele -met name feministische- denkers met hem hebben Freud juist deze stap verweten. Hij 
zou hiermee het werkelijk bestaande geweld, dat zijn patiënten werd aangedaan via incestueuze praktijken, 
bagatelliseren. Het zou een laffe poging zijn geweest om de hypocrisie van de Weense bourgeoisie te 
verdoezelen. Het zou een absurde stap zijn geweest om de toenmalige dubbele seksuele moraal toe te dekken 
die aan mannen seksuele vrijheid en aan vrouwen slechts een ondergeschikte rol toestond. Uit het vervolg van 
dit hoofdstuk moge duidelijk worden dat juist Freud een zeer kritische blik had op deze burgerlijke moraal en 
geen blad voor de mond nam om haar te bevragen c.q. te kritiseren. Als we Freud al een blinde vlek kunnen 
toeschrijven, dan ligt die op een ander, veel subtieler vlak, zo zal ik later betogen. Ze heeft meer te maken met 
het feit dat hij zich in de uitwerking van de oedipale metafoor lijkt te verslikken, wanneer hij in een aantal 
metapsychologische geschriften probeert de mythe over Oedipus tot een theorie over het Oedipuscomplex uit 
te werken. Het blijkt dan problematisch om een vrouwelijke versie van de oedipale problematiek goed uit te 
werken. De Oedipus van Sophokles was immers een man. 
 Dat Freud in 1897, op dit cruciale moment in zijn denken, bereid is om aan de verbeelding, aan fictie 
ofwel neurotische fantasie, die hij nu 'een psychische realiteit' durft te noemen, net zoveel gewicht toe te 
kennen als aan het werkelijk gebeurde, zal grote consequenties hebben; niet alleen voor de ontwikkeling van 
de psychoanalytische theorie en praktijk, maar ook voor de (latere) ontwikkeling van de typische methodiek van 
de discoursanalyse in een relatief nieuw onderzoeksgebied, zoals bijvoorbeeld cultuurstudies en 
genderstudies, dat zich in de twintigste eeuw zal ontwikkelen op basis van dezelfde aandacht voor de 
structurele werking van complexe betekenissystemen. Met name het belang van de specifieke aandacht voor 
de innerlijke logica, de structuur, het gebouw of het systeem van wat Freud hier psychische realiteit noemt, 
maar wat in andere artikelen, verbeelding, infantiele theorie, hysterische waan of fantasma genoemd wordt, 
kan niet genoeg benadrukt worden. In het artikel 'Psychoanalysis: A Non-Ontology of the human' (2007), 
verdedigt Marc de Kesel naar aanleiding hiervan de stelling dat de psychoanalyse geen ʻontologieʼ van de 
psyche of van het subject kan zijn, omdat fictie de basis zou zijn van de psyche of van het psychologische.  De 
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Kesel gaat hier mijns inziens onterecht uit van een oppositionele verhouding tussen geest en lichaam en 
tussen fictie en materie. De stappen die Freud langzaam verwijderden van zijn vroegere leermeesters Breuer 
en Charcot (de nadruk op de seksualiteit, op het associatieve spreken zonder hypnose en op intra-psychische 
processen) vormden de mogelijkheidsvoorwaarde voor een benadering van de psyche, die nu juist dit 
eeuwenoude dualisme probeert te overstijgen. Daarbij probeert hij niet alleen, zoals gebruikelijk, de invloed 
van het lichaam op de psyche, maar ook, zoals hij al in 1890 stelde, de invloed van de psyche op het lichaam 
en de verwevenheid van beide dimensies te doorgronden. Wanneer Freud het tamelijk hybride begrip 
psychische realiteit forceert, als ultiem antwoord op zijn crisis, getuigt dat precies van deze poging om het 
psychisme niet meer in de hoek van de fictieve verbeelding of waan met hun tamelijk negatieve connotaties te 
drukken. Daarbij krijgt ook het satelietbegrip fantasma ('Phantasie') een nieuwe waarde. 'Phantasie' is voortaan 
niet meer van de orde van de leugen, maar van de orde van de waarheid; namelijk van de waarheid die 
verknoopt is met de innerlijke structuur van deze subjectieve, psychische realiteit waarover zijn patiënten hem 
spreken. 
 In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op de consequenties van Freuds Wende uit 1897. Deze 
opent Freud zoals als opgemerkt de ogen voor het seksuele leven van kinderen en voor de vaak fantastische 
('oedipale') theorieën die kinderen construeren -waaruit hun fascinatie blijkt voor seksuele vraagstukken. 
Hierdoor kon zich pas de volle betekenis van de Freudiaanse ontdekking ontplooien. Deze gold niet zozeer het 
feit dat zeer jonge kinderen al een –al dan niet 'fictief', fantasmatisch- seksueel leven hebben, hetgeen in 
flagrante tegenspraak was met de heersende bourgeois moraal van zijn tijd, waarin het kind als de onschuld 
zelve gold.45  Freud creëerde met deze breuk vooral voor zichzelf een nieuwe wetenschap en een nieuw, nog 
moeilijk voorstelbaar en ongedacht object, dat zich onderscheidt van de kenbare, objectiveerbare objecten van 
de psychiatrie en de psychologie. Dat nieuwe object bezit een onzekere, dubbelzinnige, misschien 'fictionele' 
status: de fictie van de psychische realiteit (deze innerlijke ervaring), die als neurotisch 'Gebilde', als 
verbeelding, fantasie, droom of waan, verschijnt en die tegelijkertijd méér dan werkelijk is. De nieuwe 
wetenschap die Freud psychoanalyse zou noemen bezit ook een nieuwe basis, een nieuw epistemologisch 
uitgangspunt, waardoor een nieuwe praktijk vorm kan krijgen (en vice versa): niet meer de klinische, 
afstandelijke observatie en categorisering, maar de ervaring en de praktijk van de spreekkuur. 
 Zo maakte Freud binnen de snel opkomende menswetenschappen en sociale wetenschappen de weg 
vrij voor een nieuwe manier van wetenschap bedrijven, voor een nieuwe epistemologie, naar analogie van het 
juridische dispositief (maar met abstractie van de schuldvraag), die het denken in gevalsstudies en de 
aandacht voor de innerlijke coherentie van het gesprokene (de retorica) altijd al als paradigma hanteerde. Al in 
Studien über Hysterie benadrukte Freud het feit dat het psychische gebouw van de neurose niet van logica 
gespeend is (W1:686 [SA Ergänzungsband: 80]), dat het om een onbewuste intelligentie gaat (W1: 676 [SA 
Ergänzungsband: 69]) waarvan we de coherentie of de logische verbanden (W1:688 [SA Ergänzungsband:82]) 
moeten leren ontdekken. Forrester wijst er verder in zijn artikel over het belang van het juridisch dispositief 
voor de ontwikkeling van de psychoanalyse (1996) op, dat in de gerechtelijke jurisprudentie belang wordt 
gehecht aan zogenoemde precedenten, waarbij sommige precedenten als een soort Kuhniaanse 'exemplars' 
fungeren (Kuhn 1962). Een vergelijkbare werking hadden Freuds case-studies of ziektegeschiedenissen, 
waarin de kindertijd en kinderlijke seksuele theorieën vaak een grote rol spelen. In samenhang met die 
aandacht voor de innerlijke coherentie van het spreken van zijn patiënten, levert deze Freudiaanse benadering, 
toegepast binnen het nieuwe veld van menswetenschappen, een methodische of epistemologische blik die we 
nu, achteraf, ook wel als structureel of (al dan niet post-) structuralistisch zouden kunnen betitelen, voorzover 

                                                           
45  “Nu doemde vanachter deze fantasieën in heel zijn omvang het seksuele leven van het kind op," stelt Freud in zijn 
terugblik over de begintijd van de psychoanalytische methode in Zur Geschichte der Psychonalytische Bewegung (1914). 
En in de Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) wijdt Freud een hele paragraaf aan de kinderlijke seksualiteit die 
begint met de provocerende zin: “Es ist ein Stuck der popularen Meinung uber den Geschlechtstrieb, dass er der 
Kindheid fehle und erst in der als Pubertät bezeichneten Lebensperiode erwache. [...] Man findet zwar in der Literatur 
gelegentliche Notizen uber fruhzeitige Sexualbetatingung bei kleinen Kindern, über Erektionen, Masturbation und selbst 
koitusahnliche Vornahmen, aber immer nur als ausnahmsweise Vorgange, als Kuriosa oder als abschreckende Beispiele 
voreiliger Verderbtheit angefuhrt. Kein Autor hat meines Wissens die Gesetzmässigkeit eines Sexualtriebes in der 
Kindheit klar erkannt, und in der zahlreich gewordenen Schriften uber die Entwicklung des Kindes wird das Kapitel “ 
Sexuelle Entwicklung” meist ubergangen.” (SA 5: 81) 
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de structuralistische literatuurkritiek wordt gekenmerkt door een zowel panoramische (ruimtelijke) als a-
historische (terug-)blik. Een dergelijke structurele blik gaat ervan uit dat iedere verhaalstructuur een innerlijke 
logica bezit, die, onafhankelijk van haar 'werkelijkheidsgehalte' of van referenties aan de feiten van de 
(ontologische) werkelijkheid, kan worden bestudeerd. Wat werkelijk is wordt nu niet meer gedefinieerd als 
datgene wat in oppositie tot haar beschrijving onafhankelijk daarvan functioneert of bestaat, maar als datgene 
wat in een wezenlijke vermenging van feit en fictie, of van materie, of lichaam, en haar betekenis bestaat. 
  
In het vorige hoofdstuk benadrukte ik dat Derrida in Lʼécriture et la Différence  (1967) het ruimtelijke aspect 
onderstreept van de linguïstisch- methodische structurele blik, die elk verhaal als (architecturale) constructie 
uiteen legt (1967:28). De notie van structuur refereert aan een morfologische of geometrische ruimte, een 
oeuvre of constructie (Derrida 1967:41).  Deze ruimtelijk structurele blik noemt Derrida de impliciete metafysica 
van elk structuralisme (Derrida 1967:42). Hij noemt ook de gelijktijdigheid, als logische consequentie van de 
ruimtelijkheid, een mythe. Daarnaast benadrukt Derrida dat juist de structuralistische blik in staat is om oog te 
krijgen voor de orde in de waanzin. Structuralist zijn, dat is allereerst gericht zijn op de organisatie van de 
betekenis. Het is de weigering om alles wat niet meteen begrijpelijk is vanuit een ideaal als afwijkend te 
bestempelen. De pathologie is geen eenvoudige afwezigheid van structuur.46 Ook Freud zocht al in zijn 
vroegste psychoanalytische werken, zoals de Manuscripten G (1895) en M (1897), in de Entwurf einer 
Psychologie (1895) en in het al uitvoerig besproken deel vier van de Studien über Hysterie (1895), via 
schetsen naar een georganiseerde structuur in het spreken en in de symptomen van zijn patiënten. In Zur 
Ätiologie der Hysterie (1896) vergelijkt Freud zich met een archeoloog , die ontdekt hoe uit het puin van de 
zuilen een tempel is te reconstrueren. 
 Deze 'impliciete metafysica van het structuralisme', die een ruimtelijke blik probeert te ontwikkelen en de 
gelijktijdigheid als uitgangspunt neemt bij de analyse van teksten, vinden we ook terug in Freuds analyse van 
Jensen's Gradiva, zoals hierboven besproken. Freuds belangstelling voor een (literaire) tekst begint met de 
weigering om alles wat van de norm afwijkt als ʻdégeneréʼ te omschrijven. In plaats daarvan zoekt hij naar de 
innerlijke logica of structuur van de pathologie en dit leidt hem tot de vaststelling dat de door de medische 
psychiatrie van zijn dagen geïnstalleerde oppositie tussen normaliteit en gekte een kunstmatige is, die op zijn 
minst genuanceerd dient te worden. In Freuds eerste confrontaties met de hysterie, waarin hij oog probeert te 
krijgen voor het ʻgebouwʼ en de structuur van de hysterische wanen, zien we deze structurele benadering 
avant-la-lettre al eerder terug. Ook daar is Freud niet zozeer geïnteresseerd is in (ʻontologischeʼ) feiten als wel 
in de 'fictionele' structuur van de hysterische symptomen, die men zich als een gebouw dient voor te stellen; 
een psychisch gebouw; een psychische realiteit, bestaande uit gedachten, voorstellingen en beelden.  
 We zagen dat Freud al in Studien über Hysterie (1895) benadrukt dat het in de spreekkuur gaat om een 
tot spreken laten komen van verdrongen gedachten, voorstellingen, beelden en affecten. Deze vormen het 
ʻpsychische materiaalʼ van de hysterie. Freud gebruikt hier de metafoor van een gebouw.47 Hij onderscheidt een 
lineair-chronologische ordening of structuur en een concentrische ordening rond de ʻpathogene kernʼ van de 
neurose, voor te stellen via starre boogvormige of rechte lijnen, en daarnaast een derde ordening die de gang 
van de logische verknoping van de gedachten of voorstellingen als een zigzagvormige lijn, of zelfs als een 
vertakt en convergerend lijnensysteem met knooppunten voorstelt. Het gaat om een meerdimensionaal 
psychisch gebouw van gedachten en voorstellingen; een ruimtelijk uitgedijde massa van pathogeen 

                                                           
46  “Etre structuraliste, cʼest sʼattacher dʼabord a lʼorganisation du sens […]  cʼest refuser de déporter au rang dʼaccident 
abberant tout ce quʼun type ideal ne permet pas de comprendre. Le pathologique lui-meme nʼest pas simple absense de 
structure. Il est organisé.”  (Derrida 1967:44). Zie ook  Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; 
Allgemeine Neurosenlehre (1917): Psychoanalyse und Psychiatrie, p. 256, waar Freud de psychoanalyse vergelijkt met 
de anatomie, die niet alleen de vorm van de organen bestudeert, maar ook en vooral hun opbouw uit weefsels en 
elementaire deeltjes.  
47  "Das psychische Material einer solchen Hysterie stellt sich nun dar als ein mehrdimensionales Gebilde von 
mindestens dreifacher Schichtung." (SA 1895: 232). In de Boom-vertaling wordt dit als volgt vertaald: "Het psychische 
materiaal van zo'n hysterie vormt een uit meerdere dimensies opgebouwde, minstens drieledige structuur." (W1: 687 [SA 
Ergänzungsband: 81) Hier wordt het begrip 'Gebilde' vertaald met structuur. Men kan echter dit begrip Gebilde 
weldegelijk ook met 'gebouw' of 'bouwwerk' vertalen. Het geeft beter die ruimtelijke plasticiteit weer die Freud ook in deze 
tekst op het oog heeft.  
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materiaal.(W1: 690 [SA Ergänzungsband: 84]). Deze massa vergelijkt Freud zoals ik al opmerkte met een 
ʻFremdkörperʼ of met een ʻInfiltratʼ (W1: 689 [SA  Ergänzungsband: 83]). Eerder heeft hij het al eens een 
'"unbewusste Intelligenz" (W1: 673 [SA Ergänzungsband: 69]) genoemd. Op het eind van dit artikel brengt hij 
dit  gebouw opnieuw in verband met het onbewuste. Over de 'toestand' van het pathogene materiaal (W1: 697 
[SA Ergänzungsband : 92]) kan echter pas wat meer gezegd worden, aldus Freud, wanneer hij de 
psychologische visie over het wezen van het bewustzijn grondig heeft verhelderd. Dit is uiteraard het werk dat 
Freud in de jaren na 1895 in zijn metapsychologie zal uitwerken met behulp van het begrip onbewuste en via 
de metafoor van de driften. 
 
Als men andere structuren dan die van de normaliteit op het spoor wil komen moeten afwijkende details, 
aberraties, versprekingen -al datgene wat men vanuit een normaliteit als difficiënt of onbelangrijk zou 
beoordelen- juist serieus nemen, stelt Freud al in Studien über Hysterie. Vandaar zijn nadruk op die allereerste 
opdracht voor een analysant wanneer deze een spreekkuur wil aangaan: "zeg alles". Niet vanuit de juridische 
claim dat alles zeggen de waarheidsvinding zou kunnen ondersteunen, maar vanuit dit nieuwe inzicht dat we 
onszelf doorgaans in ons spreken beperken aangezien we graag sociaal wenselijke antwoorden geven of de 
werkelijkheid liever mooier voorstellen dan deze is. Het principe van de vrije associatie is erop gericht om deze 
zelfcensuur te omzeilen, en die zigzagvormige lijn met eindeloze vertakkingen te vervolgen die de 
chronologische lagen doorbreekt. Want juist die zelfcensuur refereert aan een norm, en dus aan de sociaal 
wenselijke situaties of antwoorden, die als weerstand werken tegen andere krachten in de psyche, en zo het 
zicht benemen op de oorzaak van de neurose.  
 Als we er oog voor willen ontwikkelen, kunnen we kortom bij Freud al vanaf zijn allereerste 
psychoanalytische geschrift, Studien über Hysterie (1895), deze neiging terug vinden om de innerlijke logica 
van de dromen, verhalen, fantasieën van zijn patiënten uiteen te leggen als een fictieve maar architecturale of 
ruimtelijke structuur. Nochtans heeft Freud ook oog voor het feit dat een fictionele betekenisstructuur niet 
alleen ruimtelijk uiteen gelegd kan worden, maar ook doortrokken is van een intentie, die beweging, dynamiek 
en een historiciteit of chronologie veronderstelt. Ik zal in het volgende hoofdstuk nog schetsen hoe Freud in de 
Traumdeutung (1900) de innerlijke dynamiek van de onbewuste logica voor ogen probeert te krijgen, door zijn 
topologische benadering af te zetten tegen een meer dynamische, die zijn beeldspraak ontleent aan 
kennisvelden als de economie, de biologie, de cybernetica. Freud probeert op die manier te ontsnappen aan 
een statische voorstelling van een systeem van (metaforische) opposities. 
 Volgens Derrida is deze dubbele beweging eigen aan een structurele of structuralistische benadering 
van tekst. De structuralistische literatuurkritiek van Rousset bedient zich, net als Freuds analyse-techniek, van 
een begrip als ʻforceʼ oftewel 'kracht' om recht te doen aan deze (innerlijke) dynamiek of historiciteit van een 
oeuvre. Die innerlijke historiciteit van een tekst verwijst altijd naar de wil van de maker, die als een soort van 
onpersoonlijke ʻintentionaliteitʼ aan de oorsprong van een tekst staat. Ook gebruikt Rousset het begrip ʻforceʼ 
om aan het statische ruimtelijk uiteenleggen van de innerlijke structuur van een oeuvre te ontkomen, aldus 
Derrida. Bij Freud speelt het begrip ʻdriftʼ een zelfde rol, als een soort van (onpersoonlijk) dynamische kracht 
waarvan ieder ʻpsychisch gebouwʼ, iedere symptomale tekst doordesemd is.  
 Freuds blik structuralistisch noemen is een anachronisme, passend bij de a-historiciteit van de 
structurele analyse. Vanuit een genealogisch perspectief, zoals ik dat eerder introduceerde, hoeft het geen 
bezwaar te zijn om wat historisch gezien eerder plaatsvond, in 'latere termen' te benoemen. Er is wel een 
ander probleem, dat ik nu alleen signaleer, maar pas later zal aansnijden: Freuds structurele analyse avant-la-
lettre had een ander oogmerk dan dat van de literatuurkritiek. Immers, zijn praktijk, die hij spreekkuur noemde, 
was al vanaf het begin gestempeld door een ander verlangen. Freud wilde niet alleen het psychische gebouw 
van de hysterie ruimtelijk uiteenleggen, hij had ook een praktisch opdracht met een ethische component. 
Opgeleid als arts, was hij bezield van het verlangen om degene die een appél op hem deed met behulp van de 
spreekkuur te genezen van zijn of haar symptomen. Freud had dus minstens het verlangen om via zijn 
analytische werk en via zijn praktijk een verandering te bewerkstelligen. Al zijn research is ingegeven door dit 
verlangen. 
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4 Voorbij het dualisme: aandacht voor taal 
 
"I want a third pill, that shows me reality in fiction!" 
(Slavoj Zizek, A perverts guide to cinema, 2006) 
 
"Saxa loquuntur!"  
(Freud, Zur Ätiologie der Hysterie, 1896) 
 
Freud zal vanaf 1897 veelvuldig het vaak mis verstane begrip 'Phantasien' (fantasmaʼs) gebruiken. Dat het 
gaat om 'Phantasien', onderscheiden van reële herinneringen maakt de vermeende incest niet minder 
belangrijk. Een 'Phantasie' ofwel een fantasma is geen onzin, of leugen, maar een niet van logica gespeende 
psychische realiteit waarmee de psychoanalyticus terdege rekening dient te houden en die vergaande invloed 
kan hebben op het denken, spreken en handelen van mensen. Ook het gebruik van dit begrip psychische 
realiteit, dat Freud introduceert naar aanleiding van zijn besluit tot het laten vallen van de verleidingstheorie, 
zal kentheoretische implicaties hebben voor de nog jonge wetenschap die Freud psychoanalyse noemt48    en 
die hij met grote hardnekkigheid probeert te onderscheiden van de psychiatrie.  
 Wanneer hij op deze manier vanaf 1897 openlijk afstand neemt van zijn eerste neurosenleer neemt 
Freud ook een besluit over zijn eigen positie als neuropatholoog en therapeut. Hij is vanwege het materiaal 
waarmee hij werkt (de psychische realiteit die spreekt uit verhalen, fantasmaʼs en dromen) niet zozeer een 
klinisch observator of, zoals Charcot, een fotograaf, noch een rechter die beslist over de externe realiteit van 
de verhalen die zijn patiënten hem vertellen. Hij hoeft zich niet te buigen over de vraag of de verleiding c.q. 
incest waar gebeurd is. Om meer morele bewoordingen te gebruiken: hij hoeft niet meer te twijfelen over de 
vraag of de patiënt de waarheid spreekt dan wel liegt. Het fantasma, als fictie of als psychische realiteit, is in 
die zin paradoxaal genoeg altijd waar, of, vanuit het perspectief van het dagelijkse leven, altijd een leugen of 
verzinsel.  
 Freud verkiest het dus zichzelf noch als rechter, noch als een arts te positioneren, die werkt met het 
instrument van de waarneming en met dualistische opposities, zoals die tussen werkelijkheid en fictie, of die 
tussen vroeger en nu. Vanaf nu moet hij de realiteit van het symptoom, de fantasie, de droom, de waan ergens 
anders zoeken dan op, of in het binnenste van het lichaam van zijn hystericaʼs, zoals Charcot als 
vertegenwoordiger van de medische psychiatrie dat in zijn Parijse amfitheater deed. Vanaf nu moet hij zich 
verhouden tot de werkelijkheid en de structuur van de fictie zelf,49 die, als symptoom of psychische realiteit, 
overigens wel degelijk invloed heeft op de materie van het lichaam. Hij zal het symptoom -net zoals de droom, 
de fantasie, de waan en de wens- voortaan als logische fictie en als psychische werkelijkheid serieus nemen; 
als een poging iets tot spreken te brengen wat kennelijk niet gezegd kan worden. Het symptoom en de neurose 
verschijnen zo, behalve als een lichamelijk (ontologisch) defect, ook als een talig geordende structuur. Hij zal 
vanaf nu het symptoom en de neurose en haar structuren en wetmatigheden, haar retorische consistentie, 
leren ontcijferen, niet zozeer door het klinische schouwspel te ʻvertalenʼ, zoals Foucault in zijn studie over de 

                                                           
48   De term 'psychologische analyse' gebruikte Freud al in Die Abwehrneuropsychosen (1894) (W1:467, zie voetnoot 8 
aldaar).  In een Franstalig artikel L'hérédité et l'étiologie des névroses uit 1896 duikt voor het eerst het woord 
psychoanalyse op (W1:755, zie ook voetnoot 9). Later dat jaar zal hij het woord ook in Weitere Bemerkungen über die 
Abwehr-Neuropsychosen lanceren (W1: 764, zie daar ook voetnoot 1 met redactionele opmerking). In Die Sexualitat in 
der Äthiologie der Neurosen (1898) verwijst Freud naar zijn werk met hystericaʼs, waarvoor hij samen met Breurer een 
catharsische methode ontwikkelde, als een 'psychoanalytische' praktijk, en stelt hij dat de basis voor die praktijk gelegd 
werd in de jaren dat hij met Breuer werkte, dat wil zeggen tussen 1882 en 1895 (Jones 1984:264). "Op basis van de door 
Josef Breuer geschetste 'catharsische' methode heb ik gedurende de afgelopen jaren een bijna complete therapie 
ontwikkeld, die ik psychoanalytisch wil noemen [...] In de (samen met Breuer geschreven) Studies over hysterie, 
gepubliceerd in 1895, zijn de eerste mededelingen over techniek en reikwijdte van de methode gedaan." (W1: 859  [ SA 
5: 32]). 
49  Zie Slavoj Zizeks documentaire (2006), waarin Zizek naar aanleiding van een scène in de film The Matrix (1999), 
uitroept: "I want a third pill!" Daarmee doelt hij op het moment waarop Neo twee pillen krijgt aangeboden van Morpheus; 
een rode en een blauwe. Als Neo in de droomwereld van de Matrix wil blijven, moet hij de blauwe pil nemen. Als hij terug 
wil naar de werkelijkheid, moet hij de rode kiezen. Ze staat die rode pil voor het 'ontwaken uit de illusie'. Zizeck stelt nu  
dat de psychoanalyse een derde pill introduceerde, die staat voor het leren zien van de werkelijkheid in de fictie. 
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medische blik uiteenzet, maar door het domein van de blik als het ware vaarwel te zeggen en zich te 
concentreren op de de fictie of de psychische realiteit zelf.  
 Deze fictie/realiteit ʻleestʼ hij niet meer uit een schouwspel zoals het geval is bij de klinische, medische 
blik, maar hoort en tekent hij op uit de monden van zijn patiënten. Daarmee neemt Freud afscheid van de 
medische blik en switcht hij niet alleen van zintuig, maar switcht ook van wetenschappelijke oriëntatie. Hij zal 
zich gaan focussen op de taal en de woorden die hij al in 1890 in Psychische Behandlung (Seelenbehandlung) 
een magische kracht toekent, wanneer hij stelt dat hij met zijn wetenschap probeert "het woord ten minste een 
deel van zijn vroegere toverkracht terug te geven". (W1: 99 [SA Ergänzungsband: 17]). Hij zal de werking en de 
ʻlogicaʼ, of de constistentie van het pathalogische, het abnormale, de fantasie, de leugen, de fictie en de 
waanzin op het spoor komen, door voor een epistemologische benadering te kiezen die hij steeds meer 
ontleent aan de toenmalige linguïstiek, mythologie en antropologie. Daarmee neemt Freud ook afscheid van 
allerlei metaforen die in de loop der eeuwen naar aanleiding van de praktijk van de dissectie door de medische 
wetenschap werden geproduceerd.  
 Alleen door de fantasmaʼs en symptomen van zijn patiënten, en van zichzelf, op die manier, als 
logische, talige fictie, als fictieve werkelijkheid serieus te nemen, kan hij dit nieuwe denken over de psyche, de 
nieuwe psychoanalytische methode, in nauwe samenspraak met zijn nieuwe praktijk ontwikkelen. Alleen door 
deze nieuwe dimensie in de werkelijkheid te benoemen en te erkennen, als werkelijkheid in de fictie; alleen 
door zowel de (fantasmatische) fictie van de droom, als de pathologie van het symptoom serieus te nemen, kon 
Freud het nieuwe gebouw van de psychoanalyse, als nieuwe denkruimte, gedragen door een nieuwe praktijk, 
funderen. Daarmee zou de psychoanalyse in feite aan gene zijde van die dualistische reeksen geraken die een 
oppositioneel en hiërarchisch onderscheid maken tussen psyche en soma, realiteit en fictie, werkelijkheid en 
droom, waarheid en leugen, vroeger en nu. Tegelijkertijd maakt deze nieuwe benadering niet alleen de 
epistemologische aanpak en onderbouwing, maar ook de ethiek van de psychoanalytische praktijk voor veel 
lezers zo moeilijk te bevatten. Aan gene zijde van die vraag naar droom of werkelijkheid, fictie of realiteit, waan 
of normaliteit, leugen of waarheid neemt Freud de verhalen van zijn patiënten serieus, als pogingen om 
betekenis te geven aan iets wat vast dreigde te lopen. Ik zal in het volgende hoofdstuk laten zien dat Freud ook 
in zijn analyse van de vroeg-kinderlijke seksualiteit en van de verhalen, fantasieën, leugens die kinderen 
produceren rond de vraag naar de herkomst van babies en het geslachtsverschil met opmerkelijke 
onbevooroordeeldheid en openheid handelde.  
 
 Ondanks de hierboven beschreven 'Wende' in Freuds denken, waarmee hij in feite afscheid neemt van 
het verlichtingsparadigma van de toenmalige psychiatrie, dat door scopische metaforen (blootleggen, 
onthullen) is beheerst, verraadt zich in zijn eigen teksten tegelijkertijd ook een door een  onthullingsdrang 
bezeten wetenschapper. Bijvoorbeeld in de vele verwijzingen naar de figuur van de archeoloog, die de 
versplinterde bouwwerk-achtige structuur van de neurose zou willen ʻblootleggenʼ en die hij al in 1896 in Zur 
Ätiologie der Hysterie gebruikt, of in de beroemde verwijzing uit 1933 in de Neue Folge der Vorlesungen zur 
Einfuhrung in die Psychoanalyse naar de Hollandse waterbouwkundig ingenieurs. Freud vergelijkt de 
analytische arbeid in deze tekst met het droogleggen van de Zuiderzee.    In de loop van zijn carrière werd 
Freud zich echter tegelijkertijd steeds meer van de onmogelijkheid van een dergelijke pretentieuze opdracht 
bewust. Daarbij kwam, zoals we zagen, dat zijn ontelbare vrouwelijke analysandi hem al vroeg in zijn carrière 
als psychoanalyticus uit de droom hielpen: in plaats van zich langzaam te ontsluieren en diepzinnige, zware 
geheimen en geheime waarheden te onthullen, vertelden ze hem banale, alledaagse verhalen  en fatasma's en 
verzinsels over incest.  
  In wat wel zijn allereerste psychoanalytische tekst genoemd wordt, de Entwurf einer Psychologie uit 
189550, beschrijft Freud hoe zijn patiënte ʻEmmaʼ een fobie voor winkels ontwikkelt. Emma wordt achtervolgd 
door het idee dat ze niet alleen een winkelpand kan betreden. Tijdens haar spreekkuur geeft ze aan dat de 
oorzaak van haar fobie ligt in een traumatische gebeurtenis op twaalfjarige leeftijd, waarbij ze de indruk kreeg 
dat twee jonge winkelbediendes haar uitlachten om haar kleding. Een van de bediendes zou haar bovendien 
meer bevallen hebben dan ze wilde toegeven. Zij vluchtte daarop de winkel uit. Freud vraagt zich af waarom 
een dergelijke gebeurtenis, waarvan het de vraag is of Emma's interpretatie klopt (de jongens lachten naar 

                                                           
50  In W1: 374. Duitse tekst in: Aus den Anfängen der Psychoanalyse, 1887-1902, Briefe an Wilhem Fliess: p.353. 
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elkaar toen zij de winkel binnen kwam), traumatisch kan zijn. Gedurende de analyse herinnert Emma zich een 
andere scène, een oudere voorstelling die vier jaar daarvoor plaatsvond, en waarbij zij zich opnieuw alleen in 
een winkel bevond en ditmaal met een grijnzende oudere kruidenier, die haar genitalien betastte. Deze scène 
is voor haar bijzonder pijnlijk, omdat ze nog een keer terug ging naar deze kruidenier; iets waar ze zich 
schuldig over voelt. Deze oudere scène heeft Emma proberen te vergeten of verdringen en ze ontkent ook dat 
de scène iets te maken zou hebben met de twee lachende jonge winkelbediendes, of dat ze zich deze scène 
herinnerde toen ze op twaalfjarige leeftijd met de beide jonge lachende winkelbediendes werd geconfronteerd. 
De fobie of de dwangvoorstelling is het product van een poging om deze scènes en de angst, schuld en 
schaamte die Emma ervoer op het moment dat zij zich in de betreffende winkels in het bijzijn van de 
mannelijke winkelbediendes bevond, te vergeten. De schaamte of angst werd niet veroorzaakt doordat de 
bediendes naar haar lachten, of haar uitlachten, maar door een ontoelaatbare geachtte erotisch getinte 
gedachte die in haar opkwam op het moment dat ze in die winkel geconfronteerd was met de blik en 
aanwezigheid van de jonge bediendes, die haar bovendien onbewust aan de nare ervaring met de oudere 
grijnzende kruidenier herinnerde. Niet alleen werkte de fobie voor het alleen betreden van winkels als afweer, 
ook de eerste herinnering werkte als afweer tegen de tweede, nog onaangenamere herinnering. 
 Freud suggereert dat Emma zich een neurose vormt, en vervolgens in de doorwerking ervan binnen de 
spreekkuur als het ware focust op een jongere herinnering, met als doel te voorkomen dat ze zich deze andere, 
oudere en veel vervelendere scène opnieuw voor de geest zou halen. Tegelijkertijd helpt de verdrongen 
traumatische herinnering aan de grijnzende kruidenier haar om ook deze recentere ervaring, die verbonden is 
met een verlangen van haar kant naar een van de jonge winkelbediendes, te verdringen, door deze met de 
angst en verwarring te bezetten die zij als achtjarige ten opzichtte van de oudere man ervoer. Het onbewuste, 
dat noch kan liegen noch kan vergeten, aldus Freud, heeft zowel de schaamte oproepende vagelijk erotische 
fantasie ten aanzien van de jongere winkelbediendes, als de angst ten aanzien van de grijnzende kruidenier 
bewaard door twee scènes te koppelen, waarin winkels, mannelijke lachende bediendes en angst met elkaar 
verbonden zijn. In het betreffende verslag maakt Freud ook een schets, waarin hij het verloop van de 
associaties die Emma probeert te verdringen letterlijk uittekent, met behulp van kernwoorden zoals 'kleding', 
'lachen', 'kruidenier' en 'winkelbediendes' en daarbij gebruikt hij zwarte lijnen, stippellijnen, witte en zwarte 
bolletjes (W1: 375).51  
  
Met deze focus op taal en op de (associatieve) macht van woorden, via de spreekkuur, creëerde Freud vanaf 
1895, maar zeker vanaf 1897, een plaats waar de ondoorgrondelijke wegen van de begeerte of drift, waarvan 
ook Emmaʼs schaamte en angst getuigde, op een andere manier konden verschijnen dan als leugen of waan. 
Daartoe moest hij in de eerste plaats de begeerte en de seksaliteit bevrijden uit haar hoofse corset waarin met 
name natuurlijk de schaamte een centrale rol speelt. In 1905 stelde Freud daarom in Drei Abhandlungen zur 
Seksualtheorie moedig voorop dat we ons de verknoping van de seksuele drift met het seksuele object als een 
te innige hebben voorgesteld. Object en doel van de drift zijn niet hetzelfde. De geslachtsdrift, stelt Freud, heeft 
niet tot doel de twee helften –man en vrouw- weer met elkaar te doen versmelten volgens Platoʼs beroemde 
parabel uit het Symposium,52 noch heeft deze drift een natuurlijk object. Mannen kunnen mannen als seksueel 
object hebben, vrouwen kunnen vrouwen verlangen. Het feit dat een man een vrouw verlangt is eerder een 
studie waard, aldus Freud, dan het feit dat er homoseksuelen bestaan (W4: 29 [SA 5: 56]).53 De seksuele 
begeerte voldoet niet aan het al eeuwen bestaande discours van de hoofse liefde. Het object waarop de 
begeerte zich richt is niet de 'dame', maar is veelvoudig en er bestaan vele afwijkingen ten aanzien van de 
norm. Niet de dame maar schoenen, haren, bont en ondergoed zijn daarbij de meest bekende ʻafwijkendeʼ 
objecten van begeerte (W4: 35 [SA 5: 63]).  
 Ik heb in dit hoofdstuk verdedigd dat het precies de interpretatie van de functie van de leugen in het 
spreken van zijn hysterische patiënten was, of beter gezegd het besluit te vergeten, of de poging om te 
verdringen, die Freud in 1897 op een nieuw spoor in de wetenschap zette en hem aanzette tot zijn theoretische 

                                                           
51  Zie Freud 1950: 355 in Aus den Anfängen der Psychanalyse. 
52  Men lezen de mooie vertaling van Gerard Koolschijn (2000). 
53  Op. cit. p. 56, in voetnoot 1: “Im sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschliessliche sexuelle Interesse des 
Mannes für das Weib ein der Aufklärung bedurftiges Problem..” 
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paradigma-shift. Freud ontdekt dan dat het niet de onthulling van de waarheid van het werkelijk gebeurde is, 
die genezing produceert. We kunnen nu, met Freud, begrijpen dat het er om gaat de verknoping van 
werkelijkheid en fictie te begrijpen. In de case van Emma leerde Freud zien dat die verknoping van werklijkheid 
en fictie zich bij voorbeeld voltrekt via schaamte, schuldgevoel en angst. Deze deden Emma naar de 'leugen' 
grijpen door te ontkennen dat de beide herinneringen aan lachende winkelbediendes iets met elkaar te maken 
zouden hebben. Deze ontkenning wordt meteen van zijn morele zwaarte ontdaan. Wat ons te doen staat is dus 
niet zozeer het ontknopen van waarheid en leugen, of van werkelijkheid en fictie, maar het leren zien hoezeer 
beide dimensies innerlijk verbonden zijn; hoezeer er waarheid en werkelijkheid wonen in fictie; in het geval van 
Emma in haar onlogisch lijkende angst voor winkels. We hebben, in Zizeks woorden, 'een derde pil' nodig, die 
ons helpt aan gene zijde van het goede en het kwade, van de leugen en de waarheid en van de werkelijkheid 
en fictie een andere werkelijkheid te begrijpen. Emma besluit te vergeten en te ontkennen, omdat datgene wat 
haar treft –namelijk, in de eerste scène, de te werkelijke realiteit van haar eigen begeerte, of de begeerte van 
een ander naar haar- te schaamtevol is. Daarvoor in de plaats komt angst; de angst die hoorde bij de tweede 
scène en de angst om opnieuw in deze onaangename situatie te verkeren. Deze tweede scène bevat echter 
opnieuw ook een schuld- of schaamtegevoel, aangezien Emma het zichzelf kwalijk neemt dat ze na die 
onaangename aanranding, opnieuw in haar eentje naar de winkel van de oude kruidenier ging. In haar 
spreekkuur legt zij zelf deze geheugenarbeid bloot, die Freud dan nog 'vergeten' noemt, maar waarvoor hij 
later consequent de term verdringing zal hanteren. Door die paradoxale geheugenarbeid van de verdringing 
heeft Emma werkelijke gebeurtenissen (lachende jongens) en subjectieve emoties (angst of schaamte dat zij 
haar uitlachen om haar kleding, en angst voor confrontatie met de begeerte van de grijnzende kruidenier) met 
elkaar verbonden tot een scène die als herinnering te boek komt te staan en die leidt tot een fobie. Dit is geen 
bijzondere afwijking van Emma. Wij kunnen herinnering en subjectieve emoties niet van elkaar scheiden, 
netzomin als we werkelijkheid en fictie van elkaar kunnen scheiden. 
 We zien in deze vroege case-beschrijving uit 1895 dat Freud zich bij het bevragen van de associatieve 
geheugenarbeid van zijn patiënte niet zozeer van moreel geconnoteerde begrippen als leugen en waarheid 
bedient, maar spreekt van poging tot vergeten, verdringing en afweer. In andere gevalsstudies, waarin de 
patiënte in kwestie herinneringen over niet gebeurde verleidingsscènes produceert, is de redenatie dat ook een 
niet werkelijk gebeurde scène (een ʻleugenʼ) een herinnering kan opleveren, die even werkelijk is als de 
werkelijkheid, en die zeer werkelijke fobiën, angsten en achtervolgingswanen kan produceren. Twee jaar later 
zal Freud voor dit mechanisme van de verknoping van werkelijkheid en fictie, zoals we zagen, ook weer nieuwe 
begrippen zoals fantasma of psychische realiteit reserveren, die nieuwe metaforische lading krijgen. 
 Freuds spreekkuur maakte een nieuwe omgang mogelijk met de leugen, het actieve maar onbewuste 
vergeten, het actieve, maar meestal onbewuste niet willen weten, de schaamte, de schuld en de angst, toen hij 
haar uiteindelijk begreep als een uitdrukking van afweer tegen een verdrongen verlangen, (seksuele) begeerte 
of drift. Daarmee komt hij aan gene zijde van goed en kwaad, van waarheid en leugen of fantasie, die andere 
werkelijkheid op het spoor. Het verdrongen verlangen, of die verdrongen seksuele (aan)driften van zijn 
hysterische en neurotische patiënten vormt de andere waarheid en de andere werkelijkheid van het subject, die 
vaak volledig in strijd of botsing kan geraken met de realiteit van alledag, en die zich, niet zonder reden, vaak 
als leugen maskeert, en in elk geval in een eindeloze massa van metonymische verschuivingen en 
metaforische verdichtingen kan huizen. Met zijn besluit zijn analyse voortaan te concentreren op de structuur 
van deze psychische realiteit, nam Freud afstand van de hypothese van zijn vriend en collega Breuer, die juist 
zijn ʻcatharsische methodeʼ had gebaseerd op deze herinnering en onthulling van vergeten of verdrongen 
feiten. Al in Manuscript L en M  (beide uit 1987) beschrijft Freud die psychische realiteit, die huist in dromen, 
versprekingen, symptomen, met het begrip 'architectuur' (W1: 299 en 302 [Freud 1950: 170,175 ]). In deel vier 
van  Studien über Hysterie (1893-95), over de psychotherapie van de hysterie, beschrijft hij haar met het 
begrip schepping of gebouw of bouwwerk  –'ein psychisches Gebilde'-  dat bestaat uit al of niet waar gebeurde 
herinneringen, die weer bestaan uit beelden en gedachten, die op heel ruimtelijke wijze met elkaar verknoopt 
zijn en allerlei nieuwe verbindingen produceren, waardoor ieder symptoom, als psychische realiteit, 
overgedetermineerd raakt, en altijd via talloze vertakkingen kan worden benaderd en uiteengelegd. 
 De drift of 'Trieb' wordt vervolgens, binnen Freuds nieuwe onto-epistemologische benadering van de 
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hysterie en de neurose, in zijn spreekkuur die hij nu psychoanalyse noemt,54 een centraal concept of metafoor 
ten behoeve van de ontwikkeling van zijn 'metapsychologie'. Naast het nieuwe concept, of deze nieuwe 
metafoor 'het oedipuscomplex', die Freud aan de literatuur ontleent, introduceert hij achtien jaar na zijn Wende, 
in Triebe und Triebschicksale (1915) een theorie van de drift die hem een nieuw verklaringsmodel voor het 
ontstaan van neuroses biedt. Ook deze theorie, die hij met veel omzichtigheid omkleedt, en waarvan hij stelt 
dat het maar 'conventies' zijn, 'vooronderstellingen', of 'premissen', of 'hulpconstructies' (W7: 25, 29 [SA3: 83, 
87 ]),55 kenmerkt zich door een poging om buiten de traditionele dualistische denkkaders te treden, door juist 
de ontmoeting van psyche en soma met behulp van nieuwe woorden en metaforen te denken. Deze dienen 
zorgvuldig gekozen te worden in aansluiting op de aard van het 'empirische materiaal, om zo misschien tot 
grondbegrippen in een metapsychologische constructie uit te groeien. Meteen in de inleiding van Triebe und 
Triebschicksale (1915) benadrukt Freud dat het voortschrijden van kennis zich niet verdraagt met starre 
definities (W7:23 [SA3:81]). Freud is niet bang om het spel met nieuwe grondbegrippen of metaforen aan te 
gaan, die als (voorlopige) hulpconstructies verschijnen en waaraan ook weer nieuwe betekenissen kunnen 
worden ontleend in een confrontatie met nieuwe metaforen. Dit inzicht verwoordde Freud zoals we zagen al in 
een heel vroege tekst uit 1890, getiteld Psychische Behandlung (Seelenbehandlung) en zal altijd zijn leidraad 
blijven. Ik zal hieronder kort schetsen hoe Freud ten aanzien van zijn ideëen over de driften dit spel met 
metaforen ontwikkelt en voortzet. Niet alleen de behandeling van neurosen vergt een taalspel, zoals ik 
hierboven heb geschetst. Ook het verder ontwikkelen van een eigen epistemologische insteek in de 
wetenschap van de psyche vergt een getrouw en zorgvuldig, voortdurend wegen en uitproberen van de 
metaforische, 'magische' kracht van de woorden. 
 De drift zal Freud uitgaande van deze voorstelling van de verhoudingen tussen ziel en lichaam, of 
psyche en soma in Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905)  'een grensbegrip' noemen (W4: 49 [SA5:76]). 
Dit werkt hij later verder uit in Triebe und Triebschicksale (1915). Daar herneemt Freud wat hij tien jaar begon: 
de drift werkt als een soort van aandrang of prikkel voor de psyche, en men dient object, doel en oorzaak van 
de drift te onderscheiden. In 1915 wordt hij echter heel precies wanneer hij stelt dat drift niet nader bepaald 
kan worden dan als een begrip "dat in het grensgebied van het psychische en het somatische ligt, als 
psychische representant van de prikkels die, afkomstig uit het inwendige van het lichaam, de ziel bereiken, als 
een graadmeter voor de werkbelasting die het psychische als gevolg van zijn samenhang met het lichamelijke 
is opgelegd." (W7: 27, mijn cursivering [SA 3: 85]. De vertaling is hier onnauwkeurig, aangezien Freud in de 
Duitse tekst spreekt over een 'mass der Arbeitsanforderung' (SA3:85), hetgeen hier beter niet met 'graadmeter 
voor werkbelasting' kan worden vertaald, maar met 'mate van oproep tot activiteit'.56   
 De drift is een innerlijke prikkel (Reiz) die de psyche oproept tot actie en haar aandacht claimt, in meer 
of mindere mate.57 De metafoor van de drift gebruikt Freud om een grensbegrip tussen lichaam en ziel te 
forceren. Hij noemt het een 'psychische representant' van de prikkels die uit het lichaam opwellen. Bovendien 
kunnen we de drift, deze metafoor of hulpvoorstellung die Freud kiest om het raadsel van de connectie tussen 
lichaam en ziel beter te begrijpen, opvatten als een kwantitatieve ʻmaat' voor een claim die het lichaam op de 
psyche legt en die de psyche tot werk of actie aanzet. Het doel van de drift is bevrediging (W 7: 28 [SA3: 86]), 
het object van de drift "is de meest variable factor" (W7: 28 [SA3: 86]) en niet oorspronkelijk verbonden met de 
drift. De oorzaak of bron van de drift is "het somatische proces in een orgaan of lichaamsdeel, waarvan de 
prikkels in het zieleleven wordt gerepresenteert door de drift" (W7: 28 [SA3: 86]). Een studie naar de bronnen 
van de drift zou meer in de lijn van de biologie liggen, aldus Freud in deze tekst, terwijl de psychoanalyse zich 
juist focust op de manier waarop de drift de psyche, geest of ziel claimt, en haar bezet houdt of aanzet tot 
allerlei activiteit. Driften hebben namelijk ook 'Schicksale”', oftewel lotgevallen: ze kunnen verkeren in hun 

                                                           
54  Zie voetnoot 48 op p. 75. 
55  Freud gebruikt het begrip 'Hilfsvorstellung'  ook in de laatste paragraaf van de Traumdeutung (1900: 495). Zie ook 
W2: 571. 
56  “ [...] Grenzbegriff zwischen Seelischem un Somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem Körperinnern 
stammenden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Mass der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines 
Zusammenhanges mit dem Körperlichem auferlegt ist.” (SA 3: 85) .  'Arbeitsanforderung' vertalen met 'oproep tot 
activiteit' of 'claim'. Zie ook Drei Abhandlungen, waar Freud precies hetzelfde schrijft (SA 5: 76-77). 
57  We vinden hier dezelfde nadruk op een kwalitatief onbepaald, maar kwantitatief principe, dat hij in 1895 in Studien 
über Hysterie met een 'psychische kracht' benoemde. 
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tegendeel, tegen de eigen persoon worden ingezet, ze kunnen worden verdrongen of gesublimeerd. Dat is 
precies het werk van de psyche. Deze lotgevallen van de drift kunnen worden gezien als een vorm van afweer 
tegen de drift vanuit de psyche, aldus Freud (W7: 32 [SA3:90]).  De psyche kan zich immers niet echt 
verdedigen tegen prikkels van binnenuit. Alleen voor prikkels van buiten af kan zij zich afsluiten.  
 Freud stelt in deze tekst ook dat hij een tijd lang geprobeerd heeft de drift te begrijpen als een 
veelvoudig gegeven, dat in twee groepen uiteenvalt: de ik-of zelfbehoud-driften en de seksuele driften. Daarbij 
dient men zich de seksuele driften als talrijk voor te stellen. In zijn brief aan  Albert Einstein, getiteld Warum 
Krieg? (1933) vat Freud op een populaire en tamelijk ironisch-humoristische wijze zijn driftleer samen. Hij 
gebruikt dan, naast het woord drift, het begrip driftimpuls, of het begrip motivatie. Hij benadrukt daar dat 
handelingen zelden het resultaat zijn van éen driftimpuls. "Als de mensen dus worden aangespoord om oorlog 
te voeren, zal in hen een groot aantal motieven positief reageren, lage en edele motieven, motieven waarover 
hardop gesproken wordt en andere waarover men zwijgt. We hoeven ze hier niet allemaal bloot te leggen. De 
lust in destructie en agressie is er stellig één van [...]. Doordat deze destructieve strevingen zijn versmolten 
met andere -erotische en ideële- strevingen, zijn ze natuurlijk gemakkelijker te bevredigen." (W10: 246 [SA9: 
281 ]).   
Freud roept in dezelfde passage vervolgens een van zijn lievelingsauteurs in herinnering, Georg Lichtenberg, 
waarvan Freud zegt dat hij als psycholoog wellicht belangrijker was dan als collega van Einstein (hij was 
fysicus aan de universiteit van Göttingen). Lichtenberg ontwikkelde in de achttiende eeuw een 'motievenroos'. 
Daarbij merkte hij op, aldus Freud, dat men de beweegredenen waarom iemand iets doet op dezelfde manier 
zou kunnen ordenen als de tweeëndertig winden en op dezelfde manier namen zou kunnen geven, bij 
voorbeeld 'brood-brood-roem' of 'roem-roem-brood'. 
 We zien dus dat Freud gemakkelijk speelt met de metaforen die hij als grondbegrippen voor zijn 
metapsychologie kiest. Driften ontstaan uit veelvoudige organische bronnen, en ontwikkelen zich eerst 
onafhankelijk van elkaar en komen pas later eventueel tot een soort van synthese, wanneer ze bijvoorbeeld 'in 
dienst treden van de voortplantingsfunctie', aldus Freud. (W7: 31 [SA3:89]). Tien jaar eerder, in Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) stond precies de veelvormigheid van de seksuele driften en hun 
ʻSchicksaleʼ centraal. Deze tekst lees als een al even lichtvoetige opsomming van alle mogelijke aberraties die 
zich niet onder de voortplantingsfunctie laten ordenen. Het is altijd mogelijk, benadrukt Freud nu, in 1915, tot 
een verandering van deze ʻformuleʼ omtrent de ordening van de driften in twee ʻoergroepenʼ te komen. Wellicht 
komt er een moment waarop we de drift niet meer voorstellen als een tegenoverstelling van ik-driften en 
seksuele driften (W7: 30 [SA3:88]). Precies die mogelijkheid zal hij, weer vijf jaar later, onderzoeken, wanneer 
hij in Jenseits des Lustprinzips (1920) een nieuwe formule beproeft, met nieuwe metaforen, waarin de ik- en 
seksuele driften niet meer als tegengesteld worden gecategoriseerd. Freud doet dan verslag van iets nieuws, 
dat hij op het spoor is gekomen via de de herhalingsdwang in sommigen nachtmerries van oorlogsslachtoffers 
uit de eerste Wereldoorlog, of bij handelingen van kleine kinderen en neurotici. Hij stelt een nieuwe ordening 
van de drift voor: niet meer van de twee ʻoergroepenʻ (ik- en seksuele driften), maar van twee 'principes' 
waardoor de driften worden geregeerd: Eros en Thanatos. Ook deze twee begrippen hanteert Freud met 
dezelfde voorzichtigheid en voorlopigheid die we inmiddels kennen. Hij onderstreept bij voorbeeld in Warum 
Krieg, dat Thanatos een begrip is dat hij op speculatieve wijze heeft verkregen (W10: 246 [SA 9: 282]), en dat 
hij zo ketters is geweest om aan te nemen dat Thanatos ook in de psyche werkt bij het ontstaan van het 
geweten. 
 Eros en Thanatos zijn twee hulpvoorstellingen die Freud opnieuw aan de Griekse mythologie ontleent. 
Ze dienen om beter te begrijpen waardoor het driftleven gestuurd wordt, of waardoor onze verlangens worden 
gemotiveerd. Als sturende principes in het driftleven dienen ze niet als tegenovergesteld gedacht te worden. 
We zien hier dat Freud op het gebied van de ontwikkeling van zijn meta-psychologie consequent blijft in het 
omzichtig vermijden van makkelijke tegenstellingen. Oude, vaak moreel beladen tegenstellingen probeert hij te 
deconstrueren met behulp van nieuwe (hulp)voorstelingen, theorieën of mythes. De drift streeft, ook wanneer 
zij door Eros wordt geregeerd, met alle mogelijke middelen naar bevrediging, begrepen als een opheffing van 
de innerlijke, somatische prikkels, stelt Freud. Maar Eros houdt van omwegen, terwijl de drift onder de 
heerschappij van Thanatos, via de herhalingsdwang, geen omwegen meer maakt en zich ook als het ware los 
kan maken van Eros. De drift streeft dan eenvoudig naar een herhaling en herstel van een eerdere toestand, is 
Freuds hypothese. Ze laat daarmee misschien haar wezenlijk conservatieve gezicht zien, in plaats van dat ze 
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streeft naar vooruitgang (W8:196 [SA3: 246]). Ze is weliswaar meestal tembaar en stuurbaar via de dagelijkse 
logica van de economische realiteit, die ons streven in dienst poogt te stellen van het overleven, of van de 
moraal, of van de vooruitgang, maar 'in de grond' is de drift 'rücksichtslos', oneconomisch, onromantisch, a-
moreel en onredelijk en streeft ze naar het herstel van een vroeger toestand van rust, dus uiteindelijk van dood 
(W8: 194 [SA 3: 248]). In die zin is oorlog denkbaar als een op de voorgrond treden van dit destructieve 
'principe' van de drift, dat zich steeds losser ten aanzien van het andere principe, Eros, zal gaan gedragen. 
 Freud eindigt zijn artikel over dit nieuwe principe dat werkzaam zou (kunnen) zijn in het driftleven kortom 
met een gewaagde hypothese, die hij ook nadrukkelijk als zodanig presenteert: het zou zo kunnen zijn dat de 
drift noch voldoet aan een of ander 'realiteitsprincipe', noch aan het 'lustprincipe' dat hij eerder als enig 
Leitmotiv van de drift had benoemd. Het zou zo kunnen zijn dat de drift niet zozeer, zoals hij eerder aannam, 
streeft naar lust of bevrediging. Het zou kunnen dat de drift uiteindelijk streeft naar het herstellen van een oude 
toestand van 'Reizlosigkeit' (prikkel-loosheid) die ten laatste als dood kan worden benoemd. Het zou dus 
kunnen dat de begeerte door nog een ander principe dan Eros wordt geregeerd, namelijk door iets wat om 
niets anders dan zichzelf en zonder de omwegen van Eros, werkt aan een toestand van rust: Thanatos. We 
moeten daarbij bedenken dat Freud deze hypothesen ontwikkelde onder invloed van de eerste Wereldoorlog 
en van wat hij in zijn praktijk, via patiënten die als soldaat dienden, meekreeg. 
  
Door te stellen dat de liefde andere wetten kent dan dan die van de Hoofse romantiek, maakte Freud al een 
provocerende stellingname. Wanneer hij dan het grote belang van de seksualiteit en de driften onder de 
aandacht brengt, en de invloed die deze krachten op de psyche hebben, gaan veel lezers steigeren. Zijn 
metapsychologische uitwerking van de driftleer wordt vervolgens door velen als te metafysisch van de hand 
gedaan. Inderdaad gaat het hier om een vorm van metafysica, voor zover de metafysica naar oorzaken zoekt, 
en probeert (causale) verklaringsmodellen te ontwikkelen voor de verschijnselen. Freud aarzelde niet om 
daarin iets uit te proberen. Hij creëert een driftleer die hij voortdurend aanpast en van aanhalingstekens 
voorziet. Toch is er een constante: zijn weigering om zijn denken te laten censureren door een starre moraal, 
en zijn moed om steeds bestaande, ook zelfgecreëerde, afbakeningen en hiërarchische ordeningsprincipes te 
doorbreken. De drift streeft niet naar (bezit of verheerlijking van) een object, noch wordt zij erdoor veroorzaakt 
–zoals het verlangen in de hoofse liefde claimt te ontvlammen door de verschijning van een dame. Freud 
citeert uit Goethes Faust: “Schaffʼ mir ein Halstuch von ihrer Brust, ein Schtrumpfband meiner Liebeslust!”(SA 
5, 1915: 64). Ook een glansje op de neus, zo zou Freud vele jaren later in zijn korte artikel over het fetisjisme 
(1927) schrijven, is voldoende voor de ontketening van de drift, maar haar werkelijke bron is een innerlijke 
prikkel of 'Reiz'. De drift wordt opgewekt door nʼimporte quoi, een klein detail, en wordt geregeerd door ofwel 
Eros, ofwel Thanatos.  
 Het blijft bij deze metapsychologische overwegingen, die Freuds metafysica vormen, opvallend hoezeer 
Freud zijn theorievorming met aanhalingstekens blijft omkleden. Ook in Triebe und Triebschicksale (1915) 
onderstreept Freud opnieuw dat de aanname van een biologische tendens in het psychisme een 
vooronderstelling is en 'eine blosse Hilfskonstruktion', een hulpconstructie. In zijn beroemde brief aan Einstein 
(1933) spreekt hij over zijn mythologie, als het om de theorie rond de drift gaat: "Misschien hebt u de indruk dat 
onze theorieën een soort mythologie zijn, in dit geval niet eens een mythologie waaraan plezier te beleven valt" 
(W10: 247 [SA9: 283]). En hij eindigt deze passage met de retorische vraag: "Maar leidt niet alle 
natuurwetenschap uiteindelijk ook tot zo'n soort mythologie? Vergaat het u op dit ogenblik in de fysica anders?" 
Einstein heeft er helaas nooit een antwoord op gegeven. In 1933 onderstreept Freud nog eens – in Neue Folge 
der Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse- dat de drift een hulpvoorstelling is en de driftleer als 
zodanig tot de 'mythologie' van de psychoanalyse behoort (W 10 :157 [SA 1: 529]).  
  Zoals ik al uiteenzette, is Freud opvallend voorzichtig en genuanceerd omtrent het gebruik van 
bepaalde begrippen en metaforen, die hij ook in de Traumdeutung al hulpvoorstellingen noemt, en die niet 
alleen het gereedschap voor de psychoanalytische behandeling vormen (Freud 1890), maar ook de peilers zijn 
voor zijn epistemologisch bouwwerk dat hij metapsychologie noemt. In Triebe und Triebschicksale (1915) is 
Freud bovendien voorzichtig en genuanceerd omtrent de status van de kennis die hij presenteert. Hij wijdt de 
eerste paginaʼs van dit artikel volledig aan kentheoretische bespiegelingen. Alhoewel de wetenschap over 
duidelijke en heldere grondbegrippen dient te beschikken, zo stelt hij, bedient geen enkele wetenschap zich in 
werkelijkheid van dergelijke definities. Het begin van de wetenschappelijke arbeid is veeleer gelegen in het 
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beschrijven, het verder groeperen, ordenen en in samenhang brengen van verschijnselen. En al bij het 
beschrijven kan men het niet vermijden om bepaalde abstracte ideeën op het materiaal te betrekken en kan 
men dus de vermenging van theorie en werkelijkheid niet voorkomen. Deze abstracte ideeën zijn onontbeerlijk 
en dienen een zekere “Unbestimmtheit” te bezitten, aldus Freud. “Ze hebben streng genomen het karakter van 
conventies"(W 7:23 [SA 3: 81]). Een van die conventionele, voorlopig nog tamelijk donkere grondbegrippen 
vormt het begrip drift, aldus Freud.  
  Ik ga, met Freud, en met Derrida, en met Lacan, uit van deze stelling dat we alleen maar kunnen 
denken met behulp van dit soort van (hulp)metaforen, die in zoverre een mythologisch karakter bezitten, dat ze 
steeds een literaire uitvinding zijn, met behulp waarvan de theoreticus ons bepaalde nieuwe causale 
verbanden probeert onder de aandacht te brengen, een nieuwe blik op de werkelijkheid probeert te 
verschaffen, of een sluier ervan probeert op te lichten, teneinde iets nieuws te kunnen zien van die 
werkelijkheid. Freud gaf ons een nieuwe blik op de psyche, de neurosen en de liefde via de metafoor van de 
drift, daarmee de verhullende sluier van de hoofse liefde voor ons oplichtend. Hij gaf ons nieuwe metaforen, 
nieuwe hulpvoorstellingen en een nieuwe mythologie, waardoor we niet alleen een nieuwe blik op de 
mythologie van de hoofse liefde, die een dertiende eeuwse literaire uitvinding was, en haar werking kunnen 
ontwikkelen. We kunnen ook, dankzij zijn meta-psychologische werk, de eeuwenoude dualismen bevragen met 
betrekking tot drift en liefde, soma en psyche, werkelijkheid en fictie, wetenschap en literatuur, theorie en 
praktijk etcetera. Zijn benadering van de wetenschap laat de oude magische kracht van de woorden, die als 
metaforen eindeloze vertakkingen bezitten, oplichten. Vanuit die benadering kunnen we de vraag stellen naar 
de verwevenheid van taal en werkelijkheid, of talige structuren en materie. 
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IV Freuds structurele blik nader bezien: 
 Metaforenanalyse 
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1 Freud: lezer en schrijver, tussen fictie en werkelijkheid. 
 
"En tot besluit van deze zeker inspannende en wellicht niet overtuigende uiteenzeting nog een waarschuwing! U denkt bij 
deze scheiding van de persoonlijkheid in Ich, Uber-Ich en Es vast niet aan scherpe grenzen zoals die in de politieke 
geografie kunstmatig werden getrokken. Het eigene van de psyche kunnen wij geen recht doen met lineaire contouren, 
zoals in tekeningen of in primitieven schilderkunst, maar eerder door in elkaar overvloeiende kleurvelden, zoals bij de 
moderne schilders. Nadat wij alles hebben gescheiden, moeten wij het gescheidene weer laten samenvloeien. Oordeelt u 
niet te hard over een eerste poging om het zo moeilijk te bevatten psychische aanschouwelijk te maken." 
(Freud, Neue Folgend der Vorlesungen 1933, W10:143 [SA1: 516])1 
 
Het is mooi om in bovenstaand citaat te zien hoe Freud in 1933, achtendertig jaar na zijn Studien über Hysterie 
(1895) die ik in het vorige hoofdstuk uitgebreid heb besproken, opnieuw terugkomt op het thema waarover hij 
ook toen al zorgvuldig uitwijdde; namelijk dat de zaken van de pyche geen scherpe onderscheidingen 
verdragen. Men moet heel nieuwe metaforen zoeken om de interne verhoudingen tussen het bewuste en het 
onbewuste (dat hij in navolging van Groddeck inmiddels 'Es' is gaan noemen), het pathogene en het gezonde 
en het ik en de onbewuste oorzaken van de neurose beter te begrijpen.  
 Freud was niet alleen een Weense arts en psychiater die zich vanaf zijn 'Wende' aan het einde van de 
negentiende eeuw gedwongen voelde een nieuwe epistemologische, of zoals hij het zelf noemde, 
'metapsychologische' benadering van de verhoudingen tussen psyche en soma, tussen leugen en waarheid en 
tussen werkelijkheid en fictie te ontwikkelen, maar ook een schrijver wiens schrijverskwaliteiten tegen het eind 
van zijn loopbaan -ruim voor zijn vlucht voor de Naziʼs in 1938 naar Londen- in Duitsland in 1930 werden 
geëerd met de toekenning van de prestigieuze literaire Goethe-prijs. Bovendien was hij naast schrijver en arts 
vooral ook een lezer en herlezer van de grote auteurs uit de westerse literatuur, zoals Sofokles en 
Shakespeare en van tijdgenoten als Dostovjewski, Jensen, Poe, Schnitzler en Schweig.2 In het vorige 
hoofdstuk heb ik benadrukt dat Freud zijn toevlucht zocht in deze literatuur en tot een literatuurkritische 
benadering, toen hij de psychoanalyse opnieuw moest uitvinden. Dit onder de druk van de 'mislukking' van de 
eerste theoretische benadering van de hysterie die hij samen met zijn collega Breuer ontwikkelde. We hebben 
het epistemologisch breukvlak bekeken waarop Freud zich begaf, toen hij zich realiseerde dat de spreekkuur 
helemaal niet succesvol was vanwege de vermeende 'catharsische werking' van het blootleggen van 
traumatische incestueuze gebeurtenissen uit het verleden van de patiënt. We zijn nagegaan hoe Freud 
rigoureuze consequenties trok uit het inzicht dat niet alle (meest vrouwelijke) patiënten daadwerkelijk 
incestslachtoffer konden zijn. En ik heb geschetst hoe Freud zich daarna dankzij de literatuur, waaronder ook 
de Joodse Talmudische traditie valt, niet alleen een voor een medicus 'nieuw' referentiekader verschafte, maar 
ook een nieuwe epistemologische en methodische insteek in een vakgebied dat hij zojuist had uitgevonden en 
met de naam 'psychoanalyse' had bedacht.  
 Dankzij Shakespeare en Sophokles, of beter dankzij de legendarische fictionele figuren Hamlet en 
Oedipus, kon Freud de stappen zetten die nodig waren om langzaam maar zeker los te komen van het 
toenmalige medische discours. Ik heb onderstreept dat het besluit om de 'verleidings'- of traumatheorie los te 
laten de intellectuele grootheid van Freud kenmerkt. Het maakt hem niet alleen een structuralist avant la lettre, 
maar zorgt er ook voor dat zijn denken, zijn denkparcours en vooral ook zijn manier om te denken, namelijk 
vanuit de samenhang met de praktijk en via een altijd zorgvuldig bevraging van zijn eigen theoretische 
concepten of metaforen, voor ons ook nu aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog interessant kan zijn. 
Door de consequenties van zijn nieuwe inzicht zorgvuldig op zich te laten inwerken, deze 'aardbeving' toe te 
laten en vooral de doorwerking daarvan in zijn pas ontwikkelde methodiek -de spreekkuur- te bevragen, kon 
Freud tot een werkelijke nieuwe benadering van de psyche komen en de volledige porté van de verwevenheid 
van psyche en soma beginnen te zien. Met het loslaten van zijn oorspronkelijke epistemologische insteek 
ontstond er ruimte om de al aanwezige structurele benadering van de psyche, de neurose, de hysterie en zelfs 
van het onbewuste als een tijdloze ruimtelijke structuur, als architecturale ruimte ('Gebilde') en als een 

                                                 
1 Vertaling is licht aangepast. Ik heb met name de begrippen Ik en Boven-Ik in het Duits laten staan, en 'politischen 
Geographie' vertaald met 'politieke geografie', in plaats van het in Werken (2006) gebruikte 'staatkundige geografie'.  
2 Studies naar dit onderwerp hebben dit overtuigend aangetoond. Ik noem o.a. Assoun (1996), Bowie (1987), Mahony 
(1982/1990) en Milner (1980).  
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'complex', dat wil zeggen als een complexe, gestratifieërde of gelaagde structuur, serieus te nemen. Nu kon 
Freud op de al ingeslagen weg die zijn psychoanalytische praktijk uitmaakte voortgaan en proberen, al 
luisterende, de verhalen van zijn patiënten serieus te nemen in hun complexe verwijzingstructuur. Bovendien 
kon hij proberen te begrijpen hoe deze verhalende structuur ingrijpt op het lichaam en het lichamelijke 
welbevinden van zijn patiënten.  
 In plaats van een reëel trauma, ontdekt Freud een link naar een meer dan tweeduizend jaar oud 
mythisch personage: Oedipus. In plaats van verleiding van de kant van de ouder, ontdekt hij een (kinderlijk) 
verlangen en seksuele driften, die hij 'oedipaal' noemt, omdat het hem doet denken aan de mythe van Oedipus. 
Dit is geen incest. De (meeste) verhalen over incest die zijn neurotische patiënten hem vertelden, verhulden 
schaamte, of schuld en een verdrongen verlangen van de kant van zijn patiënten naar de ouder. In dit 
hoofdstuk staat deze herlezing, herinterpretatie, deconstructie en dit hergebruik van de door Sophokles 
beschreven oedipusmythe centraal. Ik ga niet alleen na hoe de oedipusmythe en Freuds beroep op de 
literatuur een cruciale rol speelden bij het funderen van een nieuwe praktijk en een nieuwe denkruimte, die 
vanaf het einde van de jaren negentig van de negentiende eeuw de ʻpsychoanalyseʼ zou gaan heten. Ik ga ook 
na hoe precies de oedipusmythe de bron vormde voor hét centrale concept binnen de Freudiaanse 
metapsychologie: het oedipuscomplex, dat ook weer als metafoor zijn heel eigen werkingen zou krijgen. Dit 
concept heeft in de twintigste eeuw binnen diverse wetenschapsdisciplines voor veel discussie gezorgd, met 
name rond de satelietbegrippen 'castratie' en fallus'. Het oedipuscomplex is discutabel geworden omdat het 
een 'fallogocentrisch' denken beschrijft. Freud werd door feministische lezers bekritiseerd omdat hij dit 
fallogocentrisme zou onderschrijven. Ik zal laten zien dat dit niet klopt, maar dat Freud wel grote moeite blijkt te 
hebben om aan de verleidelijke, magische kracht van de oedipale metaforen te ontsnappen. 
  Ook het voorvoegsel 'oedipaal' heeft inmiddels, meer dan een eeuw nadat Freud het als zodanig uit de 
kast heeft getrokken, een metaforische werking gekregen. Oedipaal complex en oedipale fixatie, ja zelfs 
oedipale logica, oedipaal denken en oedipale economie, zijn naast de welbekende satelietbegrippen fallus en 
castratie gangbare uitdrukkingen geworden, over welks betekenis overeenstemming lijkt te bestaan. We zijn 
deze begrippen in de twintigste eeuw gaan gebruiken met de vanzelfsprekendheid van versleten munten, om 
Nietzsche te citeren, terwijl ze tegelijkertijd als metafoor, om Derrida te citeren, voor beginnende onderzoekers 
als een soort van blinde vlek3 kunnen fungeren die hen niet méér zal opleveren dan ʻhetzelfdeʼ. Dit zal 
uiteindelijk leiden tot de vraag of we deze metaforiek en heel het bijbehorende gebouw dat rond de oedipale 
logica is opgetrokken, niet 'achter ons kunnen laten'. Ook Freud stelde die vraag. Ik zal laten zien dat hij er 
echter geen adequaat antwoord op heeft. Pas zijn zelfbenoemde 'zoon' Lacan zal niet alleen de vraag stellen 
of er een andere logica mogelijk is dan die patriarchale fallocentrische oedipale logica, maar ook een aantal 
vingerwijzingen voor een antwoord geven4.  
 Ik zal in dit hoofdstuk uitwerken hoe Freud, via het metaforische taalspel en het beroep op de literatuur 
en mythologie, een nieuwe blik op de kinderlijke seksualiteit en het volwassen patriarchale denken met 
betrekking tot het sekseverschil mogelijk maakt. Opnieuw zal blijken hoe scherp en zorgvuldig Freud omgaat 
met de woorden waarvan hij de metaforische lading steeds zorgvuldigt weegt en hoe Freud zich langzaam 
maar zeker ook in de kwestie van de seksuele differentie weet te ontdoen van de patriarchale lading die er in 
de context van het negentiende eeuwse Habsburgse rijk op de genderverhoudingen drukte. Ik zal laten zien 
hoe Freud aan het einde van zijn carrière, in de jaren dertig, niet alleen de latent aanwezige hiërarchiserende 
oppositie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid deconstruceert, maar ook, opnieuw, allerlei andere opposities 
die daaraan geliëerd zijn. Zo stapt Freud laat in zijn carrière af van het idee dat de seksuele driften, die hij 
libido noemde, 'mannelijk' zouden zijn. Ook schets ik hier hoe Freud zich inlaat op de denkwereld van kleine 
kinderen en hen serieus neemt op een nieuwe ongekende manier, waardoor opnieuw allerlei geijkte 
hiërarchiserende conventionele opposities, zoals die tussen volwassenheid en kindertijd, spel en theorie en 

                                                 
3 “La métaphore est donc determiné par la philosophie comme perte provisoire du sens [...]. La métaphore est 
ménacante et étrangere au regard de l’intuition (voisin ou contact), du concept (saisi ou présence propre du signifié), de 
la conscience (proximité de la présence a soi); mais elle est complice de ce qu’elle menace, elle lui est necessaire dans 
la mesure ou le de-tour est un re-tour guidé par la fonction de ressemblance (mimesis et homoisis), sous la loi du 
même.”(Derrida in La Mythologie Blanche, 1967: 323, mijn cursivering) 
4  Een van die antwoorden is, dat we een ander denken kunnen vinden in de mystiek. 
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fantasie en theorie op scherp worden gezet.  
 
 
2 Freuds Oedipuscomplex 
 
"Wat wilt u, het is een hulpvoorstelling als zoveel andere in de wetenschappen. De allereerste zijn altijd tamelijk ruw 
geweest. Open to revision, kan men in zulke gevallen zeggen. [...] De waarde van zo'n hulpvoorstelling  -de filosoof 
Vaihinger zou haar een 'fictie' noemen- hangt af van wat men ermee kan doen." 
(Freud, Die Frage der Laienanayse II, 1926 (W9:  287 [SA Ergänzungsband: 268]) 
 
Zeer kort samengevat luidt Freuds (re)constructie van het oedipuscomplex, of beter nog van de kinderlijke 
seksuele begeerte uit de periode dat kleine jongetjes en meisjes in de ban zijn van een incestueuze 
verliefdheid op de moeder, als volgt: vrijwel ieder mens kent een ʻoedipale faseʼ die al jong, voor het tweede 
levensjaar, begint, en die, naast de verliefdheid op de moeder en rivaliteit met de vader -die de kern van het 
oedipuscomplex vormen-, de raadselen van het sekseverschil, de herkomst van babies en van de 
generatiekloof tot onderwerp heeft. Ieder klein kind doet bovendien een poging om de portee van het 
sekseverschil en de generatiekloof voor het vraagstuk van de herkomst van babies in hun onderlinge verband 
te begrijpen en produceert daar allerlei al dan niet fantastische theorieën over. De reden waarom jonge 
kinderen de 'waarheid' over de herkomst van babies niet willen vatten, is gelegen in het feit dat zij vanwege 
verliefdheid op de moeder en hun oedipale rivaliteit met de vader niets willen weten van een liefdesrelatie 
tussen de ouders. Doorgaans bouwen jonge kinderen zich liever geheel eigen theorieën rond het feit dat 
jongetjes iets hebben, wat meisjes missen. Waar de babies vandaan komen blijft daardoor gedurende een 
bepaalde periode een raadsel. Sommige kinderen huldigen de theorie dat babies worden uitgepoept, anderen 
denken dat de ooievaar ze brengt. Sommige kinderen denken dat het sekseverschil het resultaat is van een 
castratie, als straf voor een of ander vergrijp. De theorie over het sekseverschil wordt door jonge kinderen 
doorgaans niet in verband gebracht met een theorie over de herkomst van babies.5 
 De lezer die ervaring heeft met psychoanalytische theorie en de kritieken daarop, weet inmiddels dat de 
oedipale fase weliswaar niet voor ieder kind hetzelfde verloopt, maar dat dit (kinderlijke) oedipale denken in 
alle geval blijft cirkelen rondom deze ene centrale metafoor –de fallus- die en passant het denken over het 
sekseverschil koloniseert en als het ware een oppositie instelt tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
Wanneer eenmaal de metafoor fallus in het spel komt en gebruikt wordt om het sekseverschil te duiden, 
produceert deze vrijwel automatisch een negatie van het vrouwelijke in de vorm van die andere metafoor die 
onmiddellijk in het kielzog van de fallus lijkt te verschijnen: de castratie. In de afgelopen veertig jaar is deze 
ʻoedipale logicaʼ die rond de metafoor van de fallus blijft draaien regelmatig onderwerp van onderzoek en 
kritiek geweest, met name ook binnen vrouwen- en genderstudies. De Belgische psychoanalytica en filosofe 
Luce Irigaray was in de jaren 70 een van de bekendste auteurs die, om te beginnen met Speculum de lʼautre 
femme (1974), geprobeerd heeft een alternatief discours te ontwikkelen, dat de loochening van het eigenaardig 
vrouwelijke binnen de oedipale logica probeerde te pareren.6 Velen zullen ook het invloedrijke L'Anti-Oedipe: 

                                                 
5 In aflevering 7, seizoen 5, van de animatieserie Southpark wordt dit thema uitgewerkt, wanneer ouders ontdekken dat 
hun 6 jarige kinderen belangstelling hebben voor de geslachtsdrift van hun huisdieren, en naar aanleiding daarvan 
besluiten dat de school aan seksuele voorlichting moet gaan doen. Dit leidt tot hilarische misverstanden, omdat de 
kinderen maar niet willen begrijpen wat grote mensen nu precies doen. Zie http://www.southpark.nl/episodes/507. Zelf 
heb ik bij twee meisjes van vier jaar kunnen vaststellen dat ze in het geheel niet ontvankelijk waren voor een uitleg 
betreffende het gebruik van condooms. Zij prefereerden hun eigen theorie: condooms zijn ballonnen, die ook handig 
gevuld met water als 'bommetjes' kunnen worden gebruikt. Onze uitleg deden ze als belachelijk en volledig implausibel 
van de hand. Voor ieder kind geldt natuurlijk dat er een leeftijd of tijdstip komt, waarop het wel bereid is de 'waarheid' 
onder ogen te zien. 
6 (ed. Minuit, Paris). Zie ook Ce sexe qui n’en est pas un (ed. Minuit, Paris,1977). Naar aanleiding van het 
eerstgenoemde boek, dat als proefschrift diende bij het door Lacan opgerichte département de la psychanalyse van de 
Université de Paris VIII, werd Irigaray uit de ECF, de Lacaniaanse psychoanalytische school, gezet en ontheven van 
haar onderwijsfunctie bij datzelfde departement. De faculteit werd door Lacan in 1968 gesticht, en was lange tijd de 
enige in Europa, aangezien de psychoanalyse zich, sinds de oprichting van de eerste internationale psychoanalytische 
vereniging door Freud in 1910, nadrukkelijk buiten de universitaire biotoop had ontwikkeld. Het ontslag van Irigaray 
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capitalisme et schizophrénie (1972) van filosoof Gilles Deleuze en de Lacaniaanse psychoanalyticus Felix 
Guattari kennen, dat in diezelfde periode een erudiete en wilde aanklacht tegen het oedipale denken ten beste 
gaf.7 Ook Derrida, die zich vanaf de jaren zestig min of meer intensief met Freuds teksten bezig hield, zocht in 
de jaren zeventig in teksten als La carte postale; de Socrate a Freud et au-déla (1980) en met name in de 
daarin opgenomen tekst 'Le Facteur de la Verité' uit 1975, een polemiek met de psychoanalyse, in de persoon 
van Lacan, met als inzet de funderende rol van de fallus binnen een logica die hij fallogocentrisch noemde. Het 
boek opent met een brievenreeks uit 1977 aan een anonieme geliefde, waarin Derrida mijmert over het 
dualisme waardoor de oedipale logica getekend is.  
 Vaak werden critici van het oedipale denken ook critici van de psychoanalyse of van een bepaalde 
psychoanalytische school, zoals Irigaray, en huldigden zij het uitgangspunt dat Freud, of ook Lacan, 
medeplichtig bleven aan deze fallogocentrische logica en seksualiteit die inherent lijkt te zijn aan het 
oedipuscomplex. Het is een van de oogmerken van dit hoofdstuk om deze beschuldiging te ontzenuwen. Juist 
Freud heeft ons het methodisch gereedschap aangereikt om wat hij oedipuscomplex noemde, als kinderlijke 
seksualiteit of begeerte en als kinderlijke logica te herkennen en te bevragen. Juist Freud heeft ons inzicht 
gegeven in dit feit dat theorie en fictie, net als realiteit en fictie, niet ver van elkaar verwijderd of op zijn minst 
niet elkaars tegendeel zijn. In de Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) spreekt Freud zelfs over 
“groteske Irrtumer” (W4:74 [SA5:102]) wanneer hij het fallogocentrisme van de kinderlijke theorie over het 
sekseverschil introduceert: "De vooronderstelling dat alle mensen hetzelfde (mannelijke) geslachtsdeel 
bezitten, is de eerste van de merkwaardige en invloedrijke infantiele theorieën over seksualiteit"(W   [SA4:73 
[SA5:101).8  
 Ik stelde eerst en vooral vast dat de Oedipusmythe voor Freud niet alleen over incest gaat, maar vooral 
ook een verhaal is omtrent oorsprongen: de oorsprong van de seksualiteit, die wortelt in de infantiele 
verliefdheid op de moeder, en in het incestueus negeren van de generatiekloof, waarbij de vader ongewild als 
rivaal verschijnt. Ik heb al benadrukt dat Freud ontdekte dat kleine kinderen in het licht van deze (incestueuze) 
verliefdheid en van deze negatie van de generatiekloof, hun allereerste ʻtheorieënʼ ontwikkelen omtrent de 
vraag waar de kindertjes vandaan komen, en omtrent het raadsel van het geslachtsverschil. Daarbij speelt een 
ʻtheorieʼ rond de functie en betekenis van de ʻfallusʼ de hoofdrol. Het oedipuscomplex vormt de context voor 
deze kinderlijke ʻSeksualforschungʼ, voorzover het verhaal van Oedipus nog steeds ook paradigmatisch is voor 
onze eigen historische ruimte. In dit hoofdstuk werk ik uit hoe Freud Sofokles en diens oedipusmythe als het 
ware als sparringpartner heeft gebruikt om de eigenzinnige benadering van de psychoanalyse, onderscheiden 
van de psychiatrie van zijn dagen, te kunnen forceren. Ik ga met name na hoe Freud dankzij Sofokles de 
structuur of het functioneren van de innerlijke ruimte en logica van de kinderlijke seksuele theorieën heeft 
kunnen horen en leren begrijpen; of beter gezegd: hoe Freud de verhalen en fantasieën van kinderen over de 
herkomst van babies en het sekseverschil überhaupt als theoretische constructie heeft kunnen opvatten, en 
hoe hij deze (kinderlijke) theorie, net als de hysterische waan, begon te begrijpen als een oplossing van een 
innerlijk loyaliteitsconflict.9 
                                                                                                                                                            
leidde natuurlijk tot speculaties m.b.t. Lacan’s positie in het debat dat Irigaray initieerde, en waarin zij zich zeer kritisch 
betoonde jegens Freud. Lacan zou nooit rechtstreeks antwoorden maar gaf wel een jaar voor het verschijnen van 
Irigarays proefschrift een college over de positie van het vrouwelijke, dat in 1975 door zijn schoonzoon en latere 
executeur testamentaire J.A. Miller zou worden uitgegeven in de collegereeks Seminaire, onder de titel Encore. Ik zal in 
het volgende hoofdstuk uitgebreid ingaan op dit college. 
7 Waarover Michel Foucault in een voorwoord bij de Amerikaanse vertaling in 1983 schreef dat het boek vooral gericht 
was tegen het totalitaire politieke denken dat op macht uit is, en tegen datzelfde 'fascistische' verlangen naar macht dat 
in ieder van ons huist.  
8 Feit blijft echter dat Freud geen poging heeft gedaan een andere logica met betrekking tot het sekseverschil te 
benoemen. In het volgende hoofdstuk zal ik kort ingaan op de manier waarop Lacan in Le Seminaire Livre XX, Encore 
(1975) geprobeerd heeft de fascinatie voor de oedipale –fallogocentrische- logica te ontleden, door de oedipale 
interpretatie van het geslachtsverschil te bevragen en de logica van de Oedipusmythe -inmiddels Oedipuscomplex- te 
formaliseren met behulp van algebraïsche vergelijkingen.  
9 Zoals ik in het vorige hoofdstuk al aanhaalde, is dit Freuds uiteindelijke standpunt inzake de 'etiologie van de 
hysterie': wanen, symptomen, dromen, fantasieën, theorieën; het zijn, zoals hij in 1915 in Triebe und Triebschicksale 
besluit, allemaal psychische realiteiten die een mens creëert als antwoord op een intra-psychische conflicht tussen 
verschillende 'Triebanschprüche': verschillende aandriften, die met elkaar kunnen conflicteren.  
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 Het begin van Freuds eigenzinnige benadering lag, zo gaf ik al aan, in zijn uitzonderlijke (literaire) 
gevoeligheid voor de werking en de macht van metaforen of theoretische hulpvoorstellingen en in zijn inzicht 
dat theorie, ook de wetenschappelijke theorie, en ook de (meta-psychologische) theorieën die hijzelf 
ontwikkelde om zijn eigen nieuwe denkveld te forceren en los te komen van de psychiatrie, altijd gefundeerd is 
in een paar -altijd discutabele- metaforen, die hij hulpconstructies noemde, die streng genomen het karakter 
van conventies bezitten, en die een begin van een ordening of categorisering van de feiten mogelijk maken. 
Daarmee, zo stelde ik, maakte Freud steeds consequent, niet alleen in de benadering van zijn patiënten binnen 
zijn therapeutische praktijk, maar ook binnen zijn meta-psychologie, opnieuw duidelijk dat feit en fictie, zoals 
werkelijkheid en theorie, niet van elkaar te scheiden zijn. In die zin kon Freud volhouden dat elke theorie, ook 
de zijne, een mythologisch karakter bezit. Voorzover 'theorie' als een verklaringsmodel dient omtrent oorzaken, 
zoals Freuds drifttheorie een poging was om het ontstaan van neurosen en hysterische symptomen of wanen 
te begrijpen, creëert theorie, net als mythologie, niets anders dan oorsprongshypothesen. 
 
 
3 Freud deconstrueert metaforen 
 
 ”We moeten altijd bereid zijn onze hulpvoorstellingen te laten vallen.” 
(Freud in Die Traumdeutung, 1900 (W2:571 [SA2: 495 ]) 
 
Freud toont zich al in het prilste begin van zijn schrijversloopbaan, bijvoorbeeld in de Studiën uber Hysterie 
(1895) sterk gepreoccupeerd met metaforen, zoals we zagen. Ook Derrida wijst daar in 'La mythologie Blanche' 
(in Marges, 1972) op: Freud was een van die denkers die veel aandacht had voor de metaforische activiteit in 
het theoretische discours (Derrida, 1972:255). Derrida merkt bijvoorbeeld op dat er bij Freud sprake is van een 
multiplicatie van antagonistische metaforen, om aldus het effect van die metaforen te kunnen neutraliseren of 
controleren (Derrida 1972:255). Jones benadrukt in het tweede deel van de biografie over Freud, dat Freud een 
meer dan gemiddelde obsessie aan de dag legde voor dualismen en opposities (Jones 1984:316 ev.). Jones 
schrijft echter niets over de rol die het antagonisme in de metafoor speelt, en legt geen expliciet verband met 
Freuds steeds in beweging zijnde metapsychologische of theoretische kernconcepten. 
 In de Studiën über Hysterie (1895) noemt Freud, zoals gezegd, de door hem gebruikte metaforen 
Gleichnisse (W1: 689 [SA Ergänzungsband: 83). Elders, zoals in Triebe und Triebschicksale (1915), in Die 
Frage der Laienanayse (1926) en in de Traumdeutung (1900) noemt hij ze Hilfsvorstellungen.10 Hier 
problematiseert hij het gebruik van bepaalde concepten c.q. metaforen rond het begrip onbewuste, omdat ze 
hiërarchiserende opposities introduceren die onwenselijk kunnen zijn. Zolang we, zoals de filosofie van zijn tijd 
deed, bijvoorbeeld het onbewuste proberen te begrijpen als onderbewustzijn, roepen we een ruimtelijke 
metaforiek of hulpvoorstelling in het leven, van ʻonderʼ en bovenʼ, waardoor we de dynamische beweeglijke 
aard van het onbewuste, die Freud op het oog heeft, niet zullen begrijpen: “Met opzet zeg ik ons onbewuste, 
want wat wij zo noemen valt niet samen met het onbewuste van de filosofen, ook niet met het onbewuste bij 
Lipps. Bij hem moet het alleen maar het tegenovergestelde van het bewuste aanduiden" (W2: 575 [SA2:498]). 
"Ook van het onderscheid tussen opper- en onderbewustzijn, dat in de moderne literatuur over de 
psychoneurosen zo populair is geworden, moeten wij ons verre houden, daar dit nu juist de gelijkstelling van 
het psychische met het bewuste lijkt te onderstrepen."(W2: 576 [SA2:499]).  
 De connotaties met onder-wereld bij het woord onbewuste zijn overigens behoorlijk hardnekkig gebleken 
in de afgelopen eeuw, ondanks Freuds pogingen daar beweging in te krijgen. Freud wil voorkomen dat we ons 
het onbewuste voorstellen als een terrein of psychische lokaliteit, die zich ergens onder het bewustzijn zou 
ophouden: " [...] want wij moeten altijd bereid zijn onze hulpvoorstellingen te laten vallen wanneer we menen in 
de gelegenheid te zijn ze te vervangen voor iets anders, dat de onbekende werkelijkheid beter benadert. Laat 
ons nu proberen enkele zienswijzen recht te zetten die verwarrend konden werken zolang we beide systemen 
                                                 
10 De boeken van zowel Studienausgabe als Werken bevatten een uitgebreide index, waarin men dit soort van 
begrippen kan opzoeken. Frappant is, dat in de Studienausgabe steeds onder het kopje "Gleichnisse" een lange lijst van 
dit soort van hulpvoorstellingen is opgenomen. In deel 11 van Werken is zelfs een heel register gewijd aan metaforen en 
vergelijkingen dat loopt van pagina 280 tot 402. Daarin is overigens wel opgenomen het trefwoord "Oedipusmythe" , 
maar niet het trefwoord "drift". 
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in de meest voor de hand liggende en grofste zin als twee lokaliteiten binnen het psychische apparaat op het 
oog hadden [...] Wanneer we dus zeggen dat een onbewuste gedachte naar vertaling in het voorbewuste 
streeft om dan in het bewustzijn door te dringen [...] willen wij iedere gedachte over een plaatsverandering 
zorgvuldig vermijden." (W2: 571 [SA2:495)11.  
Freud wil een topische, ruimtelijke en vooral statische metaforiek of manier van voorstellen door een 
dynamische vervangen: "Wij vervangen hier alweer een topische wijze van voorstellen voor een dynamische 
[...]" (W2: 572 [SA2: 495). En hij vervolgt met te benadrukken "[...] dat voorstellingen, gedachten, psychische 
creaties in het algemeen, helemaal niet in organische elementen van het zenuwstelsel gelokaliseerd mogen 
worden, maar wel, om zo te zeggen, daartussen, waar weerstanden en baningen hun correlaat vormen. Alles 
wat voorwerp van onze innerlijke waarneming kan worden, is virtueel, zoals het door de loop van de lichtstralen 
gegeven beeld van een telescoop. (W2: 572 [SA2:496])12 
 We hebben al gezien dat Freud vanaf het moment dat hij zijn eigen vakgebied begon af te bakenen van 
dat van de psychiatrie, alert was op een aantal fundamentele opposities die deze eveneens nog jonge 
wetenschap indertijd, aan het einde van de negentiende eeuw, begon aan te brengen. Meer nog: door deze 
opposities af te wijzen distantieerde Freud zich van de wetenschappelijke basis van de toenmalige psychiatrie, 
die begonnen was waanzin van normaliteit te onderscheiden, en die toendertijd gebruik maakte van 
oppositieparen zoals 'évolué' en 'dégeneré', (ontwikkeld zijn en gedegenereerd zijn), bewust zijn en onder-
bewustzijn, hoofd en onderbuik, rede en chaos. Via het forceren van nieuwe contexten voor bepaalde cruciale 
metaforen zoals het onbewuste, probeerde Freud al in het prilste begin van wat hij later psychoanalyse is gaan 
noemen, op zijn minst het denken binnen de medische psychiatrie van zijn dagen in beweging te krijgen. Ik durf 
daarom te stellen dat Derrida niet de eerste was, die zich sterk maakte voor een deconstructie van de 
dualistische, oppositionele ʻlogica van het zelfdeʼ via de analyse van het gebruik van metaforen. Ik zal 
bijvoorbeeld laten zien hoe Freud, geheel volgens Derridaʼs methode –alhoewel deze opmerking voor sommige 
lezers als een anachronisme zal worden gezien13- na een deconstructie van de (kinderlijke) oedipale logica 
vaststelt dat het infantiele theoretiseren rond sekse blijft draaien rond bepaalde metaforen, namelijk die van de 
fallus en de castratie, en gefixeerd blijft op een bepaalde hiërarchiserende oppositie, die echter een een logica 
van hetzelfde verhult die wordt gewaarborgd door de centrale en dominante rol van de metafoor van de fallus. 
Freud is in 1923 In Die infantile Genitalorganisation heel duidelijk over dit fallogocentrisme van het 
oedipuscomplex, dat hij aan de kinderlijke logica toeschrijft: "Het hoofdkenmerk van deze infantiele genitale 
organisatie [...] is dat er voor beide seksen maar één geslachtsdeel, het mannelijke, een rol speelt. Er bestaat 
dus geen genitaal primaat, maar een primaat van de fallus." (W 8: 483 [SA5:238], cursivering van Freud).  
   
Ik wil met de casestudie over de 'geboorte' van de psychoanalyse laten zien dat kritisch denken, en kritisch 
onderzoek doen binnen het huidige geesteswetenschappelijk paradigma, een fundamentele reflectie vereist op 
het gebruik van bepaalde funderende begrippen c.q. metaforen, die door Kant bastaarden van de 
verbeeldingskracht werden genoemd, en door Freud hulpvoorstellingen. Daarnaast wil ik aantonen hoezeer 
Freuds denken zich in een nauw samengaan met zijn psychoanalytische praktijk ontwikkelde. In het 
voorafgaande heb ik betoogd dat Freuds eerste stap op weg naar een eigen denkveld eruit bestond het 
fundamentele onderscheid van de psychiatrie tussen normaliteit en gekte te ondergraven. Daar is moed voor 
nodig, omdat een logische deconstructie van bestaande cathegoriseringen binnen een beginnend 
wetenschappelijk onderzoeksveld je al gauw een buitenstaanderspositie op kan leveren. Freud werd 
buitenstaander vanaf het moment dat hij de hysterie niet als waan, maar als logische structuur of als 'Gebilde' 
opvatte, en vanaf het moment dat hij van de 'speculatieve' c.q. fotografische methoden van de toenmalige 
Franse psychiatrie, zoals die door Charcot werd ontwikkeld, afstand deed ten faveure van wat in feite als een 
structurele tekstanalyse kan worden gekenschetst. Wat hij immers via de spreekkuur op het spoor komt zijn 
verhalen, die op een bepaalde manier gestructureerd zijn. De structuur van die verhalen kan hij dankzij een 

                                                 
11  Vertaling aangepast. In het Duits staat: "so wollen wir jede Idee einer Ortsveränderung sorgfältig ablösen.” Dit 
'ablösen' werd in Werken met 'scheiden' vertaald. Dit lijkt mij niet correct. 
12  Vertaling aangepast: 'psychischen Gebilde' wordt in Werken niet heel precies vertaald met 'psychische producten.'Ik 
prefereer 'creaties'. 
13  Zie het eerste hoofdstuk, waarin ik mijn visie op tijd, als een kritiek op het neokoloniale vooruitgangsdenken uitwerk. 
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beroep op de literatuur, en meer specifiek dankzij Sophokles, begrijpen als 'oedipaal'.  
 Ik stel dus vast dat Freud zich vanaf 1897 niet meer bedient van een medisch dispositief, maar van een 
meer filologische, literatuurkritische methode die ook indertijd binnen de vergelijkende literatuurwetenschap 
meer op zijn plaats zou zijn geweest. Dankzij zijn scholing als classicus ontdekt Freud parallellen in de 
structuur van de verhalen van zijn patiënten. Bovendien ontdekt hij tegelijkertijd dat zijn eigen dromen en 
verlangens zich volgens eenzelfde stramien afspelen. Zijn patiënten en hijzelf spreken, in hun dromen, in hun 
verhalen en fantasieën, van incest, of op zijn minst van een sterke betrokkenheid op ouderlijke figuren. Freud 
concludeert daaruit niet zozeer dat al die arme vrouwen die bij hem in analyse komen dus seksueel misbruikt 
moeten zijn, maar dat hun gevoels- of driftleven blijkbaar gedragen wordt door een incestueuze structuur. Hij 
besluit dan tot een stap die hem door velen niet in dank is afgenomen: hij besluit dat wanneer patiënten incest-
verhalen vertellen, dit niet hoeft te betekenen dat deze verhalen ook 'waar gebeurd' zijn. Freud besluit 
tegelijkertijd dat de fantasie net zo werkelijk kan zijn als de werkelijkheid zelf, dat feit en fictie door elkaar 
kunnen lopen, en dat die fictieve werkelijkheid, als psychische realiteit, de moeite van het bevragen waard is, 
zoals ook de kennelijke 'waan' van bepaalde patiënten een innerlijke logica bevat. Ook wordt duidelijk dat grote 
mensen zoals kleine kinderen zijn, die tot op hoge leeftijd blijkbaar nog iets uit te vechten kunnen hebben met 
hun ouders, en dat feit en fictie zomaar door elkaar kunnen lopen. Zo worden allerlei met elkaar 
samenhangende oppositionele denk-figuren doorbroken; niet alleen de oppositie tussen wetenschap en 
literatuur, of die tussen theorie en praktijk, of tussen waan of fictie en werkelijkheid; ook die tussen fictie en 
theorie, of mythe en theorie, en ook die tussen volwassenen en kinderen, tussen de volwassen gevoels- en 
denkwereld en die van kinderen. Ook hierdoor begint Freud de porté te zien van kinderlijke seksualiteit, die 
daarvóór alleen als 'afwijking' kon gelden. 
 Ik argumenteerde dat Freuds shift uit 1897 door velen verkeerd is begrepen, precies omdat men niet 
bereid is geweest Freuds epistemologische stap te erkennen, die het hem mogelijk maakt fantasie, fictie, waan 
en droom als een construct, als denken, en uiteindelijk, in het geval van de kinderlijke fantasieën rond het 
sekseverschil, als theorievorming serieus te nemen. Denken of fantaseren over het sekseverschil, en over de 
herkomst van babies is 'theoretiseren', zoals Malcolm Bowie in zijn boek Freud, Proust and lacan; theory as 
fiction (1987), benadrukte. Dit denken als wetenschapper serieus nemen betekent een grote stap zetten in 
methodologisch en epistemologisch opzicht. 
 
 
4  Freud luistert naar mythes 
 
Knecht: “Ik ga het vreselijke zeggen, O." 
Oidipous: "En ik, ik ga het horen. Maar het moet." 
(Uit Sofokles, Oidipous, in de vertaling van Gerard Koolschijn 2004:61) 
 
Ik wil niet alleen aantonen hoezeer Freud de literatuur, i.c. de Oedipusmythe zoals opgetekend door 
Sophokles, nodig heeft gehad voor het forceren van een nieuwe denkruimte en een nieuwe praktijk, buiten de 
toenmalige psychiatrie, en voor de ontwikkeling van zijn eigen psychoanalytische (ken)theorie en methode. Ik 
heb ook vastgesteld dat de Griekse mythologie, als literaire fictie, alhoewel zij zich buiten de ruimte der 
wetenschap bevindt, bekleed was met een verondersteld weten: de literatuur was 'supposé savoir' voor Freud. 
Op het moment waarop hijzelf, in de herfst van 1897, alle ʻgrond onder de voeten voelde verdwijnenʼ, 
openbaarde zich in en dankzij de literatuur een nieuw blikveld, dat hem, met behulp van metaforen ontleend 
aan deze literatuur, zoals Felmann (1982) stelde, een nieuwe epistemologie en een nieuwe methode 
opleverde, waarmee Freud zijn nieuwe praktijk kon uitbouwen. Of anders gezegd: op het moment dat hij in zijn 
praktijk ontdekte dat bijna bijna al zijn patiënten hem spraken van incest en ook hijzelf incestueuze neigingen 
bezat, voelde Freud zich gedwongen zijn onderzoek en zijn epistemologische oriëntatie een andere wending te 
geven. Freud gebruikte de oedipusmythe van Sophokles daarbij als sparringpartner om de structuur of 
innerlijke logica van de kinderlijke seksuele theorieën te kunnen horen en te leren begrijpen, nu ze eindelijk in 
volle glorie op de voorgrond konden treden nadat hij zijn ʻverleidingstheorieʼ had laten varen.  
 De oedipusmythe verhaalt van een koningskind dat, ongewild en zonder het te weten, dat wil zeggen 
onbewust, zijn door het orakel voorspelde noodlot voltrekt door zijn vader te vermoorden om daarna zijn 
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moeder te huwen. Wanneer Oedipus erachter komt wat hij, zonder het te willen, gedaan heeft rukt hij zichzelf 
de ogen uit.14 In de Oedipusmythe wordt bovendien het raadselachtige gegeven uitgewerkt dat een mens 
(Oedipus) zich schuldig kan voelden ondanks het feit dat hij eerst niet wist wat hij deed en later niet wilde wat 
hij deed. Ook vertoont de oedipusmythe, zoals Sophokles deze optekende, diezelfde omkering die Freud in de 
incestkwestie aanbrengt: niet zozeer de daad van de ouder wordt geproblematiseerd, maar het onbewuste, 
ongewilde, met schaamte en schuld beladen verlangen van het kind naar de ouder. Volgens Freud beschrijft 
deze mythe de fantasmatische niet bewuste werkelijkheid van iedere neuroticus en van ieder klein kind en van 
het kind in ons. Sophokles laat Oedipus moeder, Jocaste, het volgende zeggen: 
“Vreest u een huwelijk met uw moeder niet. 
Veel mensen deelden in hun dromen al hun moeders bed. 
Wie daar niets achter zoekt verdraagt het leven het gemakkelijkst.” (Sofokles, Oidipous, 2004: 50) 
  We kunnen onbewust (in onze dromen bijvoorbeeld) verlangen, wat we bewust uit alle macht proberen 
te ontlopen, zoals Oedipus in Sophokles verhaal. En ook Sophocles wist dat al, getuige de woorden die hij 
Oedipus moeder Jocaste in de mond legde. We kunnen ook bewust niet willen, wat we onbewust wel willen en 
andersom. Dit gaat op voor dagelijkse verslavende gewoonten, zoals het roken van sigaretten, of het eten van 
teveel chocolade, maar ook voor relatiepatronen, zoals vreemdgaan, of altijd ruzie maken over de kinderen. 
Deze lijst is eindeloos en van alle tijden en het thema; van niet willen wat men wil en vice versa, werd acht 
eeuwen na Sofokles, in de vierde eeuw na Christus, door Augustinus opnieuw uitgewerkt in zijn Confessiones. 
Daar bidt Augusinus tot God: "Geef mij kuisheid, maar niet nu" (Augustinus 1988:180, VIII,vii,17). Ook duikt het 
vanaf de twaalfde eeuw op als centrale navel van de hoofse liefdespoëzie, zoals bijvoorbeeld in Petrarca's 
boek Het Geheim ([1358] 1990), in de briefwisseling tussen Abelard en Heloïse (Mews 1999) en in de 
geschriften van Colette Peignot, die de maitresse was van Georges Bataille (Peignot 1984).  
 De oedipsmythe is, zoals Freud ook in zijn analyse van Jensens Gradiva stelde, uitdrukking van 
psychische processen die ver verwijderd zijn van het bewustzijn. Het niet willen wat men wil (en vice versa) is, 
meer specifiek, een aanwijzing voor het bestaan van met schaamte en schuld beladen onbewuste processen of 
verlangens. De literaire mythe, die Sophokles neerschreef en die hij Koning Oedipus noemde, is een mise en 
scène van een universeel fantasma, dat nog steeds geldig is. In die zin zien we ook hier al hoezeer Freud 
bouwde op de fundamentele a-historiciteit van de structurele analyse.15 Het oedipale fantasma, en het 
psychische conflict dat er uit voortkomt, ligt 2500 jaar later nog steeds ten grondslag aan de oedipale 
problemen die Freud bij zijn patiënten en bij zichzelf tegen komt. Dit (infantiele) verlangen van een zoon of 
dochter naar de moeder en de concurrentie met de vader maken dat het kleine kind de generatiekloof negeert 
en ook de betekenis van het sekseverschil op onjuiste wijze duidt. De latere halfslachtige bewustwording en 
bijbehorende loyaliteitsconflicten kunnen sterke gewetensproblemen en schuldgevoelens veroorzaken, 
waaraan men als volwassene nog lang kan lijden. 
 We kunnen dus vaststellen dat de oedipusmythe voor Freud niet alleen over (fantasmatische) incest 
gaat, maar vooral ook een verhaal is omtrent oorsprongen, namelijk de oorsprong van de seksualiteit, die 
wortelt in de allereerste infantiele verliefdheid op de moeder, en in dit incestueus negeren van de 
generatiekloof. In het licht van deze (incestueuze) verliefdheid en van deze negatie van de generatiekloof, 
ontwikkelen kleine kinderen hun allereerste theorieën over babies: over de vraag waar de kindertjes vandaan 
komen en omtrent het raadsel van het sekseverschil.  
 
 
 
 
 
                                                 
14 Zie Sofokles, Oidipous, in een vertaling van Gerard Koolschijn (2004). Zie ook Neue Folge der Vorlesungen zur 
Einführung in die Psychoanalyse (1933) (W10: 220 [SA1: 325), voor een korte samenvatting door Freud zelf van de 
Oedipusmythe. 
15 Freud verwoordt die a-historiciteit van zijn benadering paradoxalerwijze, en overigens pas meer dan tien jaar later, in 
Totem und Tabu (1913), met behulp van de vooronderstelling dat de (onto)genese van het individu paralel loopt met de 
cultuurhistorische (fylo)genese, en deze steeds opnieuw repeteert. Freud leunde met het gebruik van deze begrippen 
zwaar op Nietzsches theorie van de ‘eeuwige Wiederkehr des Gleichen’, aldus Ernst Jones in Band 3.   
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5 Freud hoort theorie waar anderen fictie zien 
 
“…the Oedipus complex, which is not so much a ʻphaseʼ to go through, as the persisting libidinal ʻgrammarʼ of our 
relation to the world (including to ourselves).” 
(Marc de Kesel, 'Psychoanalysis: A Non-Ontology of the human', 2007) 
 
Freud komt in de verhalen van zijn patiënten en in de verhalen die kleine kinderen hem vertellen in eerste 
instantie niet zozeer een nieuwe mise en scene van de oedipusmythe op het spoor, als wel een incestueuze 
fixatie op de ouders -die hij ook bij zichzelf ontdekt- en een aantal infantiele theorieën. Deze vormen een 
complexe structuur of een 'Gebilde': een complexe maar consequente en logische verbinding van feit en fictie, 
theorie en fantasma, hypothesen, wensen en voorlopige antwoorden -voorbij de oppositie tussen leugen en 
waarheid- waarvan het kind zich maar ten dele bewust is dat het ze huldigt, en die Freud zorgvuldig optekent 
uit de monden van zijn patiënten en uit de monden van kleine kinderen in zijn omgeving. Dit complexe geheel, 
dat hij infantiele theorie noemt, kan Freud alleen maar begrijpen met behulp van de oedipusmythe. Reden 
waarom hij het oedipuscomplex noemt. De infantiele seksuele theorieën zoals Freud die op het spoor kwam en 
beschreven heeft in o.a. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), Über infantile Sexualtheorien (1908), 
Die infantile Genitalorganisation (1923) en in Der Untergang des Odipuskomplexes (1924)16 cirkelen steeds 
rondom twee, innig met elkaar verbonden vragen: waar komen de kinderen vandaan en wat betekent het 
geslachtsverschil? Ze vormen samen het 'seksuele vraagstuk' waar het kind zich maar langzaam een beeld 
van vormt en waarop het vooralsnog niet in staat is een adequaat antwoord te geven.17 Het jonge kind is -als 
ware hij een kleine Oedipus- verblind door zijn oedipale fantasma (zijn verliefdheid op de moeder en 
concurrentie met de vader), dat zijn denk-en interpretatievermogen kleurt en begrenst.  
 Wat is het oedipuscomplex? Masson citeert in zijn boek uit een brief van Freuds dochter Anna van 10 
september 1981, waarin zij hem antwoordt op zijn beschuldigingen dat Freud er verkeerd aan had gedaan zijn 
verleidingstheorie te verlaten: "Vasthouden aan de verleidingstheorie zou betekenen dat het oedipuscomplex 
werd opgegeven en daarmee het hele belang van het fantasieleven, het bewuste en de onbewuste fantasie. In 
feite zou er dan, denk ik, later geen psychoanalyse geweest zijn" (Masson 1984:101). 
Zonder Oedipus zou er geen psychoanalyse zijn geweest. Wat bedoelt Anna Freud hiermee? Zoals al gezegd 
is het Oedipuscomplex een structuur: een (complexe) verknoping van verhalen, theorieën, fantasma's, leugens, 
waar gebeurde feiten; een 'psychische realiteit'; geen uitvinding van Freud. Via inductie en met behulp van de 
literatuur heeft Freud de waaier aan gegevens die hij in zijn analytische praktijk aan de hand van de verhalen 
van zijn patiënten en aan de hand van zijn eigen zelfanalyse verzameld had, tot een eenvoudigere structuur 
terug gebracht. De echte of onechte herinneringen vertellen alle over een buitensporige haat-liefde verhouding 
met zowel de moeder als de vader, en draaien alle rondom een vraagstuk: waar komen de kindertjes vandaan 
en wat betekent het geslachtsverschil? Dit complex geheel van feit en fictie heeft een vaste structuur of 

                                                 
16  In het eerdere Drei Abhandlungen zur sexualtheorie uit 1905 concentreert Freud zich voornamelijk op de 
beschrijving van het seksuele gedrag en de seksuele ontwikkeling van kleine kinderen, en niet zozeer op de 
theorievorming, c.q. de vorming en de structuur van de fantasma’s (de fantsmatische verhalen en theorieën) rond 
seksualiteit. 
17 Het is overigens maar de vraag of een mens al ooit een adequaat antwoord op heeft gevonden op de tweede helft 
van het vraagstuk: wat betekent het geslachtsverschil? Hedendaagse discussies binnen vrouwenstudies, die zich sinds 
de jaren negentig ook genderstudies noemen, tonen in elk geval aan dat er ook in feministische kring nog steeds geen 
consensus heerst over dit deel van het seksuele vraagstuk. Er is zelfs sprake van een impasse sinds biologes zich zijn 
gaan afvragen in hoeverre 'sekse' (tegenover gender, dat naar culturele aspecten van de productie van sekseverschillen 
zou verwijzen) wel een vaststaande en beschrijfbare categorie vormt, en sinds men ook bezwaar heeft aangetekend 
tegen de differentiatie tussen sekse (de biologie/natuur) en gender (de cultuur), omdat ze de vermaledijde 
hiërarchiserende dichotomie, zoals die ook al tussen 'man' en 'vrouw' heerst, opnieuw reproduceert. Dergelijke 
discussies bewijzen dat het seksuele vraagstuk niet alleen tot de seksuele of biologische dimensie kan worden 
gereduceerd. Het seksuele vraagstuk verwijst naar kentheoretische en wetenschapsfilosofische problemen; naar het 
raadsel van het zijn zelf, het feit `dat' ik besta (als man of vrouw), en naar het feit dat we blijkbaar onze toevlucht zoeken 
tot dualistische cathegorieën als op de oorsprongsvraag geen antwoord mogelijk blijkt. 
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grammatica met vaste protagonisten, waaronder 'vader' en 'moeder', 'fallus'18 (als onderzoeks- en 
liefdesobjecten) en -in de rol van onderzoeker- 'kind'.  
 Freud probeerde kortom de vaak gecompliceerde maar consequente theorieën te reconstrueren die het 
kleine kind zelf construeert omtrent seksuele vraagstukken. Deze aandacht voor wat Freud de kinderlijke 
theorievorming noemt en kinderlijke 'Sexualforschung', blijkt overigens ook al uit een al eerder geciteerde 
vroegere tekst van Freud, Über infantile Sexualtheorien getiteld, die hij in 1908 schreef, en waarin hij verslag 
doet van de ziektegeschiedenis van een vierjarig jongetje Kleine Hans genaamd. Freud noemt het kleine 
jongetje daar al eens schertsend een jonge onderzoeker. 
 In Einige psychische Folgen des anatomische Geschlechtsunterschieds (1925) benadrukte Freud dat 
het kleine jongetje en het kleine meisje niet op dezelfde manier reageren op de anatomische feiten. Ze zijn het 
er om te beginnen niet over eens dat het meisje 'niets' heeft waar de jongen 'iets' heeft. Het kind, en niet alleen 
kinderen maar ook filosofen die zich over de 'kwestie' van de vrouw en de seksuele differentie buigen moeten 
de feiten interpreteren. We moeten denken, redeneren, theoretiseren om afstand te kunnen nemen van wat we 
hebben gezien.19 De fascinatie van de blik moet blijkbaar plaats maken voor het woord of het begrip (in twee 
opzichten). We weten sinds de (post-) structuralistische bewustwording, die Rorty (1967) ʻlinguistic turnʼ 
noemde, dat de feiten niet in het spreken ge- (re)presenteerd worden. We weten sinds Foucaults studie Les 
mots et les Choses (1966) dat precies deze fascinatie voor representatie van de werkelijkheid in het spreken 
een typisch moderne obsessie is, die zorgvuldig werd opgebouwd in de zeventiende en achttiende eeuw, en 
waarop huidige wetenschappelijke methoden soms star blijven voort bouwen. We weten dus inmiddels al 
minstens vijftig jaar dat de blik voorgestructureerd is door de theorie. Toch benadrukt Freud dit uitgangspunt: 
het denken begint met een waarneming. Daar kunnen we niet omheen. Men (het jongetje in dit geval) neemt 
iets waar. Beter nog: iets springt, onloochenbaar, in het oog. Er is er één met 'iets' en er is er één die dat iets 
niet 'heeft'. Er is vervolgens een reeks van interpretaties mogelijk aldus Freud.  
-Ik wil dit niet gezien hebben; er valt niks te interpreteren (dit noemt Freud loochening). 
-Wie dat 'iets' niet heeft, heeft 'niets', maar zal misschien in de toekomst iets krijgen (het zal, vroeg of laat, nog 
wel aangroeien).  
-Degene die niets 'heeft' had vroeger wel iets, maar is gestraft: "Het ontbreken van de penis wordt als resultaat 
van de castratie opgevat [...]" (W 8:484  [SA 5, 1923: 239]). 
-Het feit dat deze ene niets heeft, wil nog niet zeggen dat alle meisjes en vrouwen niets hebben. Niet alle 
vrouwen en meisjes zijn immers zo stout dat we ervan uit moeten gaan dat ze gestraft zijn.  
Hierop moet, onder druk van de tijd of van de anderen die ons aanzetten tot een uitspraak, een conclusie 
volgen. Bijvoorbeeld: "Ik ben bedreigd, maar ik zal proberen het te houden". 
 Met meisjes is het anders gesteld. Zij gunnen zich geen tijd aldus Freud. Een meisje heeft meteen het 
oordeel al klaar: "Bij het kleine meisje gaat het anders. Zij staat in een oogwenk klaar met haar oordeel en haar 
besluit. Zij heeft het gezien, weet dat zij het niet heeft, en wil het ook hebben." (W9:180 [SA5, 1925:260]). Zij 
denkt: "Ik heb het niet!" en eventueel in een volgende stap: "Ik ben boos op die moeder die mij zónder op de 
wereld heeft gezet, maar mijn vader zal mij zeker compenseren voor dit gebrek." Toch heeft een meisje ook 
nog die andere mogelijkheid, waarbij ze, zoals het kleine jongetje, doet alsof ze niets gezien heeft: "Er is niks 

                                                 
18 In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat ook Lacan, wanneer hij zich rekenschap probeert te geven van de 
structuur van de oedipale logica, meteen de fallus als derde term introduceert, die als een soort bemiddelaar optreedt 
tussen de oppositie man-vrouw, en die de aanvankelijke schijnbare tegenstelling zal opheffen. Ik zal in het volgend 
hoofdstuk laten zien hoe Lacan de mogelijke verhoudingen binnen deze structuur of grammatica en tussen deze vaste 
protagonisten in een structurele analyse met behulp van meer abstracte algebraïsche vergelijkingen heeft proberen te 
formaliseren. In het onderhavige hoofdstuk zal ik vooral aandacht hebben voor de manier waarop Freud omgaat met de 
kinderlijke, oedipale, interpretatie van het sekseverschil. 
19 Theorie biedt letterlijk perspectief. Het woord komt van het Griekse theorèma, wat oorspronkelijk schouwspel en 
daarna overdenking betekent. Daaraan verwant is theorein: kijken naar, en theoros: toeschouwer. Via deze 
etymologische wortels wordt ons duidelijk hoezeer ons (westerse, moderne) denken aanleunt bij het kijken; hoezeer de 
metaforiek van de blik ons wetenschapsideaal bepaalt. We hebben het nog steeds over een helder stuk en over een 
transparante structuuropbouw. Scopische metaforen, ontleend aan het verlangen om een empirische wetenschap te 
funderen op alleen waarneembare blote feiten, om uiteindelijk de naakte waarheid te onthullen. Theorie is, ook in het 
huidige spraakgebruik, nog steeds een meta-vorm van kijken. 
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aan de hand". Freud noemt dat 'Verleugnung'.20 Het meisje gedraagt zich dan alsof ze een man was (W 9 :181 
[SA 5,1925: 261]). 
 Merk op: de eerste gevolgtrekking die het meisje maakt is niet 'ik ben gecastreerd', maar 'ik heb het 
niet!' Haar reactie is er een van jaloezie, veronderstelt Freud. De eerste gevolgtrekking die het jongetje maakt 
is ook niet: zij is gecastreerd, maar: dit heb ik niet gezien. Zijn eerste reactie is er een van afgrijzen en 
loochening, aldus Freud. De logica van castratie is niet vanaf het begin voor handen, maar moet, aldus Freud, 
via input van volwassenen ( i.c. dreigementen), worden ge(re)construeerd.Ook laat Freud er geen misverstand 
over bestaan: deze oedipale 'logica', deze kinderlijke theorievorming is onaf en onjuist. Preciezer: ze is, als 
momentopname, een inbreuk op het geheel van mogelijkheden en oplossingen. Ze blijft prematuur, hoewel dat 
achteraf gesproken van elk oordeel gezegd zou kunnen worden. Toch is het onloochenbaar dat datgene wat 
het kleine jongetje heeft eerder in het oog springt dan datgene wat het kleine meisje heeft. Het helpt daarom 
niet om tegen het jongetje of meisje te zeggen dat de biologie ons leert dat de vrouw óók iets heeft, maar dan 
ánders. Juist de dominante rol die het oog speelt wanneer wij ons een oordeel proberen te vormen omtrent de 
feiten, maakt dat we -dus niet alleen het kind- in eerste instantie geneigd zullen zijn een probleem (in dit geval 
dat van het geslachtsverschil of de seksuele differentie) op de wijze van een overeenkomst en/ofverschil te 
denken, waarbij het één in termen van het ánder verschijnt en niet in zijn eigen-aardigheid.  
 Het feit dat de problematiek en het oedipale, infantiele onderzoek zich afspeelt op het niveau van het 
(zichtbare) lichaam, waarbij het ene lichaam geacht wordt een attribuut te 'bezitten' dat aan het andere 
ontbreekt en waarbij het lichaam dus verschijnt als een schijnbare zelfevidentie, is beslissend voor het 
dualisme dat dan ontstaat. Freud merkt dit op: "het kleine meisje [...] Het merkt de opvallende, groot 
geschapen penis van een broer of speelkameraad op, herkent hierin direct de superieure pendant van haar 
eigen kleine, verborgen liggende orgaan en valt vanaf dat moment ten prooi aan penisneid" (W9:179 [SA5, 
1925:260]). Freud concludeert dat in deze beslissende eerste fase van het denkproces omtrent seksuele 
vraagstukken alleen het mannelijke genitaal een rol speelt: "het vrouwelijke genitaal is onontdekt gebleven" 
(W9: 35  [SA5,1924:24]). Hij noemt deze fase daarom fallisch. Ook in Die Infantile Genitalorganisation (1923) 
onderstreept hij, zoals we zagen, het fallische karakter van de kinderlijke theorievorming (W8:483 [SA5, 
1923:238]). In de Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) spreekt Freud, zoals al opgemerkt, over 
groteske dwalingen (W4:74  [SA5 1905:102]), en over merkwaardige theorieën (W4: 73 [SA5, 1905:101]). 
Freud constateert kortom een 'logica van het zelfde' in deze kinderlijke theorievorming, hetgeen later door 
Derrida met 'fallogocentrisme' zou worden betiteld. 
 Ondanks Freuds vernieuwende en Derridiaanse methodische deconstructie avant la lettre van metaforen 
en opposities, moeten we overigens vaststellen dat zijn analyse van de kinderlijke oedipale logica niet tot doel 
had het denken van zijn patiënten via deconstructie te corrigeren. Hij komt dus niet toe aan de brandende 
vraag die feministische lezers hem twee generaties later en masse begonnen te stellen: is er ook een niet-
oedipale theorievorming of metafysica mogelijk rond het sekseverschil, die zich niet baseert op de schijnbare 
en imaginaire zelfevidentie van het lichaam, en op de schijnbare objectieve feitelijkheid van het zichtbare? Of 
beter: is er ook een –niet kinderlijke- presentatie van het sekseverschil mogelijk die niet gevangen blijft in die 
oedipale verwevenheid van feit en fictie, die uitmondt in een (schijnbaar) duale, oppositionele presentatie van 
het geslachtsverschil? Freud zal in zijn laatste periode deze vraag aan de orde stellen wanneer hij zich buigt 
over wat men indertijd 'het raadsel der vrouwelijkheid' noemde.  
 
 
6 Freud ziet theorie als mythologie 
 
“Misschien heeft u de indruk dat onze theorieën een soort mythologie zijn, die zelfs niet erg vrolijk stemmend zijn. Maar 
eindigt niet elke natuurwetenschap uiteindelijk in een dergelijk soort mythologie? Vergaat het u niet net zo in de 
hedendaagse fysica?” 
(Freud, in een brief aan Einstein, getiteld Warum Krieg? 1933 (W10: 247 [SA9: 283]). 
                                                 
20  Zie bijvoorbeeld: W9; 179, 180. Te vertalen met ‘loochening’. In zijn latere korte tekst over de Verleugnung, 
Fetischismus (1927), benadrukt Freud dat het psychisme twee mechanismen heeft om iets te negeren: Verneinung 
(ontkenning) en loochening. Het eerste werkt voor de affecten, het tweede mechanisme wordt ingezet als het om een 
poging tot negatie van beelden gaat.  
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Het infantiele theoretiseren dat door Freud oedipuscomplex genoemd werd, cirkelt, zoals gezegd, aanvankelijk, 
voordat het kind toekomt aan een reflectie op zijn eigen positie ten aanzien van de moeder en de vader, 
rondom twee innig met elkaar verbonden oorsprongsvragen. De eerste vraag ('waar komen de kindertjes 
vandaan?'), voorzover niet opgevat als biologische vraag naar de geheimen van de conceptie, maar als een 
verwondering omtrent het (reële) zijn zelf, is niet oplosbaar met wat voor propositionele logica dan ook. Er valt 
geen zinnig woord over te zeggen. Zelfs wanneer je maar ver genoeg in de evolutie teruggaat blijft het nog een 
raadsel wat er voor de big bang was, of hoe het heeft kunnen gebeuren dat er iets uit niets is ontstaan. Dit 
laatste dilemma vormt, zou men kunnen stellen, het grondprobleem van de westers-Christelijke filosofie, die 
uitgaan van een creatio ex nihilo. Uit ander, meer cultuurfilosofische teksten van Freud is bekend hoezeer hij 
zich realiseerde dat deze kwestie van het begin onoplosbaar is voor het denken. Mensen kunnen geen kijkje 
nemen voor het begin. Ze moeten zich tevreden stellen met verhalen, fabels en mythologieën, kortom met  
theorieën. Religieuze mythologieën die antwoord geven op de vraag naar zijn (hoe komt het 'dat'...?), zijn in die 
zin een poging om tegelijkertijd een oorzaak en een begin te 'denken' én zijn een erkenning van het feit dat het 
denken hier steeds onherroepelijk tekort schiet. Ze zijn dus een onherroepelijke vermenging van feit en fictie, 
van leugen en waarheid, maar als psychische realiteit gewoon een gegevenheid die verheven is boven de 
morele dualiteit tussen waarheid en leugen. 
 De kinderlijke verwondering omtrent het feit dát iets er is en niet veeleer niets, of dat 'ik' er uit het niets 
ineens was en de verwondering omtrent het feit dat aan mijn bestaan iets vooraf ging (mijn ouders, generaties 
mensen) kan binnen de normale, klassieke propositielogica, die attributen toekent aan x-en, of die relaties 
tussen elementen aanbrengt, niet tot uitdrukking gebracht worden. Men kan over zaadjes en eitjes spreken in 
een poging een causaal verband te introduceren, maar dat zal de verwondering van een kind omtrent het feit 
dat het er eerst niet was en toen opeens wel (en dat er een generatiekloof is) niet doen verminderen. Een 
zesjarige kan ons al aardig in verlegenheid brengen omtrent deze precaire kwestie. Antwoordt u op haar vraag: 
'Wie waren de eerste mensen?" met de religieuze oorsprongsmythe van Adam en Eva of met de 
wetenschappelijke Darwinistische evolutie-theorie, die volgens de laatste chaos-en toevals-theoretici al net zo 
goed een mythe vormt?21  
 Freud was zich er ten diepste van bewust dat over oorsprongsvragen alleen (al dan niet theoretische) 
mythes geproduceerd kunnen worden, getuige bijvoorbeeld de boven geciteerde passage uit een van zijn 
brieven aan Einstein. Ook elders geeft Freud blijk van dit bewustzijn, zoals in de al geciteerde Neue Folge der 
Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse: "De driftleer, is om het zo maar te zeggen, onze mythologie. 
De driften zijn mythische wezens, geweldig in hun onbestemdheid" (W 10 :157 [SA 1: 529]).22 Ook Lacan 
benadrukt deze mythische status van theorie en van metapsychologie en de dubieusheid van het vraagstuk 
naar het funderende begin. Hij stelt het centraal in zijn eigen recapitulatie van Freuds reconstructie van het 
oedipuscomplex. In zijn college over de rol van het object van van verlangen in de psychoanalyse van 27 maart 
1957, getiteld “A quoi sert le mythe?” (Lacan 1994)23 benadrukt Lacan, net als Freud het theoretische belang 
van de kleine mythen van Hans (Lacan 1994:257), die hij ook wel een metaphysicus noemt (Lacan 1994:262). 
 De tweede oorsprongsvraag ('Wat betekent het geslachtsverschil?') lijkt opgelost te kunnen worden met 
een eenvoudig attributie-oordeel. Althans: binnen het Oedipuscomplex zoals Freud dat beschreef aan de hand 
van de verhalen en theorieën van kleine kinderen -en zoals ik dat hierboven heb gereconstrueerd uit diverse 
teksten- lijkt die kinderlijke poging om deze vraag met het toekennen van een ʻattribuutʼ, namelijk de fallus, op 
te lossen en de intellectuele activiteit volledig op te slorpen. Het gaat namelijk om een attribuut dat in wezen 

                                                 
21  En overigens: zelfs een zesjarige heeft het mythologische karakter van onze oorsprongsverhalen al gauw door. Toen 
ik mijn dochter voor het eerst uit Genesis voorlas en het verhaal van God die de mens schiep, ontdekte ze dat er in 
Genesis twee versies omtrent het begin staan; de versie waarin God de mensen uit de klei boetseerde naar zijn 
evenbeeld, Adam én Eva, en hen de levensadem in de neus blies; en de versie waarin God alleen de mens-Adam naar 
zijn evenbeeld schiep, en Eva vervolgens, op aanvraag van Adam, uit diens rib toverde. De beide scheppingsversies zijn 
paradigmatisch voor het denken omtrent het geslachts-verschil. 
22 Vertaling aangepast. In Werken staat het zo: "De driftenleer is om zo te zeggen onze mythologie. De driften zijn iets 
mythisch, groots in hun onbepaaldheid." Ter vergelijking:"Die Trieblehre ist sozusagen unsere Mythologie. Die Triebe 
sind mythische Wesen, grossartig in ihrer Unbestimmtheit." 
23  in: Le Seminaire Livre IV, La Relation d’objet (1994) 
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een zeer verdichte metafoor is, beladen met allerlei eigenschappen en kinderlijke angsten. Het complex van 
oedipale leugens en waarheden lijkt niet voorbij de rots van de castratie te komen die het kind veroordeelt zich 
te beperken tot twee mogelijkheden: ofwel men behoort tot degenen die het attribuut bezitten, de 'haves', ofwel 
men behoort tot de `have-nots'. De castratie is tevens de steen des aanstoonts waarop feministische lezingen 
van Freud steeds vast lopen. Feministen storen zich heftig aan Freuds begripvolle en geduldige beschrijvingen 
van een (kinderlijke) logica of mythologie, die zij niet wensen te onderschrijven. Juliet Mitchell was in 1974 een 
van de eersten in feministische kringen die  onderstreepte dat de Freudiaanse analyse van deze kinderlijke 
theorieën niet moet worden gelezen als een poging om een dergelijke logica te legitimeren. De psychoanalyse 
leent zich juist bij uitstek voor het analyseren en kritiseren van de hierboven beschreven kinderlijke theorieën 
c.q. fantasmaʼs. Dat levert met name voor Lacan, zoals we nog zullen zien, de vraag op of er een `voorbij het 
oedipuscomplex' denkbaar is. Een denken 'voorbij' het oedipuscomplex of 'voorbij' de oedipale logica gaat niet 
uit van de zelfevidentie van het zichtbare, en verliest zich niet in wat Derrida een 'witte mythologie' noemde.  
 Niet Freud maar Lacan zal proberen een logica of denkruimte 'voorbij het oedipuscomplex' te formuleren 
die de vorm aanneemt van een epistemologiekritiek. Lacan zal ook de link leggen die door Derrida en diverse 
andere twintigste eeuwse auteurs is gelegd; tussen epistemologiekritiek en genderpostionering. Lacans denken 
zal, net als dat van Derrida, uitmonden in de suggestie dat er een soort van 'vrouwelijke stijl' van denken 
bestaat, die gekenmerkt wordt door nieuwe denkordeningen, nieuwe denkruimtes en nieuwe methodologische 
uitgangspunten. Freud zou zo ver niet gaan. Freuds zoektocht eindigt bij de vaststelling dat er voor zowel het 
meisje als het jongetje een 'ondergang' van het oedipuscomplex mogelijk moet zijn, waarmee beide seksen 
zich los kunnen maken van de oedipale dualistische attributen-logica.  
 In Der Untergang des Odipuskomplexes (1924) probeert Freud deze 'ondergang' te schetsen, maar hij 
wijkt tegelijkertijd terug voor dat te grote raadsel van het vrouwelijke verlangen voorbij het oedipale complex. 
Freud concludeert dat veel, nee de meeste meisjes het complex wel nooit achter zich zullen kunnen laten, 
terwijl nochtans niet alle meisjes 'Penisneid' ontwikkelen. Freud stond om het zo maar eens te zeggen, met de 
mond vol tanden, toen het er om ging de vraag te beantwoorden wat een vrouw kan willen als het niet dat ding 
is (dat, beladen met fatasmatische eigenschappen, tot metafoor verheven wordt en), dat haar zo zichtbaar 
ʻontbreektʼ, of een substituut voor dat ʻdingʼ in de vorm van een baby, of een minnaar. En in Die Frage der 
Laienanalyse (1926) geeft hij toe dat de vrouwelijke seksualiteit een “Dark continent” voor hem is gebleven (W 
9: 293 [SA Ergänzungsband: 303]). De veel geciteerde vraag “Was will das Weib?” die hij op zijn sterfbed 
gefluisterd zou hebben,24 lijkt eveneens te getuigen van een blijvend witte vlek in de Freudiaanse tekst. We 
kunnen vaststellen dat Freud dus de vraag naar een 'gene zijde' van de oedipale logica zeker stelde, maar niet 
naar aanleiding van de ontwikkeling van zijn theorie rond het oedipuscomplex. Ik zal hieronde laten zien dat 
Freud aan het eind van zijn leven een aantal lezingen schreef, die hij overigens nooit uitsprak, gebundeld als 
Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1933), waarin hij in het artikel Die 
Weiblichkeit een nieuwe poging doet het raadsel van het geslachtsverschil te herformuleren. Hij zal daar 
schrijven dat alleen het ei vrouwelijk is en het zaad mannelijk. We dienen dit op te vatten als een licht ironische 
opmerking, zoals de hele lezing een ironiserende ondertoon heeft en op een lichtvoetige manier probeert een 
aantal vooroordelen omtrent vrouwelijkheid te deconstrueren. Vrouwelijkheid staat niet gelijk met passiviteit, zal 
hij daar betogen -in flagrante tegenspraak met wat hij daar 25 jaar eerder over had beweerd in het grote artikel 
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905)- en de libido is niet mannelijk (ook vrouwen zijn seksueel actief 
en hebben seksuele driften). Beide geslachten zijn opgezadeld met hetzelfde probleem: hoe de actieve 
aandringende libido te verzoenen met sociaal-culturele aanspraken.  
 
 
 
 
 

                                                 
24  maar waarvoor ik vooralsnog geen enkele referentie heb kunnen vinden, behalve in Lacan (1986), Seminaire sur 
L’ethiqe de la psychanalyse 1959-60, waar deze verwijst naar Ernst Jones' biografie over Freud, waarin deze gewag 
maakt van een niet nader genoemde bron die hem zou hebben verzekerd dat Freud deze verzuchting eens, in zijn bijzijn, 
zou hebben geslaakt.  
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7 Freud en interpretatie; Freud luistert en leest 
 
Freud getuigt er in zijn brieven aan Fliess, waarin hij zijn zelfanalyse ondernam, van dat hij als arts en 
neuropatholoog op zoek was naar nieuwe epistemologische grondslagen, om zijn nieuwe onderzoeksmethode 
en zijn nieuwe psychoanalytische praktijk te funderen. In zijn Traumdeutung (1900), die op de drempel van de 
twintigste eeuw uitkwam, gaat hij bovendien op zoek naar nieuwe theoretische concepten; nieuwe metaforen 
en nieuwe (hulp)voorstellingen om de werking van de psyche beter te begrijpen. En hij zal daar zijn leven lang 
mee doorgaan. Ik heb in het vorige hoofdstuk uitvoerig stil gestaan bij Freuds vermogen om steeds opnieuw 
zijn eigen en andermans denkordeningen en theoretische concepten of metaforen te bevragen. De psychische 
constructies van zijn analysandi –hun dromen, hun herinneringen, hun leugens en fantasieën, die hij ook wel 
als uitdrukkingsvormen van het onbewuste duidde - hadden al voor 1900 zijn aandacht. Het is die andere 
realiteit van zijn patiënten, waartoe hij in 1897 besluit dat de psychoanalyse zich voortaan dient te verhouden. 
 Lacan zal voor die andere realiteit meer dan een halve eeuw later een nieuw woord verzinnen: ʻle reëelʼ. 
In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de manier waarop Lacan op Freuds uitdaging aan het adres van de 
traditionele psychiatrie heeft voortgebouwd. Alhoewel de twee elkaar nooit ontmoet hebben -Lacan ontving in 
1936 alleen een vriendelijke ansichtkaart van Freud in antwoord op de toezending van zijn proefschrift-  
noemde Lacan zich meer dan eens 'Freuds erfgenaam' (Roudinesco 2001). Ik zal Freuds erfenis traceren in 
Lacans benadering van de oedipale problematiek en meteen al constateren dat Lacan tamelijk getrouw de 
epistemologische consequenties van Freuds Wende van 1897 uitwerkt. Lacans beroemde onderscheiding 
tussen 'la realité' en 'le réel' is daarvan het begin. 'Le réel' is een begrip dat Lacan in de jaren vijftig ontwikkelt 
tot een centraal concept.25 Het is datgene dat, bijvoorbeeld als symptoom, of als mislukking, of als 
onmogelijkheid, obstructie pleegt en dat zomaar naast de werkelijkheid van alledag een plaats inneemt: "Het 
reële dat niets te maken heeft met datgene dat de traditionele kennis ondersteund heeft, en dat niet is wat 
deze denkt dat het is, 'realiteit', maar maar fantasma. Het reële, zeg ik, is het mysterie van het sprekende 
lichaam, het is het mysterie van het onbewuste." (Encore, Lacan 1975:118)26.   
Met behulp van dit taalgrapje -het onderscheid tussen 'le réel' (het reële) en 'la realité' (de realiteit)- probeert 
Lacan zich rekenschap te geven van Freuds onderscheiding van de twee werkelijkheidsniveau's waarop zijn 
patiënten hem aanspraken.  
 Ik heb laten zien hoe Freud de voorstellingen die kinderen zich maken van het sekseverschil zorgvuldig 
deconstrueerde, om uiteindelijk te concluderen dat bepaalde (kinderlijke en foutieve) denkconstructies of 
interpretaties van de feiten tamelijk hardnekkig zijn. De ʻfallusʼ en de ʻcastratieʼ vormen twee (kinderlijke 
'theoretische') concepten of metaforen met behulp waarvan kleine kinderen datgene waarop hun oog valt 
trachten te interpreteren. Het zijn denkconstructies waarmee kleine kinderen zich een complexe verdichting 
van feit en fictie creëren rond dit raadsel van het sekseverschil. Freud noemde het opvallend genoeg 
theorievorming. En deze theorievorming leidde tot een ʻcomplexʼ, een complex dat geconstrueerd wordt in de 
context van een ʻoedipaalʼ oftwel incestueus conflict, dat algemeen menselijk en van alle tijden is, zolang 
mensen althans opgroeien in gezinnen met (al dan niet in levende lijve aanwezige) moeder- en vaderfiguren. 
Een complexe 'theoretische' verdichting van feit en fictie die daarom niet onwerkelijk is, maar een realiteit 
vormt waarmee een analyticus terdege rekening dient te houden. Een realiteit die er bovendien alleen maar is, 
als je er oren voor wilt hebben. Reden waarom Lacan niet alleen tot de slotsom komt dat de realiteit van de 
psychoanalyse, benoemd als 'le réel', het onbewuste is. Lacan zal ook tot de uitspraak komen dat het 
onbewuste een taal is (Lacan 1966). Een taal en een werkelijkheid waarvoor men al of niet oren kan hebben en 
die men al dan niet een plek kan geven. 
 Ik heb inmiddels uitgebreid stilgestaan bij de problematiek van de kinderlijke theorievorming rond het 
sekseverschil die in de twintigste eeuw tot zoveel discussie heeft geleid. Ik heb daarbij opgemerkt dat Freud 

                                                 
25 Zie Dylan Evans (1996:159), die verwijst naar het openingsartikel van de Ecrits (1966); 'Le Séminiare sur la Lettre 
volée' uit 1955, op pagina 25. Het reële verschijnt dan als een orde die zich aan gene zijde van het Symbolische en het 
imaginaire bevindt. 
26 “[...] un réel qui n’a rien á faire avec ce que la connaissance traditionelle a supporté, et qui n’est pas ce qu’elle croit, 
realité, mais bien fantasme. Le reëel, dirai-je, c’est le mystêre du corps parlant, c’est le mystere de l’inconscient.” (mijn 
vertaling). 
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niet zozeer gebruik maakt van literaire thematiek, maar dat hij dankzij de literatuur, i.c. Sophokles, op een 
nieuw denkspoor aanbelandt. Dankzij Sophokles en zijn scholing als classicus, kan Freud afstand nemen van 
de toenmalige medisch-psychiatrische blik en de daarbij behorende positivistische epistemologie.27 Sophokles 
zette Freud namelijk op het spoor van de (onbewuste) begeerte, en maakte hem erop opmerkzaam dat de 
incestproblematiek niet alleen een misbruik van de kant van de ouders hoeft te behelzen, maar ook als 
incestueus verlangen van de kant van het kind kan bestaan. Oedipus, de Oedipus van Sophokles, verlangde 
zonder het te willen en zonder het te weten naar het bed van zijn moeder en leed onder een groot 
schuldcomplex toen hij er uiteindelijk achter kwam wie hij al die tijd begeerd had. Dat is een innerlijke, meer 
dan fictieve en in Freuds termen, onbewuste, of in Lacans termen reële werkelijkheid; een werkelijkheid die ons 
regeert, in plaats van dat wij haar meester zijn, en een werkelijkheid die minstens even werkelijk kan zijn als de 
werkelijke gebeurde incest waarnaar Freud en Breuer tot 1895 op zoek waren en waarvan zij vermoedden dat 
ze als een 'fysiek' trauma achter de hysterische symptomen zat. 
 Ik heb gesteld dat Freud in feite al voordat hij toekomt aan de formulering van zijn leerstuk rond het 
oedipuscomplex, afstand had genomen van het medisch-psychiatrisch discours waarin hij als neuropatholoog 
was opgeleid, door met zijn vriend en collega Breuer vanaf het begin van de jaren tachtig een nieuwe praktijk 
te ontwikkelen. Deze praktijk, die door een van hun eerste patiënten spreekkuur werd gedoopt, bracht Freud 
ertoe de klinische, objectiverende blik van de fotografie en het amfitheater van Charcot te verruilen voor de 
beslotenheid van de spreekkamer waarin een luisterend oor bereid is de wederwaardigheden van de begeerte 
en de fictionele werkelijkheid van de psyche -die zich uit in dromen, symptomen, versprekingen, reconstructies 
van herinneringen- een plek te geven. Vanaf het moment dat hun gezamenlijke tekst Studien über Hysterie 
verscheen (1895, een jaar of tien na zijn studieverblijf in Parijs bij Charcot in La Salpetriêre) zal Freud zich 
steeds minder interesseren voor de eventuele erfelijke factoren in de neurose en voor de werkelijk gebeurde 
feiten zoals die binnen een juridisch discours van belang zijn, maar steeds meer voor de ervaring en begeerte 
waarvan zijn patiënten in hun spreken getuigen. Of datgene wat zijn patiënten ten gehore brengen nu 
psychische reconstructies, theoretische interpretaties, dan wel pure ficties zijn wordt minder belangrijk, nu voor 
Freud steeds duidelijker wordt dat de psyche zelf een constructie ('Gebilde') is, die in haar onvermijdelijke 
verknoping van psyche en soma via de driften even reëel is als de werkelijkheid van alledag, maar waarover 
we alleen maar iets weten uit de mond van de persoon in kwestie. 
 Ik heb benadrukt dat juist dit van Freud een structuralist ʻavant la lettreʼ maakte, die volgens dezelfde 
methode die ook Derrida later gebruikte, de kinderlijke theorievorming rond het sekseverschil niet zozeer 
interpreteerde, als wel deconstrueerde. Freuds praktijk bestond er uit zijn patiënten te helpen hun eigen denk-
constructies -noem ze fantasma's, noem ze waanvoorstellingen, noem ze dromen- te deconstrueren. Ik heb 
vastgesteld dat Freuds conclusie omtrent een van die denkconstructies, namelijk die rond de metafoor en rol 
van de fallus, in die zin niet verschilt van die van Derrida.28 De kinderlijke theorievorming, die zelf een 
interpretatie is, kent een schijnbaar oppositionele logica, stelde Freud vast, waarin er één verschijnt als bezitter 
van iets dat de ander ontbreekt. Freud kwam er achter dat de kinderlijke, oedipale logica, als we haar goed 
beschouwen, slechts één noemer kent, of, zoals Freud het formuleerde in Die Infantile Genitalorganisation 
(1923), slechts één ʻgenitaal': de fallus. Op de laatste pagina van dit artikel herhaalt Freud dit inzicht nog een 
keer: "In de nu volgende fase van de genitale organisatie bij het kind bestaat mannelijk wel, maar vrouwelijk 
niet; de oppositie luidt hier: mannelijk genitaal of gecastreerd." (W 8: 486 [SA 5: 241], cursiveringen van 
Freud).29 

                                                 
27  Twee zaken speelden hier tegelijkertijd en door elkaar: zijn afscheid van de medisch-neurologische oriëntatie van 
zijn leermeester Charcot, zonder overigens ooit publiekelijk afstand te nemen van Charcot, en zijn toeneiging tot de 
literatuur. Tezamen leverden ze een nieuw spoor in de etiologie van de hysterie op. Uit zijn grote artikel uit 1905 over de 
seksualiteit blijkt nog eens hoezeer Freud al op afstand staat van allerlei burgerlijke idealen ten aanzien van seksualiteit, 
wanneer hij zijn artikel begint met te stellen dat we de lichamelijke liefde niet moeten zien als een heilig streven naar een 
‘wederhelft’, maar als een begeerte, die op welk object dan ook kan zijn gericht.  
28 Een vaststelling die we overigens beter kunnen omdraaien, want het was natuurlijk Derrida die, als zorgvuldige lezer 
van Freud, deze analyse van Freud overnam en verder uitwerkt. 
29  Eerder hat Freud al opgemerkt: “Das weibliche Genitale scheint dabei niemals entdeckt zu werden”. (p. 240). Pas in 
de puberteit, vervolgt Freud, valt de seksuele polariteit samen met mannelijk en vrouwelijk (“fällt die sexuelle Polarität 
mit männlich un weiblich zusammen”). (p. 241; cursivering van Freud). “Das Männliche fasst das Subjeckt, die Aktivität 
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 Ook in andere artikelen blijkt Freud een subtiele ʻlezerʼ, filoloog, analyticus en interpretator van het 
(kinderlijke) discours over mannelijkheid en vrouwelijkheid, dat hij samen met zijn patiënten zorgvuldig en 
minutieus deconstrueert. Wanneer hij in 1933 in een reeks lezingen getiteld Neue Folge der Vorlesungen zur 
Einfürung in die Psychoanalyse in de lezing Die Weiblichkeit terugblikt op wat hij over vrouwelijkheid 
geschreven heeft, benadrukt hij aan het begin van de lezing al dat de medische wetenschap eigenlijk niet veel 
verheldering heeft weten te brengen in ons begrip van het sekseverschil:  
"Mannelijk of vrouwelijk is het eerste onderscheid dat u maakt als u een ander schepsel ontmoet, en  bent 
gewend dit onderscheid zonder enige aarzeling te maken. Op één punt deelt de anatomische wetenschap uw 
zekerheid, verder nauwelijks. Mannelijk is het mannelijke geslachtsproduct, het spermazoön, en zijn drager, 
vrouwelijk is het ei en het organisme dat dit ei herbergt. [...] En dan vertelt de wetenschap iets dat tegen uw 
verwachtingen indruist en waarschijnlijk uw gevoelens zal verwarren. Ze wijst u op het feit dat men delen van 
het mannelijk geslachtsapparaat ook kan vinden bij het lichaam van de vrouw, zij het in geatrofieerde staat, en 
andersom. Ze ziet hierin een teken van tweeslachtigheid, biseksualiteit, alsof het individu niet man of vrouw is, 
maar telkens beide, van het één alleen veel meer dan van het andere. U wordt voorts verzocht u vertrouwd te 
maken met de idee dat de verhouding waarin mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in het individu met 
elkaar vermengd zijn, aan sterke schommelingen onderhevig is." (W 10:172 [SA1: 545-546]). 
 De medische wetenschap brengt ons dit inzicht, aldus Freud, maar heeft niets nader verklaard of tot 
begrip gebracht, en veeleer verwarring gesticht met de vaststelling dat mensen anatomisch gezien een 
oorspronkelijk biseksuele aanleg vertonen. En ook de psychologie heeft niet veel nieuws weten te produceren 
aangaande dit onderwerp, wanneer ze dit inzicht van de fundamentele biseksualiteit van de mens herhaalt en 
er aan toevoegt dat mannelijkheid met activiteit en vrouwelijkheid met passiviteit wordt geassocieerd. Wat 
mannelijkheid of vrouwelijkheid precies is, op lichamelijk dan wel psychisch vlak, wordt hiermee niet duidelijker 
aldus Freud, omdat het immers niet om een biologisch verschil gaat, maar ook en vooral om een interpretatie 
van dat verschil, die volgens bepaalde conventies gebeurt. Hij deconstrueert vervolgens in een lange alinea 
deze connotatie van gender met de oppositie actief-passief en eindigt met de conclusie: "Vrouwen kunnen 
grote activiteit in verschillende richtingen ontplooien, mannen kunnen met hun seksegenoten alleen 
samenleven als zij een hoge mate van passieve plooibaarheid ontwikkelen. Als u nu zegt dat deze feiten juist 
het bewijs vormen dat mannen en vrouwen in psychologisch opzicht biseksueel zijn, maak ik daaruit op dat u 
voor uzelf besloten heeft 'actief' met 'mannelijk' en 'passief' met 'vrouwelijk' te laten samenvallen. Maar ik 
ontraad u dat. Het lijkt mij ondoelmatig en het verschaft ons geen nieuwe kennis" (W 10: 173-174  [SA1: 548]).  
 Freud argumenteert hier nogmaals dat het geen nieuwe inzicht oplevert wanneer we zeggen dat 
mannelijkheid met activiteit samenvalt en vrouwelijkheid met passiviteit. Daarbij moeten we niet vergeten, 
benadrukt Freud, dat de sociale verhoudingen vrouwen vaak in passieve situaties dwingen. Zeggen dat 
mannelijkheid wezenlijk met activiteit en vrouwelijkheid wezenlijk met passiviteit samenhangt, is met andere 
woorden volgens Freud een ʻhineininterpretierung,ʼ en getuigt van een dualistisch, oppositioneel grondpatroon 
in ons denken dat ons geen nieuwe inzichten zal opleveren. Hier geeft Freud 'en passant' aan dat het zoeken 
naar een nieuw inzicht gebaat is bij een kritische omgang met conventionele dualismen. 
 
Freuds lezing en interpretatieve arbeid bestaat steeds uit een zorgvuldig lezen en bevragen van de 
(oppositionele) denk-ordeningen die ten grondslag liggen aan het discours van zijn patiënten, of aan het 
culturele discours; hetgeen met recht een deconstructieve arbeid genoemd kan worden. In Triebe und 
Triebschicksale (1915) zal hij, zoals ik in het vorige hoofdstuk al uiteen zette, over de aard van zijn werk wat 
dat betreft heel duidelijk zijn: het gaat om een groeperen en hergroeperen van gegevens, op basis van een zo 
eenvoudig mogelijk denkmodel met behulp van concepten die we als voorlopige hulpvoorstellingen moeten 
zien, en 'open to revision', zoals hij in Die Frage der Laienanalyse (1926) schreef. Zijn eigen metapsychologie 
kunnen we in dit kader lezen als een levenslang werk, waarmee hij tot in zijn laatste levensjaar doorging, en 
waarvan hij steeds opnieuw de zelfgecreëerde ordeningen en opposities, zoals die binnen zijn theorie van de 
driften, bevraagt. 
 Theoretische constructies en denkordeningen zal hij steeds op deze manier blijven  'reviseren'. Het blijft 

                                                                                                                                                            
und den Besitz des Penis zusammen, das Weibliche setzt das Objeckt und die Passivitat fort. Die Vagina wird nun als 
Herberge des penis geschatzt, sie tritt das Erbe des Mutterleibes an.” (p. 241) 
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opvallend hoezeer Freud zijn eigen theorievorming, net als de kinderlijke 'oedipale' theorie rond het 
sekseverschil, tot op het laatst van zijn leven opnieuw met aanhalingstekens durft te omkleden en van nieuwe 
vraagtekens durft te voorzien. Freud prikt het ideaal van een objectieve registratie als het ware en passant 
door, door te stellen dat hypothetische grondideeën en concepten weliswaar onontbeerlijk zijn, maar dat zij 
tegelijkertijd een zekere onbestemdheid bezitten, en als tijdelijke, bijstelbare, reviseerbare conventies of 
gewoontes werken (W7: 23 [SA 3: 81]).  
 Een van die ʻconventioneleʼ, voorlopig nog tamelijk donkere grondbegrippen vormt het begrip drift, 
schreef Freud in dit artikel uit 1915. Lang heeft hij het idee gehuldigd dat die libidinale energie of drift als 
mannelijk te karakteriseren zou zijn. Maar ook die poging tot nader bepalen en ordenen deconstrueert hij 
vervolgens weer zelf, zoals hij in 1915 in Triebe und Triebschicksale ook zijn eigen categorisering van de 
driften in ik-driften en seksuele driften opnieuw ter discussie stelt. In de hierboven al genoemde tekst uit 1933, 
Die Weiblichkeit, distantieert hij zich van zijn standpunt in 1905, zoals hij dat in Drei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie had samengevat. Hij gaat ook in de tekst uit 1905 weliswaar al uit van de stelling dat zich het 
onderscheid tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid pas in de puberteit scherp begint af te tekenen en wortelt 
in een oorspronkelijke biseksualiteit. Maar in deze vroege tekst benadrukt hij juist wel dat het onderscheid 
tussen activiteit en passiviteit een leidraad voor psychoanalytische onderzoek vormt. In een lange noot gaat 
Freud in op de diverse manieren waarop in de wetenschap over mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt 
geschreven. Hier stelt hij wat hij in 1933 nogmaals zal schrijven: "Het is noodzakelijk zich goed te realiseren 
dat de begrippen mannelijk en vrouwelijk, waarvan de inhoud de gangbare mening zo ondubbelzinnig 
toeschijnt, in de wetenschap tot de meest verwarrende behoren en op zijn minst in drie aspecten ontleed 
kunnen worden. Nu eens wordt mannelijkheid en vrouwelijkheid gebruikt in de zin van activiteit en passiviteit, 
dan weer in biologische en soms ook in sociologische zin." (W 4:95 [SA 5 1905:123] cursivering van Freud).  
Maar Freud vervolgt in deze voetnoot: 
"De eerste van deze drie betekenissen is het essentieelst en in de psychoanalyse het vaakst met profijt te 
gebruiken. Het is in deze betekenis dat in het bovenstaande de libido mannelijk wordt genoemd, want de drift is 
altijd actief, ook wanneer ze zich een passief doel heeft gesteld."(W 4: 95 [SA 5 1905:123]). 
 We mogen concluderen dat Freud in 1905 nog een soort van onderzoeksprogramma heeft dat er van 
uitgaat dat de driftmatige energie, die hij ook wel libido noemt,30 mannelijk is, omdat mannelijkheid connoteert 
met activiteit. Toch blijft Freud ook in 1905 op de bekende manier voorzichtig. Op dezelfde pagina stelt hij dat 
"de seksualiteit van kleine meisjes een door en door mannelijk karakter heeft. En als men de begrippen 
'mannelijk' en 'vrouwelijk' een duidelijker inhoud kon geven, zou men zelfs de bewering kunnen verdedigen dat 
de libido in de regel en wetmatig mannelijk van aard is, of ze nu bij de man of bij de vrouw voorkomt, en 
ongeacht het geslacht van haar object." (W4: 95 [SA 5 1905: 123] cursivering van Freud). 
 Het is duidelijk dat Freud zelfs in 1905 reserves heeft bij dit besluit om de libido als een mannelijke 
kracht te kenschetsen. In 1933, na jarenlange praktijkervaring, nuanceert Freud zijn toenmalige poging om een 
standpunt in te nemen opnieuw. Hij is dan inmiddels de overtuiging toegedaan dat ook de dualistische 
tegenstelling tussen activiteit en passiviteit geen klaarheid schept in het raadsel van de (seksuele) ontwikkeling 
van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ten gevolge daarvan kan hij de hypothese die hij in 1905 nog huldigt -
namelijk dat men de libido mannelijk zou kunnen noemen, omdat de libidinale energie een mannelijke 'activiteit' 
is- niet meer volhouden. In 1933 stelt Freud dat er maar één libido is en dat beide geslachten het daarmee 
moeten doen, of sterker nog, dat we de libido geen geslacht kunnen geven: "We hebben de drijfkracht 
[Triebkraft] van het seksele leven libido genoemd. Het seksuele leven wordt beheerst door de polariteit 
mannelijk versus vrouwelijk; het ligt dus voor de hand om het verband tussen de libido en deze polariteit te 
bezien. Het zou geen verrassing mogen zijn, mocht blijken dat aan elke vorm van seksualiteit een specifieke 
libido is toebedeeld, zodat één soort libido de doelen van het mannelijke, een andere die van het vrowelijke 
seksuele leven najaagt. Maar niets van dat al. Er is maar één libido, die in dienst van zowel de mannelijke als 
de vrouwelijke seksuele functie wordt gesteld. Wij kunnen de libido zelf geen geslacht geven." (W 10:187 [SA 

                                                 
30 Een begrip dat hij in 1905 in de Drei Abhandlungen introduceerde, en waarvan lange tijd onduidelijk blijft of hij het 
gebruikt om alle driften mee te benoemen, of alleen de seksuele driften. Ernst Jones geeft in zijn bibliografie over Freud, 
deel II, een lange uiteenzetting over de libido, en stelt dat Freud nu eens het begrip gebruikt om de seksuele driften te 
benoemen, en dan weer om het hele spectrum van driften aan te duiden. 
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1, 1933:561])31.  
 
 
8 Freud zegt het essentialisme vaarwel 
 
"Het past dan ook bij het eigene van de psychoanalyse dat ze niet wil beschrijven van de vrouw is -dat zou een 
onoplosbaar probleem [eine kaum lösbare Aufgabe] zijn- maar wel nagaat hoe zij vrouw wordt, hoe de vrouw zich uit het 
biseksueel aangelegde kind ontwikkelt." 
(Freud, Die Weiblichtkeit, 1933) (W 10: 174-175 [SA1 1933: 548]). 
 
Freud reviseert in 1932, op zesenzeventig jarige leeftijd, opnieuw, zoals hij dat ook al in 1915 en 1920 deed, 
zijn metapsychologische theorie over de driften. In de tekst over vrouwelijkheid, die in 1933 in de reeks Neue 
Folge der Vorlesungen werd gepubliceerd, vinden we het getuigenis van een besluit, zoals elke nieuwe stap in 
zijn metapsychologie als een besluit kan worden gezien, dat een nieuwe blik ontsluit op het al oude thema van 
de psyche. We lezen in Die Weiblichkeit de worsteling die Freud aanging met de gevestigde, conventionele 
opvattingen over gender en ineens zien we dat in deze nieuwe confrontatie met het oude thema van het 
geslachtsverschil een nieuw inzicht oplicht. Zelf zegt hij er in het voorwoord over dat deze nieuwe reeks 
colleges vooral bestaat uit voortzettingen, vervolmakingen en verdiepingen, maar dat ze ook uitwerkingen van 
veranderende visies bevat. Ook hier noemt hij deze weer 'Revisionen' [SA 1:449].32 Freud besluit hier om zo te 
zeggen, alsof het logisch voortvloeit uit zijn redenatiewijze, dat men de libido, als energetisch concept, of 
metafoor, of mythologie, die hij forceerde om een woord te kunnen geven aan de (geslachts)drift -deze 
'Hilfskonstruktion' die hij vanaf het begin van de twintigste eeuw zal hanteren om de kracht te benoemen die 
het fictieve psychische apparaat aandrijf- beter niet mannelijk kan noemen. De libido heeft zelf geen geslacht, 
schrijft hij nu. Hij staat niet meer op het standpunt dat we het verschil tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid 
zouden kunnen terugbrengen tot de basale oppositie van activiteit versus passiviteit.  
"De mannelijke geslachtscel beweegt actief, zoekt de vrouwelijke geslachtscel op en deze laatste -het ei- is 
onbeweeglijk en wacht passief af. Dit gedrag van de elementaire geslachtsorganismen staat zelfs model voor 
het gedrag van seksuele individu in het geslachtsverkeer. Het manneltje achtervolgt het wijfje om zich 
geslachtelijk met haar te verenigen, valt haar aan en dringt in haar binnen. Maar daarmee hebt u voor de 
psychologie het kenmerk mannelijkheid gewoon gereduceerd tot de factor agressie. U zult twijfelen of u 
daarmee de kern [etwas wesentliches] hebt getroffen, als u bedenkt dat in sommige dierklassen de wijfjes 
sterker en agressiever zijn, de mannetjes alleen actief bij die ene daad van de paring. [...] Zelf op het gebied 
van het menselijke seksuele leven merkt u al vlug hoe ontoereikend het is om het mannelijk gedrag met 
activiteit te laten samenvallen, en het vrouwelijke met passiviteit" (W 10:173 [SA1: 546-547]). 
 Merk op dat Freud zich in deze tekst uit 1933 bovendien welhaast onmerkbaar afkeert van een discours 
omtrent ʻwezenskenmerkenʼ van vrouwen en mannen (activiteit versus passiviteit), zonder dat hij duidelijk 
aangeeft in welke zin de psychoanalyse zich van deze essentialistische benadering onderscheidt. Freud 
benadrukt wel in deze late tekst, die een terugblik geeft op alles wat hij tot dan toe over vrouwelijkheid heeft 
gepubliceerd, dat de psychoanalyse een aantal vooronderstellingen ten aanzien van het sekseverschil heeft. In 
de eerste plaats stelt hij hier dat noch de medisch-biologische noch de psychologische benadering volstaat om 
meer van het sekseverschil, en met name van het ʻraadsel van de vrouwelijkheidʼ (W 10: 172,173, 187  [SA1 
:545, 547, 561]) te begrijpen. De psychoanalyse deelt alleen dat ene uitgangspunt met de biologie en de 
psychologie, ten aanzien van onze oorspronkelijk biseksuele constitutie, omdat ze heeft ontdekt dat de vroege 
fasen van de libidinale ontwikkeling door beide seksen op dezelfde manier doorgemaakt worden, aldus Freud. 
(W 10:175 [SA 1: 549]). Daarin is het meisje net zo actief als het jongetje.33  De psychoanalyse gaat er 
daarnaast van uit dat de aangeboren (biseksuele) constitutie zich niet zonder strubbelingen in de vrouwelijke 

                                                 
31 Lacan houdt overigens in Encore vol dat Freud alleen een mannelijke Libido erkent: “Freud avance qu’il n’y a de 
libido que masculine.” (Lacan 1975:75). 
32 Niet opgenomen in de Werken (2006). 
33 Freud verwijst naar het belang van onderzoek van de Nederlandse psychoanalytica Jeanne Lampl-de Groot op dit 
gebied (Lampl-de Groot 1927), die, zoals hij benadrukt, de fallische activiteit van het meisje ten aanzien van de moeder 
heeft vastgesteld de (W 10:187  [SA 1 1933: 561]). 
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functie laat persen ( "dat de constitutie zich niet zonder verzet zal schikken in haar functie")(W  10:175 [SA1 : 
548]).  
 We lezen hier opnieuw, als het ware tussen de regels door, hoe Freud de overstap maakt van een 
cultureel gesanctioneerd essentialistisch discours rond sekse naar een functionalistisch discours rond gender. 
Freud stelt hier immers een nieuwe differentie centraal: tussen nog ongedifferentieerde (biologische) constitutie 
en een volgens dualistische schemata geconstrueerde sociale of culturele invulling van sekse. Hij voert hier 
vrouwelijkheid expliciet op als een (maatschappelijke) functie, die moet worden ontwikkeld en ingevuld, in de 
loop van een mensenleven. Daar valt niet veel ʻwezenlijksʼ over te zeggen. Een functie is afhankelijk van een 
context en kan geen essentiële wezenskenmerken bevatten.34 
 Over mannelijkheid en vrouwelijkheid kan aldus Freud dus niet gezegd worden dat het eerste ʻin wezenʼ 
actief zou zijn en het tweede passief. Hij stelt in 1933 dat de eigen-aardige visie van de psychoanalyse op dit 
thema van het sekseverschil zich het best laat verwoorden door te benadrukken dat ze niet zozeer wil 
beschrijven wat de vrouw in wezen is (biseksueel, actief, passief?), maar dat ze wil onderzoeken hoe zich 
vanuit de biseksuele constitutie een vrouwelijke positie ontwikkelt. Een functie ontwikkelt zich, een 
wezenskenmerk ʻisʼ.35 
 
We vinden in de manier waarop Freud klaarheid probeert te brengen in het 'raadsel van de vrouwelijkheid', c.q. 
het sekseverschil opnieuw een belangrijk aanknopingspunt voor de stelling dat hij zich, als wetenschapper, met 
een manier van denken die voortvloeit uit een bepaalde (therapeutische) praktijk, onderscheidt van de 
medische wetenschap die een wetenschap van het object is; dat wil zeggen van het objectief beschrijven. 
Freud wil als psychoanalyticus juist verder gaan dan deze beschrijvende activiteit, zoals de psychologie die 
onderneemt en waarvan hij stelt dat die niets toevoegt en waardoor wij niets beter begrijpen. Freud poneert de 
psychoanalyse hier heel duidelijk als een wetenschap van de subjectiviteit: een wetenschap die – uitgaande 
van een zelfanalyse, met behulp van de spreekkuur en een achteraf als structuralistisch te duiden focus op 
discoursanalyse- meer wil begrijpen van de manier waarop zich een mens, via haar oorspronkelijk ongerichte 
aandriften, tot mannelijk, vrouwelijk,  neurotisch, pervers of psychotisch subject vormt. Een wetenschap 
bovendien die verklaringsmodellen niet schuwt en dus oorsprongsmythologieën niet uit de weg gaat. Een 
wetenschap die zichzelf niet fundeert vanuit een onpersoonlijk, objectief startpunt, maar een die zich realiseert 
dat het subject van die wetenschap altijd onderdeel van het onderzoek is, omdat het altijd nodig is te 
theoretiseren; dat wil zeggen concepten, als voorlopige metaforische hulpconstructies te ontwikkelen, die het 
mogelijk maken het 'psychische materiaal' te ordenen, om iets nieuws op het spoor te komen.36 
 De analyses die Freud maakt van de kinderlijke logica of de culturele discoursen rond seksualiteit en het 
sekseverschil kunnen we een structurele uiteenlegging noemen. Freuds materiaal is immers datgene wat zijn 
analysandi hem vertellen. Het zijn verhalen, oftewel teksten, die hij op hun constructieprincipes bevraagt. We 
moeten echter ook concluderen dat Freuds analytische vermogen ten aanzien van het ʻprobleem van het 
vrouw-wordenʼ op een zeker moment verstek laat gaan, namelijk daar waar hij de castratie niet meer als 
(kinderlijke) metafoor ʻleestʼ -waarachter een hele 'theorie' schuil gaat-, of als (kinderlijke) poging tot verklaring 
van het gevonden verschil, maar als een plausibel antwoord overneemt en als verklaring gebruikt voor het 
onvermogen van vrouwen om het oedipuscomplex achter zich te laten. Daarmee lijkt hij medeplichtig te worden 
aan de zo briljant uiteen gelegde kinderlijke, oedipale, mythologische theorievorming.   

                                                 
34 Overigens herneemt Lacan deze manier van spreken rond vrouwelijkheid in Encore. Ook Lacan zal hier het woord 
'fonction' gebruiken.  
35  We zullen nog zien dat hier Freuds inzet verschilt van die van Lacan. Deze laatste is niet zozeer geïnteresseerd in 
de ontwikkeling, als wel in een methode om de (kinderlijke) logica ten aanzien van het geslachtsverschil in een 
algebraïsche vergelijking of logische formule onder te brengen. Deze formules dienen vervolgens om het sociaal-
culturele discours met betrekking tot sekse in kaart te brengen of samen te vatten. 
36 De metafoor van het assenstelsel, een door Descartes ontwikkelde vernieuwing in de geometrie, kan ons hierbij te 
hulp schieten: waar de door de verlichtingsidealen gevormde medische wetenschapper Charcot, zich baserend op de 
visuele metaforiek van de fotografie als objectief registratie-instrument, zichzelf projecteert op het nulpunt van dit 
assenstelsel, en als het ware zijn empirische feitenkennis in de velden van het assenstelsel tracht te projecteren, alsof 
de wereld een driedimensionaal construct is met meetbare coördinaten, daar realiseert Freud zich dat een dergelijke 
objectieve blik niet bestaat.  
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9. Freuds medeplichtigheid 
 
Freud stelt dat de psychoanalyse ten aanzien van het sekseverschil twee vooronderstellingen of 
uitgangspunten heeft. De ene deelt ze met de medische wetenschap en de psychologie, namelijk dat de 
menselijke constitutie oorspronkelijk biseksueel is. Het andere is typisch voor de benadering van de 
psychoanalyse en laat zien hoezeer de ontwikkeling van het kleine meisje tot vrouw veel moeilijker en 
gecompliceerder is dan de ontwikkeling van het kleine jongetje tot man. Het kleine meisje heeft 'twee opgaven 
meer' (W 10: 175  [SA 1 1933: 548]). Het moet zowel van object wisselen als van erogene zone (W 10:177 [SA 
1 : 550]) om haar oedipale ontwikkeling te voltrekken.37 Het moet immers, om een 'normale heteroseksuele 
vrouw en moeder' te worden, de moeder inruilen voor de vader en de clitorale activiteit voor een ʻontdekkingʼ 
en focus op de vagina. Dit doet het meisje met behulp van het castratie-complex, aldus Freud, nog steeds in 
Die Weiblichtkeit (W 10: 182 [SA1 :555]). 
 Het is moeilijk om precies aan te geven waar Freuds analyse en deconstructie van de kinderlijke logica 
overgaat in een medeplichtigheid. Ik heb al laten zien hoe Freud in Über infantile Sexualtheorien, een vroege 
tekst uit 1908, benadrukt dat het de kinderlijke logica is die geen notie heeft van het geslachtsverschil. Ze 
schrijft alle mensen een penis toe  (W 4: 379  [SA5 1908:176]). In deze tekst uit 1908 gaat Freud zeer 
zorgvuldig om met de metafoor castratie en benadrukt hij dat deze als 'castratiedreiging' door volwassenen 
wordt geïntroduceerd (W4: 380 [SA5 1908: 177]).38  Freud spreekt hier nergens over een castratie ten aanzien 
van de vrouwelijke constitutie. Hij spreekt over een castratiecomplex dat het jongetje oploopt ten gevolge van 
de castratiedreiging, en dat nog eens versterkt wordt met de waarneming van het ontbreken van een penis bij 
het meisje. 
 Ook in Drei Abhandlungen zur Seksualtheorie, het grote artikel uit 1905, blijft Freud genuanceerd de 
kinderlijke logica deconstrueren zonder deze te bevestigen. En in 1923, in Die infantile Genitalorganisation, 
benadrukt Freud eveneens dat het de kinderlijke logica is die geen differentie kent. Later, in de puberteit, 
schrijft Freud, zal deze fixatie op de hypothese van de castratie verdwijnen, en het vrouwelijke genitaal ontdekt 
worden. Wanneer we echter opnieuw zijn lezing en reconstructie van de kinderlijke logica rond het 
sekseverschil in deze tekst uit 1923 bezien, dan valt op dat Freud daar een paar mogelijkheden onbenut laat 
om deze kinderlijke logica nog verder te deconstrueren. Waar Freud de vinger legt op het verbazingwekkende 
feit dat er in de kinderlijke metafysica sprake is van een primaat van de fallus (W8:483 [SA5 1923:238]) waarbij 
er slechts één geslacht wordt herkend, het mannelijke (W8:486  [SA5 1923:241]), en het vrouwelijke niet 
ontdekt lijkt te worden (W 8: 485 [SA5 1923:240]), daar had hij bijvoorbeeld de rol van volwassenen in deze 
kinderlijke theorievorming kunnen bevragen. Ik wees er al op dat Freud vaststelde dat de hypothese van de 
castratie minstens door volwassenen wordt bevestigd en gestimuleerd, door te dreigen met castratie, als straf 
voor masturbatie. Freud had precies hier een analyse kunnen maken van de sociaal-culturele bepaaldheid van 
deze voorstelling van zaken. Want natuurlijk is het niet zo dat kinderen hun ʻmetafysicaʼ zelfstandig in 
isolement ontwikkelen.  
 Ik constateer verder dat Freud in zijn vroegere teksten subtieler lijkt met betrekking tot de castratie dan 
in zijn artikelen uit 1931 en 1933 over vrouwelijkheid en vrouwelijke seksualiteit. Dat is logisch: de vroege 
teksten zijn zoekend van stijl, terwijl deze late teksten fungeren als terugblik op en samenvatting van een lang 
onderzoekstraject. Hier zal hij, naast een kritiek op een essentialistische benadering op vrouwelijkheid, 
tegelijkertijd de formules rond de castratie als een soort van conclusie achteraf herhalen, echter op zodanige 

                                                 
37  Al in 1905, in zijn grote artikel over de seksualiteit, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, had Freud dit feit 
benadrukt dat het meisje een langere weg dan de jongen moet afleggen in dit proces van differentiëring (W  [SA5 :137]) 
38  Volgens Strachey gebruikte Freud de uitdrukking ‘castratiecomplex’ hier overigens voor het eerst (c.f. de Editorische 
Vorbemerkungen (SA 5:170). Op p. 177 in voetnoot 2 wordt daar nog aan toegevoegd dat het begrip castratiedreiging 
daarvóór door Freud al eenmaal werd gebruikt in de Traumdeutung ( W.[SA 2: 586]). Overigens benadrukt Freud dit feit, 
dat de castratiedreiging niet door de kinderen zelf wordt uitgevonden, maar door volwassenen wordt geintroduceerd, in 
alle teksten die over het oedipuscomplex gaan. Zelfs in de tekst over Moses en het monotheïsme, en in Totem und Tabu 
verwijst Freud hiernaar. Het is eenvoudig na te gaan waar Freud dit bespreekt, aangezien zowel de Studienasugabe als 
de Werken een heel gedetailleerde index met trefwoorden bezit.  
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wijze dat het lijkt alsof hij de castratie tamelijk letterlijk als conclusie omtrent de aard van het sekseverschil 
heeft overgenomen: "De vrouw erkent het feit van haar castratie" schrijft hij in Über die Weiblichkeit (W 10:45 
[SA 5 1931: 279] mijn cursivering). En ook in zijn lezing Die Weiblichkeit herhaalt Freud deze formule, waarin 
hij onmerkbaar verschuift van de formulering “Tatsache ihres Penismangels” (W 10:182  [SA1 1933: 556]) naar 
“die Entdeckung seiner Kastration.” (W 10: 183 [SA1 1933: 557]) (mijn cursivering).39  
 Nog steeds kunnen deze analyses ook gelezen worden als een consciëntieuze optekening van de 
kinderlijke logica, waarbij de formuleringen rond de castratie als citaten van kinderlijke redeneringen kunnen 
worden opgevat. Pas op het moment dat Freud serieus gaat twijfelen over de ʻoverwinningʼ van het 
oedipuscomplex van de kant van het meisje, wordt het problematisch. Freud argumenteert in alle genoemde 
artikelen dat het meisje meer moeite met het achterlaten of loslaten van het oedipuscomplex zal hebben dan 
het jongetje, simpelweg omdat het ʻal gecastreerd isʼ. Zij zal een compensatie voor geleden schade zoeken bij 
de vader, en daardoor niet meer los zal komen uit deze oedipale, incestueuze binding, terwijl een jongen kan 
loskomen van zijn oedipuscomplex (dat wil zeggen van zijn incestueuze moederbinding) omdat hij onder 
dreiging van de castratie andere objecten leert begeren40.  
 Freud was in 1932, wanneer hij de lezing Die Weiblichkeit schrijft voor de reeks Neue Folge der 
Vorlesungen zur Einfürung in die Psychoanalyse, 76 jaar oud. Zeven jaar later zou hij in Londen sterven aan 
keelkanker. Het geeft te denken dat Freud ook op het eind van zijn leven nog steeds geen antwoord heeft op 
die vraag hoe een meisje uit de complexe problematiek van oedipale bindingen kan los raken; of hoe zij haar 
'penisneid' zou kunnen laten evolueren. Ook de zinssnede uit Der Untergang des Oedipuskomplexes (1924), 
omtrent de vaststelling dat de anatomie “Schicksal” is (W 9:38 [SA 5 1924: 249]) blijft lang na-echoën. Als de 
vrouwelijke anatomie aanleiding geeft om te concluderen dat het meisje iets mist, hetgeen haar ertoe zal 
brengen een of andere vorm van penisneid te ontwikkelen -en elders te gaan 'halen' wat zij ontbeert- dan leidt 
deze stereotiepe ontwikkeling tot een hysterische positie. En Freud werd in zijn praktijk die, zoals ik in het 
vorige hoofdstuk schetste, begon met een analyse van een hysterische patiënte, natuurlijk voortdurend 
bevestigd in deze visie op vrouwelijkheid. 
 Wellicht kan de uitspraak omtrent de noodlottigheid van de anatomie simpelweg opgevat worden als een 
uitdrukking van Freuds cultuurpessimisme. Het kan gelezen worden als een pessimistische constatering 
omtrent de (on)veranderlijkheid van maatschappelijke structuren. De burgerlijke samenleving van het 
Habsburgse Wenen waarin Freud opgroeide en zijn praktijk startte, was er zeker een waarin de 'functie' van 
vrouwelijkheid, gebaseerd op een discours rond natuurlijkheid en moederschap, werd gereduceerd tot 
passiviteit in de publieke ruimte. (Als het moederschap in een dergelijke context niet een van God gegeven 
noodzakelijkheid is, dan is het wel een natuurlijk noodlot). In elk geval kon het feit dat een vrouw als vrouw 
geboren was, zeker als een anatomisch Schicksal geduid worden. Het behoorde als het ware tot de 'natuurlijke 
orde der dingen' dat de binnenwereld van het huishouden aan de vrouw toekwam, terwijl de publieke en 
politieke ruimte door de man werd bestierd. Freud kende weliswaar ook vrouwen die het anders deden, zoals 

                                                 
39  In 1924 had Freud zich nog voorzichtiger uitgedrukt, toen hij in Der Untergang des Odipuskomplexes stelde dat ook 
het meisje een castratiecomplex bezit (W9:38 [SA5: 249), dat er echter logischerwijze anders uitziet dan bij het jongetje, 
omdat haar anatomie verschilt van die van het jongetje. Waar het jongetje alleen lijdt onder castratiedreiging (W9: 35 
[SA5:246]), die vaak uitgaat van volwassen vrouwen in zijn omgeving, concludeert het meisje, in de vergelijking met het 
jongetje, dat het 'tekort gekomen is' (W9: 38 [SA5: 249]). Ook Freud zet deze uitdrukking overigens tussen 
aanhalingstekens, als om een zekere afstand te creeren ten opzichte van de conclusie. Vijf zinnen later echter, gebruikt 
Freud weer het begrip castratie in plaats van castratiecomplex: “Es ergibt sich also der wesentliche Unterschied, dass 
das Mädchen die Kastration als eine vollzogene Tatsache akzeptiert, wärend sich der Knabe vor der Möglichkeit ihrer 
Vollziehung fürchtet.” (W9: 38-39 [SA5: 250]). 
40 Desalniettemin is de ‘oplossing’ van het vrouwelijk oedipuscomplex tamelijk eenvoudig en het is daarom vreemd dat 
Freud haar niet zelf heeft geformuleerd. Op het moment dat ook het meisje in de puberteit ontdekt dat de 
fallogocentrische blik op het geslachtsverschil feitelijk niet klopt, en dat de castratie slechts een (kinderlijke en foutieve) 
hypothese was, die onder druk van dreiging van volwassenen werd geformuleerd, kan er een nieuwe blik op het 
sekseverschil ontstaan, en een nieuwe waardering voor de eigen-aardigheid van de eigen sekse. Op het moment dat het 
meisje kortom de instrumenten in handen krijgt om de ‘oude theorie’ aan een fundamenteel onderzoek te onderwerpen, 
kan zij ook een nieuwe hypothese, met een nieuwe blik op vrouwlijkheid ontwikkelen. Wel zal het meisje dan haar 
verdrongen agressie jegens de moeder moeten doorwerken. Neurosen ontstaan immers door verdringing van elkaar 
tegenstrevende affecten en gedachten. 
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Lou Andreas Salomé, die hij zeer hoog achtte, maar aan zijn bruid Martha Bernays schrijft hij op 15 november 
1883 dat hij haar liever naast zich heeft, en als "Hausfrau", dan als concurrente op de arbeidsmarkt (Freud 
1986: 57). Vrouwen die andere ambities of verlangens probeerden te verwerkelijken hadden het aan het einde 
van de negentiende eeuw moeilijk. Zij verschenen als onaangepast, hysterisch of op zijn minst raadselachtig. 
Freud geeft zelf in Die Weiblichkeit aan dat het ʻraadsel van de vrouwelijkheidʼ waarschijnlijk precies 
samenhangt met onze biseksuele constitutie, die botst met een burgerlijke cultuur die vrouwelijkheid graag met 
allerlei wezenlijke of natuurlijke eigenschappen bekleed ziet: “Ein Stuck dessen, was wir Männer das “Rädsel 
des Weibes” heissen, leitet sich vielleicht von diesem Ausdruck der Bisexualität im weiblichen Leben ab.” (W10 
: 187 [SA1, 1933: 561]). 
 
 
10 Conclusie 
 
"Wat is waarheid dus? Een mobiel leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke 
relaties die op poëtische of retorische wijze zijn verheven, overgedragen en opgesierd, en die een volk na lang gebruik 
als vaststaand, canoniek en bindend voorkomen: waarheden zijn illusies waarvan men vergeten is dat ze dat zijn, 
metaforen die versleten en krachteloos geworden zijn (die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind), munten die 
hun beeltenis hebben verloren en nu als metaal, niet meer als munten in aanmerking komen."41 
(Nietzsche, Uber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, 1873,  geciteerd door Derrida, [1972] 1989)  
 
Freud sprak graag over het ʻraadsel van de vrouwelijkheidʼ. Het is een uitdrukking die hij tussen 
aanhalingstekens citeert, als om aan te geven dat het een geaccepteerde manier van spreken is over 
vrouwelijkheid in bepaalde kringen. De raadselachtigheid waarmee vrouwelijkheid in Freuds tijd geconnoteerd 
is, komt voort uit het feit dat de toenmalige Weense, of beter Habsburgse burgerlijke cultuur het vrouwelijk 
ʻwezenʼ graag met raadselen bekleedde, en liever niets wilde weten van haar onaangepaste biseksuele, 
actieve libidinale driftleven. Freud schuwt het gebruik van deze uitdrukking dus niet, terwijl hij tegelijkertijd zelf 
voldoende handvatten heeft geleverd om haar te deconstrueren. Spreken over vrouwelijkheid als een raadsel 
impliceert een fixatie op een raadselachtig 'vrouwelijk wezen'. Juist Freud geeft, zeker in deze tekst uit 1933, 
heel expliciete handvatten om deze essentialistische benadering van vrouwelijkheid achter ons te laten.  
 Voorzover kortom het sekseverschil bij Freud vanuit een ontwikkelingsgeschiedenis of vanuit een 
structurele discoursanalyse wordt 'gelezen' als (sociale of symbolische) functie, hoeven we ons geen zorgen 
meer te maken over het vrouwelijk 'wezen', begrepen als essentie. Sekse, of gender, is een functie die zich 
vormt, of waarin een oorspronkelijk biseksueel wezen, met een oorspronkelijke niet geseksueerde libidinale 
energie of drift, zich dient te persen teneinde een ʻnormaleʼ vrouw of man te worden. De vraag die we 
tegenwoordig stellen, is of het zo zinnig is om iets over onze 'oorspronkelijke' staat te zeggen, aangezien we 
daar nooit aan zullen raken. De hypothese van biseksualiteit werkte echter zeker in Freuds tijd bevrijdend, of 
minstens subversief ten aanzien van de toen heersende essentialistische benadering van vrouwelijkheid, die 
een dualistische, hiërarchische genderlogica in stand hield. 
 Ik zal in het volgende hoofdstuk laten zien dat Lacan een andere weg inslaat dan Freud, wanneer hij 
zich in het twintigste seminaire Encore (1975) voor dat zelfde 'raadsel van de vrouwelijkheid' plaatst. Waar 
Freud in de jaren dertig van de twintigste eeuw tot de conclusie komt dat de dualistische oppositie tussen 
mannelijkheid en vrouwelijkheid niet alleen een kinderlijke maar ook een door de cultuur geïnduceerde logica is 
en besluit dat vrouwelijkheid alleen maar een raadsel is indien we haar oorspronkelijke biseksuele constitutie 
pogen te loochenen, daar besluit Lacan dat er voor de verzameling vrouwen een andere dan oedipale 
organisatie van het driftleven en een andere dan de oedipale, uitsluitende, oppostitionele logica, open staat. 
Een dergelijke andere organisatie van de drift en andere logica denkt Lacan in mystieke teksten te vinden. 
Daar wordt ze met name gekenmerkt door het feit dat de drift, die Lacan hier tijdelijk met “la derive” -het 
richtsnoer of de ontsporing- vertaalt, zich in het spreken of schrijven verraadt met dat woordje dat hij ook als 
titel aan dit twintigste seminaire meegaf: “encore” ofwel nog eens, of opnieuw, of nog meer. Dit is een andere 
dan een oedipale logica. Het is een niet-uitsluitende, niet dualistische logica,het is er een van het 'nog meer' en 
van het exces, in plaats van het 'of-of'. 
                                                 
41 KWG III/2, p. 367-384; geciteerd door Jacques Derrida ([1972]1989: p.97-98) en (1972: 258).  
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Freud ontleende, als medicus en neuropatholoog, zijn conceptueel instrumentarium, zoals bijvoorbeeld het 
begrip drift, grotendeels aan het medisch-biologische discours van zijn tijd, dat aan het einde van de 
negentiende eeuw natuurlijk sterk was beïnvloed door Darwins invloedrijke evolutietheorie uit The origin of 
species (1859). We zagen echter al hoe zorgvuldig Freud steeds het binnen het medisch discours ontwikkelde 
begrippenapparaat weegt, en hoe hij dankzij bijvoorbeeld het literaire discours, tot een herdefiniëring van 
bepaalde centrale begrippen komt omdat hij het bestaande gewicht aan metaforische lading op haar 
assumpties bevraagt. Zo wordt de drift, als concept en als metafoor, of als assumptie ten aanzien van het 
menselijk wezen, in de Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) door Freud bepaald vanuit een binnen de 
biologie in zwang zijnde energetische metaforiek. De drift wordt door Freud echter niet als een uitdrukking van 
een (natuurlijke) behoefte gedefinieerd. Hij benadrukt dat het om een metaforische hulpconstructie gaat, 
waarmee hij een soort energie of kracht ('force' in Derrida's terminologie) probeert te denken. Deze kracht stopt 
nooit en wordt altijd slechts tijdelijk gesust door een object dat zeker geen doel van de drift kan zijn. Uitgaande 
van de Darwiniaanse assumptie dat ook wij mensen, aangezien we van de apen afstammen, een primair min of 
meer energetisch niveau van functioneren bezitten (dat wij met natuur associëren) zodat ook de mens een tot 
op zekere hoogte a-moreel 'driftwezen' bezit, komt Freud tot deze energetische (her)bepaling van het uit de 
biologie stammende concept drift. Of anders gezegd: uitgaande van de assumptie dat ook wij mensen een 
primair somatisch-energetisch niveau van functioneren bezitten, is dit menselijk driftwezen primair gericht op 
bevrediging van de driften. Deze drift is niet zozeer op een object gericht als wel op bevrediging. Ze ontstaat 
niet uit de aantrekkingskracht van het object, maar uit een innerlijke somatische prikkel (“Reiz”). Zo komt Freud 
vervolgens tot de conclusie dat alle mogelijke objecten van de drift slechts het gewicht van een alibi bezitten.  
 Ik benadrukte in het vorige hoofdstuk al hoe rigoureus Freud door deze stellingname met de 
romantische opvatting van de hoofse liefde breekt. Dankzij deze psychoanalytische deconstructie of her-
bepaling van basale ethisch-antropologische concepten als de liefde en de begeerte, opent zich een nieuw 
perspectief op de vraag waar een mens door bewogen wordt. Freuds antwoord is, zeker voor die tijd, tamelijk 
ironisch: een mens is niet zozeer erotisch bewogen door de hoogstaandheid van de schone dame of heer, als 
wel door een of ander vreemd detail; een kous, een bontje, een schouderpartij, een geur, een glimp van een 
accent, zoals een glansje op de neus, en eigenlijk doen deze details er niet toe, want gebruikt ons 'driftwezen' 
ze alleen maar om een tijdelijke bevrediging van een innerlijke prikkel ('Reiz') te bereiken, en zijn het 
achaïsche overblijfselen of herinneringssporen van objecten waarin de drift al eens eerder bevrediging vond. 
En naast een bontje, een kous of een schouderpartij, zijn wij mensen natuurlijk ook gewoon bewogen door dat 
wat Lichtenberg al inbracht: brood en roem. 
 
 Om het nog anders te formuleren: Freud huldigt twee assumpties: mensen worden niet alleen geregeerd 
door romantische of utopische idealen, zoals het ideaal van de Hoofse Liefde, maar ook, zoals de apen, door 
een driftleven, dat zich afspeelt op een 'primair' ofwel 'somatisch-energetisch' niveau. Logischerwijs levert dat 
een botsing en een innerlijke worsteling op. In Das Ich und das Es (1923) zal Freud dit inzicht als volgt tot 
uitdrukking brengen: een mens moet 'twee heren dienen' aangezien beide tendenzen in een mens 
samenkomen. Ook deze formulering is er weer op gericht een tegenstelling te doorbreken (tussen mens en 
aap, tussen cultuur en natuur, tussen drift en zieleleven).  
 Omdat wij mensen zowel beantwoorden aan primaire mechanismen waaraan ook de apen onderhevig 
zijn maar tegelijkertijd geen apen zijn, heeft de drift bij de mensen, aldus Freud, een ander 'Schicksal' dan 
eenvoudige bevrediging van innerlijke prikkels en van behoeften. Mensen functioneren immers ook op andere 
niveau's, of in een andere dimensie dan alleen die 'primaire', die we als natuurlijk c.q. energetisch aanduiden. 
Daarom moeten we concluderen dat de drift meerdere 'Schicksale' heeft, zo stelt Freud in Triebe und 
Triebschicksale (1915). Driften kunnen bij mensen verdrongen worden, tegen de eigen persoon gericht worden 
of gesublimeerd raken. Bevredigd worden ze volgens Freud echter -helaas misschien- bij de mens nooit, of 
maar heel even, in een kort hallucinatoir en heel vluchtig moment. Sterker nog; naarmate onze samenleving 
ingewikkelder wordt en meer eisen stelt aan haar leden, zal de frustratie eerder toe- dan afnemen, en met 
name meisjes en vrouwen hadden, althans in de Weense burgerij en in de toenmalige context van het 
Habsburgse Rijk, nog minder kansen dan mannen om zich op dit gebied te ontplooien. De volledige 
bevrediging van onze verlangens en driften is een onbereikbare utopie. Onder andere in Zukunft einer Illusion 
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(1927) en in Das Unbehagen in der Kultur (1930) werkt Freud deze uitgangspunten verder uit tot een echte 
cultuurkritiek, die, zeker in de contekst van het huidige neokoloniale kapitalisme dat op mondiale uitbuiting drijft 
en op de versnelling van de consumptiecyclus, nog steeds actueel is. Een modieuze, trendy hyper-
consumptiecultuur, gebaseerd op een systeem dat alles zo snel mogelijk tot 'outdated' afval wil verwerken 
(Zizek 2005), leidt natuurlijk onherroepenlijk tot een extreem onbehagen. Niets blijft. Alles wordt via het 
opblazen van details, volgens de logica die Freud het 'narcisme van het kleine onderscheid noemde', en via 
een alles overheersend evolutionair groeiperspectief, door de mode- en trendlogica opgeslorpt en tot verleden 
tijd gedevalueerd.42 Dit systeem levert een soort van mimetische herhaling van de kortstondige en vluchtige 
(on)bevredigende bevrediging op het primaire vlak van het driftleven.  
 Als Freud het begrip drift overneemt uit het medisch-biologische discours van zijn tijd, dan is het dus 
niet om deze assumptie te bevestigen dat een mens in aanleg, en gelijk een aap, blind zijn driften volgt en door 
behoeften wordt geregeerd. De drift wordt bij Freud juist een concept dat dient om de veronderstelde breuk 
tussen natuur en cultuur te overdenken, te herdenken, te doordenken, om tot de conclusie te komen dat de 
drift, als 'grensbegrip', in die onderlinge verwevenheid van psyche en soma, cultuur en natuur, blijft werken. We 
zullen, aangezien we 'twee heren moeten dienen' en dientengevolge verscheurd zijn in onze ambities (brood, 
roem, kousen) -zeker in een cultuur die steeds hogere eisen aan de sublimatie en verdringing van de driften 
stelt, en tegelijkertijd paradoxaal gezien een productie- en consumptiesysteem heeft ontwikkeld dat op 
onmiddelijke instant behoeftenbevrediging is gericht- nooit die staat van bevrediging vinden waarin veel 
utopische 'Weltanschauungen' of ideologieën, inclusief die van het kapitalisme, ons willen doen geloven. 
 Niet alleen op methodisch niveau luistert, leest, deconstrueert en herordent -hetgeen tesamen de 
psychoanalytische interpretatie vormt- Freud waar anderen, zoals zijn tijdgenoot Charcot, via het oog een 
objectiverende blik op de werkelijkheid probeerden te forceren. Inhoudelijk gezien interpreteert Freud in zijn 
case-studies de getuigenissen van zijn patiënten als een talige sublimering van iets wat hij 'driften' noemt én 
als uitdrukking van een maatschappelijk geïnduceerde logica. Een logica die alleen door een grondige reflectie 
op haar innerlijke structuur echt als 'denken' of 'theorie' en als poging tot ordening van een in beweging zijnde 
werkelijkheid kan worden gelezen.  
 Ik heb in dit hoofdstuk rond Freuds uitwerking van het 'oedipale' vraagstuk van het sekseverschil laten 
zien hoe zorgvuldig Freud omspringt met elke metafoor die hij als theoretische instrument of concept 
introduceert, en hoe hij de ontwikkeling van zijn 'meta-psychologie' omstandig omkleedt met waarschuwingen 
omtrent de voorlopige, altijd reviseerbare status ervan. Hij gebruikt woorden als 'Mythologie', 'Gebilde', 
'Konstructionen', 'Hilfsvorstellungen', 'Konventionen' en toont daarmee als theoreticus een grote gevoeligheid 
voor en een zorgvuldige reflectie op de door hem gehanteerde concepten en metaforen, die hij steeds uit 
andere kennis- en wetenschapsgebieden c.q. discoursen importeert. Ook heb ik benadrukt dat Freud op deze 
manier voortdurend op allerlei niveau's opposities deconstrueert, zoals in geval van het 'raadsel der 
vrouwelijkheid' binnen de oedipale logica die tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar meer in zijn 
algemeenheid ook deze eeuwenoude opposities of onder-scheidingen tussen waan en werkelijkheid, tussen 
infantiele en volwassen seksualiteit, tussen natuur en cultuur, tussen theorie en werkelijkheid, tussen theorie 
en fictie en tussen wetenschap en mythologie. In feite is Freuds erfenis in die zin vooral een poging geweest 
om ons gevoelig te maken voor het door elkaar lopen en in elkaar overvloeien, of met elkaar verknoopt en 
verweven zijn van allerlei dimensies die onze westerse cultuur steeds met een insnede probeerde te 
onderscheiden; alsof denken synoniem zou zijn met deze onder-scheidende beweging.  
 In plaats van deze beweging, waarbij steeds twee zaken van elkaar gescheiden worden, en twee 
verzamelingen of ruimtes worden afgebakend, lijkt Freuds denken steeds omtrekkende en insluitende 
bewegingen te maken, waardoor elke keer opnieuw onverwachte vergezichten en nieuwe blikken op 
eeuwenoude onbeweeglijk lijkende dualistische verhoudingen mogelijk worden. Daardoor werkte Freuds 
oeuvre voor mij als een verademing. Het biedt ruimte en opent nieuwe, ongedachte ruimtes, waar andere 
denkers terugvallen op conventionele metaforische concepten zonder het conventionele, splijtende karakter 
ervan te bevragen. 
 Ik heb in het tweede hoofdstuk uiteengezet hoe Derrida's oeuvre aanknopingspunten biedt om het 

                                                 
42 Men leze Gilles Lipovetsky (2006) voor een mooie beschrijving van de rol van de trendlogica, die inherent is aan 
mode en design, in deze beweging van toenemende onrustige vluchtigheid van de consumptie heeft (gehad). 
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westerse denken als een witte mythologie te leren begrijpen vanuit dit inzicht dat wij denken met behulp van 
deze onderliggende, vaak onopgemerkte, metaforische werking van onze begrippen, waaraan de filosofische 
traditie gepoogd heeft een zekere standvastigheid te geven door haar theoretische hulpvoorstellingen als 
'concepten' op te waarderen. Dankzij Derrida's grondige analyse van dit basale mechanisme dat ons denken 
bepaalt, heb ik oog kunnen krijgen, of een gevoeligheid kunnen ontwikkelen voor deze revolutionair andere 
manier van denken die zich langzaam ontvouwt in het oeuvre van Freud. Het is een manier die ik in de 
inleiding 'langzaam denken' noemde; een denken dat zich, niet alleen op dat intellectuele vlak van Freuds 
meta-psychologie, maar ook als  praktische methode binnen de spreekkuur, voortdurend beraadt op haar 
stappen, haar scheidende en onderscheidende, omtrekkende en insluitende bewegingen, op de hergroepering 
van associaties en betekenisconnotaties die ontstaan wanneer nieuwe woorden, nieuwe metaforen, nieuwe 
voorstellingen, of oude begrippen in een nieuwe context te hulp worden geroepen om een bestaande 
werkelijkheid op een nieuwe manier te zien. Ik heb benadrukt dat dit volgens Freud ook de kern van de 
psychoanalytische methode uitmaakt: herinneren, herhalen en dan doorwerken. Dat wil zeggen: op haar 
connotaties bevragen, van een andere kant bezien en al de mogelijke associatie-paden vervolgen (Freud 
1914b). 
 
 In het hierna volgende ga ik na hoe Lacan met deze erfenis omgesprongen is. Mijns inziens werd Lacan 
gedreven door dezelfde gevoeligheid voor de doorwerking van al de mogelijke 'plakkerige' connotaties die 
metaforen en concepten met zich meebrengen. En Lacan heeft  als geen ander begrepen dat een structurele 
analyse zich niet klakkeloos mag bedienen van de voorgegeven metaforen, maar deze juist op haar 
vertragende, vertakkende werking dient te bevragen. Dat betekent dat het (psycho-)analytische werk van 
Lacan, voortbouwend op dat van Freud, zich concentreerde op die vraag die ook Derrida stelde: hoe 
structureren bepaalde kern-metaforen (zoals die in onze case rond gender: mannelijkheid, vrouwelijkheid en 
fallus) een hele wereld c.q. een heel discours? Ze doen dat meestal via de installatie of de suggestie van een 
uitsluitende oppositie, die meteen ook een hiërarchie suggereert, maar hoe werkt dat precies? Hoe doen 
concepten dat op microniveau door, als metafoor, dit hiërarchiserende, dualiserende, splijtende retorische werk 
te introduceren dat eigen is aan de vertragende, vertakkende werking van iedere metafoor, die daarmee een 
herhaling of iterabiliteit ten toon spreidt, die moeilijk is te ondergraven? 
 Lacans werk, zo luidt mijn stelling, is tegen die achtergrond niet zozeer te karakteriseren als dat van 
luisteraar of lezer, maar als dat van schrijver. Dat moge paradoxaal klinken, gezien het feit dat Freud een groot 
oeuvre schreef dat werd bekroond met een literaire prijs, terwijl Lacan niet veel schreef. Wat hij schreef waren 
meestal verwerkingen van lezingen of colleges (de Ecrits). En wat er de laatste jaren verschijnt zijn colleges, 
die hij niet zelf als geschrift  publiceerde. En bovendien zegt hij vaak dat zijn geschriften niet om te lezen zijn: 
"Het is tamelijk bekend dat die Geschriften [Ecrits] niet makkelijk te lezen zijn. Ik kan u een kleine 
autobiografische bekentenis doen [...] ik dacht dat ze niet om te lezen waren." (1975: 29). Maar Lacan dacht 
toch te moeten schrijven en een mathematische schriftuur te moeten formuleren, waar Freud in zijn klinische 
praktijk primair zijn rol als luisteraar moest funderen. Lacan schreef weinig en dat weinige laat zien hoe hij 
probeerde deze heel specifieke schriftuur te ontwikkelen; een mathematisch, algebraïsch schrift, zodat hij een 
beter zicht zou krijgen op de onderliggende structuren van een specifiek discours, zoals Freud probeerde een 
analytisch oor te ontwikkelen, om het onderliggende 'Gebilde' (de logische structuur) te kunnen horen, van een 
spreken dat anderen als onlogische waanzin, fantasie, of droom afdeden. 
 In Freuds spreekkuur werd het luisteren en spreken de manier om de verwevenheid van allerlei geijkte 
opposities, zoals die van waanzin en normaliteit, op het spoor te komen. In dit spoor deconstrueerde Freud 
vervolgens stap voor stap en langzaam maar zeker, al die andere aanklevende oppositionele denkfiguren. In 
het volgende hoofdstuk ga ik na wat de Lacaniaanse focus op algebra zou kunnen opleveren. Het 'raadsel der 
vrouwelijkheid' verschijnt hier opnieuw als case, nu in de vluchtig aangestipte figuur van mystica's als Teresa 
van Avila, Hadewijch van Antwerpen en een verwijzing naar hun geschriften. Ik zal proberen te reconstrueren 
hoe Lacan langs die omweg van de algebra en de mystiek het oedipale denken, of de oedipale logica, bepaalt 
als dat dualistische, hiërarchische fallogocentrische denken dat in uitsluitende onderscheidingen gelooft. Door 
Lacan wordt de rol van het schrijven en het schrift op de voorgrond gesteld, in een zoektocht naar een niet-
oedipale, niet dualistische logica. In dat spoor komt hij de mystiek tegen. Ik zal daarom vervolgens in deel twee 
van dit proefschrift, de rol van het schrift in de mystiek onderzoeken in een hernieuwde confrontatie met de 
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geschriften van Teresa. Het schrift is dat medium, maar nu opgevat als milieu, niet als eenvoudig instrument, 
dat voor de mystici deze innige verwevenheid tussen lichaam en ziel, tussen God en mens, tussen handelen 
en niet handelen (overgave), tussen lijden en genot, tussen fictie en werkelijkheid blootlegt, smeedt.  
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V Freuds structurele blik doorontwikkeld: Lacan 
  

"Misschien lukt het me zo om iets nieuws in roulatie te brengen over de vrouwelijke seksualiteit"  
(Lacan, Encore 1975: 54)1 

 
 

                                                 
1 Alle hier aangehaalde tekstpassages van Lacan heb ik zelf vertaald, aangezien er vrijwel niets in het Nederlands is 
vertaald. Ik zal de oorspronkelijke Franse tekst steeds in een voetnoot zetten. "Peut-etre arriverai-je ainsi a faire sortir du 
nouveau sur la sexualité féminine." 
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1 Lacan schrijft 
 
"Het geschrevene is niet bedoeld om te begrijpen". 
(Encore, 1975: 35)2 
 
Lacan lezen is een uitdaging. Niet alleen omdat er van zijn colleges alleen ongeannoteerde uitgaves bestaan, 
of omdat hij slechts gedeeltelijk -en vanwege de aard van zijn teksten slecht- vertaald is, maar ook omdat de 
meeste teksten die er van hem zijn uitgegeven niet bedoeld waren als leestekst. Het waren immers in de 
eerste plaats colleges en voordrachten. In meer dan een college uit zijn collegereeks Seminaire3 haalt Lacan 
aan dat zijn teksten niet zijn om te lezen. Ze zijn bedoeld om, in een welbepaalde context, naar te luisteren en 
om ervan te genieten, of om je er al luisterende aan te ergeren, of om erop te interveniëren. Maar ze zijn 
onleesbaar. Ze waren bedoeld als performance, als een manier om hardop te denken, als uitdaging, als 
discussiestuk, als instrument om zijn studenten –artsen, psychiaters en andere academici die een 
psychoanalytische vorming zochten- scherp te houden. Maar ze zijn niet om te lezen. Ze refereren voortdurend 
aan de plek waar de lezing plaatsvond en aan actuele gebeurtenissen, studiedagen, congressen of zojuist 
uitgekomen boeken, of aan datgene wat Lacan zelf toevallig aan het lezen is. In het Seminaire dat in dit 
hoofdstuk centraal zal staan, waren dat auteurs als Freud natuurlijk, maar ook Plato, Aristoteles, Augustinus, 
Jakobson, De Saussure, James Joyce, Jean-Luc Nancy, Lacou-Labarthes en obscure auteurs als Nicolas 
Bourbaki. Die namen worden genoemd, maar niet zelden blijft onduidelijk aan welke teksten of tekstpassages 
Lacan precies refereert. Zonder goede annotatie blijven de overvloedige intertekstuele verwijzingen en de 
context van deze teksten voor de hedendaagse lezer een gesloten boek.  
 Ook de teksten die Lacan in 1966 uitbracht onder de titel Ecrits -Geschriften- waren in eerste instantie 
niet om te lezen. Het zijn stuk voor stuk herschreven voordrachten, bedoeld voor een speciale plek, een 
speciaal moment en een context, waarin een specifieke discussie centraal stond, zonder dat deze echter wordt 
genoemd of ingeleid. In zijn college uit 1972-1973 Encore memoreert Lacan dit nog een keer: 
"Van die Geschriften is het tamelijk bekend dat ze niet gemakkelijk lezen. Ik kan u een kleine autobiografische 
bekentenis doen -het is heel precies wat ik dacht. Ik dacht, het gaat misschien zover, dacht ik, dat ze niet om 
te lezen zijn."4 
En in het nawoord bij het elfde Séminaire herhaalt hij dat nog eens: "Aldus zal men dit boekje lezen. Dat is niet 
zoals mijn Ecrits, want dat boek wordt gekocht, zegt men, maar dat is  om het niet te lezen."5 
ʻLacanʼ biedt dus weerstand –als tekst- en lijkt daar ook -als auteur- een zeker genoegen in te scheppen, al is 

                                                 
2 “Lʼécrit, ça nʼest pas à comprendre.” 
3 De collegereeks die onder auspiciën van Lacans executeur testamentaire en schoonzoon J.A.Miller wordt uitgegeven 
bij Editions du Seuil heet Le Seminaire, met vervolgens een nummer en een titel. Lacan is deze collegereeks begonnen 
te geven in 1954 en geëindigd in 1980. Een jaar later zou hij sterven. De reeks beslaat 27 delen, waarvan er in 2010 
veertien zijn uitgegeven. Het twintigste college van het studiejaar 1972-1973, dat ik in dit hoofdstuk als leidraad zal 
nemen, heet Encore. Het uitgavebeleid van Miller stuit overigens op veel kritiek. Dertig jaar na afloop van Lacans laatste 
collegejaar zijn nog steeds niet alle colleges uitgegeven. Er is zelfs een stichting opgericht die Miller wil dwingen de 
uitgave-rechten wegens mismanagement uit handen te geven, omdat het hier om een 'nationaal erfgoed' zou gaan. Voor 
het internettijdperk circuleerden in Parijs talloze ‘samizdat-versies’ van Lacans colleges, opgetekend door leerlingen van 
Lacan. Uit deze versies, die vaak gewoon op aanvraag vanonder een bureau vandaan te koop werden aangeboden in de 
officiële boekhandel, blijkt dat de officiële uitgave geredigeerd door Miller nogal wat weglatingen en herschrijvingen 
bevat. Veel universitaire lezers van Lacan zitten te wachten op een nieuwe serieuze, en goed geannoteerde uitgave van 
Lacans colleges. Er zijn inmiddels wel werken op de markt die een samenvatting trachten te geven van de (ontwikkeling 
en opeenvolging van de) thema’s die Lacan zijn colleges behandelde. Ikzelf gebruik de boeken van Moustafa Safouan 
(2005) en Marcella Marini (1986). In beide boeken wordt een poging gedaan een thematisch overzicht van Lacans werk 
te geven. Er zijn ook diverse websites, waar werk van Lacan in getranscribeerde vorm wordt gepubliceerd, zoals 
http://gaogoa.free.fr/SeminaireS.htm 
4  “Ces Ecrits, il est assez connu quʼils ne se lisent pas facilement. Je peux vous faire un petit aveu autobiographique 
–cʼest tres précisemment ce que je pensais. Je pensais, ca va peut-etre même jusque-la, je pensais quʼils nʼétaient pas a 
lire.” (Encore, p. 29, mijn vertaling). 
5  "Ainsi se lira- ce bouquin je parie. Ce ne sera pas comme mes Ecrits dont le livre s'achète; dit-on, mais c'est pour ne 
pas le lire." (1973: 251) 
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het via de omweg van een redacteur die hem na zijn dood nog laat spreken. Nu is het niet zo dat Lacan geen 
belang hecht aan geschriften, of aan lezen. Meer dan eens roept hij zijn gehoor op tot het lezen van een 
specifieke auteur of tekst. Hij biedt dan ook niet zozeer weerstand aan de interpretatie of de deconstructie van 
datgene wat hij als lezing zijn gehoor aanbiedt maar wat ongetwijfeld als geschrift begon, in zijn studeerkamer, 
bij de voorbereiding van zijn colleges. Want tegelijkertijd roept hij lezers juist op om te interpreteren: "U begrijpt 
dit getranscribeerde snelschrift (Stécriture] niet. Deste beter, dat geeft u een reden om het uit te leggen" 
(1973:253).6 
Het is eerder zo dat Lacan weerstand biedt (aan interpretatie) omdat hij schrijft, of probeert te schrijven, 
wanneer hij spreekt. In zijn colleges is deze tendens zichtbaar, deze zoektocht naar een specifiek soort schrift, 
dat nochtans even weerbarstig is als zijn colleges zelf. Dit specifieke schrift heet 'algebra'. 
 
 
2 Een mathematische schriftuur 
 
"De mathematische formalisering is ons doel, ons ideaal [...] De mathematische formalisering is weliswaar geschreven, 
maar ze bestaat alleen maar als ik mijn best doe om haar de taal aan te bieden waaraan ik lijdt, die mij uitput, 
verzwakt/die ik gebruik." 7 
 
Het Seminaire Encore, de transcriptie, zoals uitgegeven door Jacques Alain Miller, van het college dat Lacan 
gaf in het collegejaar 1972-1973, heeft een centraal thema, dat hij overigens pas op 13 maart met zoveel 
woorden benoemt: "Datgene wat ik dit jaar aansnijd is wat Freud expres links heeft laten liggen, het "Was will 
das Weib? Het "Wat wil de vrouw"?"8. Nu heb ik laten zien dat Freud dit thema zeker niet links liet liggen, maar 
eerder als issue centraal stelt, maar Lacan drukt zich graag paradoxaal uit en hij gaat dit thema, of dit raadsel - 
“das Rädsel der Weiblichkeit” zoals Freud het in 1933 in Die Weiblichkeit noemde- niet toevallig te lijf met 
behulp van noties die hij uit de algebra, de propositielogica en de verzamelingenleer haalt. Deze noties, of 
notities, noemt Lacan ook wel “une écriture”: een schriftuur of een manier van schrijven. Marcelle Marini (1986) 
stelt vast dat Lacans colleges een toenemende fascinatie vertonen voor het 'mathematiseren' van de 
psychoanalyse. Dit probeert Lacan te bewerkstelligen met zowel de hulp van algebraïsche vergelijkingen die 
ook in de verzamelingenleer van Bourbaki worden gehanteerd, als met behulp van zijn gordiaanse 
'knopentheorie' die Lacan vanaf Seminaire X veelvuldig zal inzetten. Waar Freud dacht met bepaalde 
metaforen uit de -met name antieke- literatuur, daar denkt Lacan dus 'met' de algebra. 
 Lacan stelt in Encore naast het thema vrouwelijkheid het belang van een specifieke “écriture” ten 
behoeve van de psychoanalytische praktijk centraal; een bepaalde manier van schrijven. Hij is de overtuiging 
toegedaan dat ons denken scherper wordt, als er een spel met het schrift mogelijk wordt en verwijst daarbij 
naar een groot auteur als James Joyce: 
"U moet zich echt wijden aan het lezen van auteurs -ik zal niet zeggen hedendaagse auteurs, want ik zal u niet 
aanraden Philippe Sollers te lezen, die onleesbaar is, zoals ikzelf overigens- maar u kunt bij voorbeeld Joyce 

                                                 
6  "Vous ne comprenez pas stécriture? Tant mieux, ce vous sera raison de l'expliquer." Het woord 'stécriture' is 
waarschijnlijk een samentrekking van 'sténographie' en 'écriture', aangezien Lacan eerder in dit nawoord bij Le 
Séminiare, Livre XI, Les Quatres Concepts fondamenteaux de la psychanalyse verwezen heeft naar een noot van J.A. 
Miller (1973:249), waarin deze een rechtvaardiging geeft voor de wijze waarop de Séminaires door hem worden 
uitgegeven. Ze zijn een bewerking van de stenografische aantekeningen. Lacan gaat in het nawoord bij dit Séminiare 
uitgebreid in op de status van zijn tekst, die geen geschrift is, schrijft hij,  "Ce qu'on vient de lire [...] n'est pas un écrit. 
Une transcription [...]." (1973: 251). "Wat men zojuist gelezen heeft is geen geschrift. Een transcriptie [...]" 
7  “La formalisation mathematique est notre but, notre ideal [...] La formalisation mathematique, cʼest de lʼécrit, mais 
qui ne subsiste que si j'emploie à le presenter la langue dont j' use.” (1975:108) De cursieve passage is moeilijk 
vertaalbaar, want een ongebruikelijke manier om 'user' in te zetten. Normaal zou men zeggen "la langue que j'use". User 
kan ook slijten of verzwakken betekenen. Lacan gebruikt hier een vorm  zoals in "la maladie dont on souffre"; de ziekte 
waaraan men lijdt. Het is hoogstwaarschijnlijk een allusie op het feit dat men de taal niet als instrument hanteert , maar 
eraan onderworpen is. 
8 “Ce que jʼaborde cette année est ce que Freud a expressement laissé de coté, le Was will das Weib? Le Que veut la 
femme?” (1975: 75 cursivering van Lacan) 
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lezen. U zult zien hoe de taal zich perfectioneert wanneer zij weet te spelen met het schrift".9   
 Lacan is in Encore kortom op zoek naar het raadsel van vrouwelijkheid en naar een zekere vorm van 
schrijven. Meer specifiek zocht hij naar een experimentele schriftuur die het hem als psychoanalyticus en 
denker mogelijk maakt te spelen met taal, waardoor hij in staat zal zijn iets nieuws te denken, zoals hij in het 
hierboven als motto aangehaalde citaat stelt: "Misschien lukt het me zo om iets nieuws in roulatie te brengen 
over de vrouwelijke seksualiteit" (1975:54). Of beter nog: hij suggereert dat wanneer het spel van de taal een 
spel met het schrift wordt en op de voorgrond komt te staan, er ruimte ontstaat om iets nieuws te denken. 
Kennelijk huldigt Lacan de overtuiging dat een dergelijk experimenteel spelen met het schrift het hem mogelijk 
zal maken dat ʻraadselachtigeʼ aan vrouwelijkheid te deconstrueren. Dat raadselachtige aan die vrouwelijke 
positie, die haar door onze burgerlijke cultuur wordt toebedeeld en die haar uitnodigt zich op een andere 
manier uit te drukken, anders dan mannen dat doen. Want tegelijkertijd zal hij in Encore de hypothese 
ontwikkelen dat bepaalde vrouwen de weg van een zekere "écriture" kozen, die binnen een bepaalde traditie 
mystiek genoemd wordt, en dat deze specifieke mystieke schriftuur getuigt van een heel specifieke verhouding 
tussen denken, (lichamelijke) ervaring en praktijk. 
 Lacan zoekt dus enerzijds in zijn spreken naar een manier om over vrouwelijkheid te schrijven, of om 
het raadsel van vrouwelijkheid met behulp van een schriftuur te verhelderen (hij wil er 'iets nieuws' over 
zeggen). Anderzijds komt hij de centrale rol van de schriftuur binnen de mystiek op het spoor, een schriftuur 
die hij -bovendien- vrouwelijk noemt.  
 In zijn college Encore, waarin Lacan als medium toch hoofdzakelijk het gesproken woord hanteerde, 
probeerde hij kortom niet alleen te spelen met een bepaalde vorm van “écriture”. Hij probeert zich er ook 
rekenschap van te geven dat anderen dat vóór hem ook al deden. Zijn eigen spel met een specifieke schriftuur 
introduceert hij op pagina 31 als verzamelingenleer. Voor één keer verwijst Lacan hier overigens wel naar een 
specifieke tekst, namelijk naar een boek getiteld Theorie des ensembles van de hand van een zekere Nicolas 
Bourbaki, die hij een fictief auteur noemt. Bourbaki is inderdaad niet zozeer een pseudoniem als wel een 
fictioneel figuur, in 1935 gecreëerd, inclusief een biografie, door een groep Franse wetenschappers en 
wiskundigen die zich tot doel stelde de toenmalige wiskunde systematisch te beschrijven; een Sisyphus-arbeid 
die leidde tot tientallen werken over algebra, topologie, verzamelingenleer en integraalberekeningen. Bourbaki 
werd vernoemd naar een ongelukkige generaal van Napoleon de Derde, die niet alleen een beslissende slag 
verloor, maar ook faalde in zijn zelfmoordpoging daarna. In een surrealistisch gebaar werd een korte biografie 
van deze Bourbaki opgesteld: geboren in Moldavië, van Kretenzische afkomst, opgeleid aan de universiteit van 
Kharkov, verbonden aan de Koninklijke Academie van Poldavië en vader van een dochter Betti, die getrouwd 
was met een leeuwentemmer. De groep, die nog steeds bestaat, en nog steeds onder de naam Bourbaki 
publiceert, heeft een website, die onderdeel is van de website van de prestigieuze onderzoeksschool ENS 
(Ecole Normale Superièure) de Paris.10 
  
Lacan speelde dus niet toevallig met woorden, of liet de taal en de schriftuur voor hem spelen, toen hij in het 
collegejaar 1972-1973 het raadsel van de vrouwelijkheid aan de orde stelde. Hij zocht een nieuwe taal, een 
nieuwe “écriture”, namelijk algebra, om het door Freud opgeworpen probleem omtrent de 'moeizame 
afwikkeling van het vrouwelijk oedipuscomplex' opnieuw te formuleren, en stuit vervolgens op de mystieke 
schriftuur. Hij gebruikte daarbij letterlijk formules, algebraïsche vergelijkingen, een “écriture mathematique”, en 
tamelijk losse verwijzingen naar diverse meest door vrouwen geschreven mystieke teksten.  
 Lacans toevlucht tot algebra lijkt wellicht verrassend, maar wordt al begrijpelijker sinds we met Freud 
hebben vastgesteld dat mannelijkheid en vrouwelijkheid maatschappelijke functies zijn die geconstrueerd 
moeten worden en die dankzij (kinderlijke) theorievorming een invulling krijgen. Theorievorming in de meest 
pure zin ziet af van de toevallige (fictionele) invulling en zoekt naar de funderende logica. Freud had die 

                                                 
9  "Il faut que vous vous mettiez tout de même a lire un peu les auteurs –je ne dirai pas de votre temps, je ne vous 
dirai pas de lire Philippe Sollers, il est illisible, comme moi d’ailleurs- mais vous pouvez lire Joyce par exemple. Vous 
verrez la comment le language se perfectionne quand il sait jouer avec l’écriture.” (1975: 37) 
10  www.bourbaki.ens.france. Zie ook M. Chouchan (1995). Lacan noemt Bourbaki's naam voor het eerst op 9 januari 
1973, op p. 31, en opnieuw op 16 februari, op p. 46, wanneer hij de “theorie des ensembles” introduceert, die hij een 
paar colleges later zal gebruiken om de formules voor seksuering te vormen.  
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basale, oedipale logica ten aanzien van het sekseverschil al benoemd: er is er een met iets en een die dat iets 
niet (meer) heeft. Dat is het logische grondpatroon dat na deconstructie van het kinderlijke discours overblijft, 
en dat door Derrida een logica van hetzelfde werd genoemd. Een logica van hetzelfde, waarin geen plaats is 
voor echte differentie of differentiatie, of waarin elke andersheid, via de ponering van een oppositie, alsnog 
wordt herleidt tot hierarchie, waarin één van de polen van de oppositie, als 'oorspronkelijk' wordt voorgesteld, 
waardoor de andere pool als (weliswaar afwijkend) 'zelfde' gaat functioneren.  
 Lacan doet twee dingen met dit mathematische schrift of deze algebra in in zijn twintigste college 
Encore. Hij gebruikt algebra om los te komen van deze door Freud blootgelegde kinderlijke, oppositionele, 
oedipale logica of grammatica, van haar metaforiek en van de dominantie van het oog,11 om vervolgens 
opnieuw op zoek te gaan naar de structurerende werking van de oedipale metaforen ʻfallusʼ en ʻcastratieʼ. En 
hij benadrukt dat het met deze algebra mogelijk is de meest basale werkelijkheid ʻnaast' of ʻachterʼ de 
werkelijkheid te vatten: die van het reële dat onbeschrijfelijk, onvatbaar en onbegrijpelijk is en zich verbergt 
achter het door de culturele context zo beladen lichaamsbeeld, of onder het manifeste discours, of achter de 
metaforen, en dat niet beheersbaar is, niet door onze wil te onderwerpen valt, niet kenbaar is, en alleen maar 
af en toe oplicht, als een inbreuk op de constructies die we in ons leven maken.  
 Het reële werd, zoals in het vorige hoofdstuk als eens aangehaald, door Lacan als begrip geforceerd om 
Freuds epistemologische Wende uit 1897 recht te doen. Lacan gebruikte het begrip om zijn psychoanalyse in 
elk geval te onderscheiden van de medisch-biologisch georiënteerde psychiatrie en van de egopsychologie 
zoals die in de jaren 50 in de Verenigde Staten langzaam contour kreeg. In die zin betoont Lacan zich enerzijds 
een (post)structuralist. Ook hij benadrukt, net als Derrida, dat er geen pré-discursieve werkelijkheid bestaat. De 
werkelijkheid is geheel en al gevormd door en doordrenkt met ons spreken, schrijven en denken erover, en in 
die zin discursief-materieel van aard (Barad, 1996). De droom die Foucault in Les Mots et Les Choses (1966) 
deconstrueerde en die in de achttiende eeuw vorm kreeg met behulp van dat idee-fixe van een doorzichtige, 
beschrijvende en instrumentele taal, wordt ook door Lacan ook doorgeprikt:  
"Hoe kunnen we terugkeren, als het niet vanuit een specifiek discours is, naar een pré-discursieve realiteit? 
Daar ligt de droom -de funderende droom van elk idee van kennis. Maar tegelijk kunnen we dat ook 
beschouwen als mythisch. Er is geen enkele pre-discursieve realiteit. Elke realiteit fundeert zich en definieert 
zich vanuit een discours."12 
 Lacan zet dit (post)structuralistische idee ook consequent door. Hij benadrukt net als Freud, dat een 
poging tot objectieve beschrijving van sekse (het 'biologische') ons niets oplevert, omdat onze perceptie van de 
werkelijkheid altijd door de taal (en de culturele context) is gemedieerd, en dus logischerwijs de bestaande 
denkschemata zal herhalen. Om zijn positie in het epistemologische debat dat Freud al aanging te verhelderen 
gebruikt Lacan, naast algebra, begrippen uit de semiotiek van De Saussure. Het is niet zo dat de 'betekenis' 
van zoiets als vrouwelijkheid, dat 'raadsel', zich vanzelf prijsgeeft. Onze werkelijkheid is een effect van de 
betekenaren die we gebruiken om haar te beschrijven: "Het betekende is niet datgene wat we horen. Wat we 
horen is de betekenaar. Het betekende is een effect van de betekenaar."13 En wat we van Freud te horen 
krijgen zijn verhalen over een raadselachtige vrouwelijkheid, die precies als raadselachtig verschijnt, omdat de 
vrouwen zich niet gedragen volgens de binaire, oppositionele logica die de burgerlijke cultuur rond het 
sekseverschil had geconstrueerd. Vrouwen zijn niet 'wezenlijk' passief. Dat komt - nog steeds volgens Freud- 
omdat hun biseksuele constitutie zich daar tegen verzet. Ook vrouwen hebben een actief libidinaal driftleven. 
Als we vrouwelijkheid echter blijven definiëren als ʻin wezen passiefʼ, dan moeten de meeste vrouwen wel als 
raadselachtige wezens verschijnen. Dat is het ʻeffectʼ van de signifiants die we hanteren om over vrouwen en 
vrouwelijkheid te spreken. 
 
Aangezien het sekseverschil van zichzelf niets is, of beter geen betekenis heeft (Freud benadrukte het al: 

                                                 
11 Zie met name in Encore de pagina's  68, 73, 74, 75. 
12  “Comment retourner, si ce n’est d’un discours special, a une realité prédiscursive? C’est lá ce qui est le rêve –le 
rêve, fondateur de toute idée de connaissance. Mais c’est lá aussi bien ce qui est á considerer comme mythique. Il n’y a 
aucune realité prédiscursive. Chaque realité se fonde et se definit d’un discours.” (1975:33) 
13 “Le signifié, ce n’est pas ce qu’on entend. Ce qu’on entend, c’est le signifiant. Le signifié, c’est l’effet du 
signifiant.”(1975:34) 
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volgens de medische wetenschap en de psychologie hebben wij een biseksuele constitutie), maar een logica 
introduceert, of uitnodigt om er een theorie of een logica rond te construeren, besluit Lacan heel rigoureus dat 
de enige werkelijkheid -als het reële- door het deconstrueren of blootleggen van deze logica van dit discours 
wordt bereikt. Het blootleggen of deconstrueren van een funderende logica kan volgens Lacan het best 
gebeuren met wiskundige hulpmiddelen, zoals formules uit de verzamelingenleer: "Alleen de mathematisering 
bereikt het reële,"14 stelt hij. "[...] het reële dat niets te maken heeft met datgene wat de traditionele kennis 
heeft ondersteund, en die niet is wat deze (traditionele kennis) denkt -realiteit- maar fantasma. Het reële, zou ik 
willen zeggen, is het mysterie van het pratende lichaam, het mysterie van het onbewuste."15  
 Lacan hoopt dus, met andere woorden, met behulp van de mathematisering van zijn spreken en 
schrijven aan de werkelijkheid van het onbewuste te kunnen raken (le réel), dat ons denken structureert, en dat 
Freud met behulp van zijn epistemologische shift als werkelijkheid achter, boven, of in de werkelijkheid van 
alledag heeft benoemd,16 of ook als: fantasme, droom, grap, verspreking, mislukking en symptoom. Van deze 
fenomenen stelde Freud dat ze minstens even werkelijk zijn als de werkelijkheid van alledag, of misschien wel 
werkelijker, omdat ze de imaginaire droom van een perfect geordende, beheersbare werkelijkheid ("la realité" 
in Lacans terminologie) doorbreken. Daarenboven gebruikt Lacan zijn “écriture mathematique” om te begrijpen 
hoe een vrouw het oedipale complex -deze onbewuste logica die het kinderlijk theoretiseren draagt- achter zich 
zou kunnen laten. De algebraïsche formules helpen ook om zelf aan gene zijde van de oedipusmythe met haar 
krachtige metaforen -fallus en castratie- te komen. De algebraïsche vergelijking werkt immers met andere 
middelen dan die van de voorstelling. Algebra poogt, zoals Derrida al benadrukte in Marges17, de associatieve 
en beeldende werking van de metafoor teniet te doen en maakt het mogelijk zich te concentreren op de 
centrale oppositie die er binnen elke metafoor -en ook binnen de oedipale logica- wordt geconstrueerd, zonder 
door de eindeloze reeksen van bijkomstige connotaties in een onstuitbare metonymische verglijding van de 
aandacht terecht te komen. De vraag is natuurlijk of het Lacan via de weg van de abstractie gelukt is iets 
nieuws te denken ten aanzien van de genderproblematiek zoals Freud die op het spoor kwam. Het is in de 
eerste plaats de vraag of het hem via zijn algebra lukt om los te komen van die opdringerige evidenties die 
vermeende objectiviteit van het lichaam ten aanzien van gender produceert, of die de vermeende objectiviteit 
van de waarneming op het eerste gezicht te bieden heeft. Ook is het de vraag of het Lacan met zijn toevlucht 
tot algebra werkelijk is gelukt een psychoanalytisch schrift te creëren, waarmee hij voortaan af kon zien van de 
associatieve en beeldende werking van de metafoor, zoals die in iedere gesproken en geschreven tekst een rol 
speelt. Het is überhaupt de vraag of een dergelijke onderneming wel mogelijk is. Er is bovendien in Lacans 
algebra minstens één metafoor, zo zal zo meteen duidelijk worden, waaromheen zijn formules toch blijven 
cirkelen: de fallus (zelfs al gebruikt hij daarvoor een Griekse letter). 
 
Met zijn herformulering van het probleem van het oedipuscomplex in termen van ʻformules voor seksueringʼ 
onderstreept Lacan: wanneer er een differentie gedacht moet worden -'iets nieuws'- voorzover niet 
reduceerbaar tot een (zichtbaar) verschil, dat uitgaat van de positivistische, naturalistische zelfevidentie van de 
zichtbare werkelijkheid (i.c. het lichaam), dan moeten we niet onze toevlucht nemen tot een analyse van de 
anatomie als feit of Schicksal, want de anatomie is multi-interpretabel, of, zoals Freud al stelde: niet alleen 
multi-interpretabel, maar ook verwarrend. De medische wetenschap en de biologie heeft ons immers al 
gewezen op onze biseksuele constitutie. Bovendien heeft Freud ook al de centrale, door de burgerlijke cultuur 
gesanctioneerde oppositie passief versus actief gedeconstrueerd, zoals hij die terugvond in de kinderlijke 
oedipale theorievorming. Freuds aanpak bestond erin om zich vervolgens af te vragen hoe een biseksueel 
geconstitueerd mensenwezen zich ontwikkelt tot mannelijk of vrouwelijk, en hoe het libidinale driftleven ofwel 

                                                 
14 “La mathematisation seul atteint a un réel […]” (1975:118). 
15 ”[…] un réel qui n’a rien a faire avec ce que la connaissance traditionelle a supporté, et qui n’est pas ce qu’elle croit, 
realité, mais fantasme. Le réel, dirai-je, c’est le mystere du corps parlant, c’est le mystere de l’inconscient.” (1975: 118)  
16 om niet te zeggen 'onder', want we zagen al in het eerste hoofdstuk dat Freud niet toevallig het begrip 
"onderbewustzijn" afwijst, vanwege de connotaties die dat kan creëeren met "onderwereld". 
17  Derrida wijst op het feit dat begrippen uit de wiskunde geen connotaties bezitten, omdat ze niet beeldend zijn en 
(daarom) strikt te definieren: “En dehors du texte mathematique dont on voit mal comment il pourrait fournir des 
methaphores au sens strict [...] tous les discours regionaux, en tant qu’ils ne sont pas purement formels, procurent des 
contenus metaphoriques de types sensible au discours philosophique”. (Derrida 1972: 270).  
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de begeerte in deze, cultureel bepaalde mannelijke of vrouwelijke functie wordt ʻgeperstʼ. Lacans aanpak 
bestaat uit een discours-analyse van de logica van deze begeerte, zoals die in de (symbolische) orde van de 
taal tot uitdrukking komt en zoals die ook vorm krijgt in de sociale en politieke werkelijkheid van dit moment. 
Lacan maakt daarbij steeds zeer zorgvuldig een onderscheid tussen de aanpak van de psychoanalyse en de 
aanpak van andere wetenschappen, die kennis vergaren over feiten. Hij situeert de psychoanalyse steeds aan 
de kant van het (post)structuralisme, die de constructie van de culturele feiten analyseert. Hij doet daarbij uit-
spraken als: "Er is niet de minste pré-discursieve werkelijkheid, om de goede reden dat datgene wat een 
collectiviteit creëert, en wat ik mannen, vrouwen en kinderen heb genoemd; dat alles wil helemaal niets zeggen 
als pré-discursieve werkelijkheid. Mannen, vrouwen en kinderen; dat zijn alleen maar betekenaren".18 
 Het is overigens opvallend dat Lacan in Encore niet spreekt over vrouwelijkheid en mannelijkheid, of 
over De man en De vrouw, maar over de mannen, vrouwen en kinderen. In het meervoud komt het feit dat zij 
een verzameling vormen ("une collectivité") beter tot uiting19.  
Aangezien Lacan er, net als Freud, van uit ging dat mannelijkheid en vrouwelijkheid geen essentiële inhoud 
bezitten, maar symbolische posities zijn, ge(re)produceerd door een bepaalde cultuur, is het ook niet geheel 
onlogisch om deze posities via een algebraïsche vergelijking te benaderen. Een vergelijking beschrijft niet de 
'inhoud' van een verzameling en ze vat zeker geen 'essentiële of wezenlijke inhouden' samen. Ze formuleert 
alleen de (logische) voorwaarden waarop iets of iemand van een bepaalde verzameling -in dit geval de 
verzameling mannen en de verzameling vrouwen- deel uit kan maken. 
 
 
3. Algebra; Lacans formules voor seksuering 
  
"Alleen de mathematisering bereikt het reële". (1975: 118)20 
 
In het twintigste Seminaire Encore uit 1973 forceert Lacan een nieuwe 'schriftuur' via de omweg van  
de algebraïsche vergelijking, teneinde met nieuwe ogen naar het door Freud opgeworpen probleem van  
het mannelijk en vrouwelijk oedipuscomplex te kijken. Lacan probeert de verschillende posities die mannen  
en vrouwen ten aanzien van die oedipale problematiek innemen in een vergelijking onder te brengen, en vraagt 
zich daarbij met name af onder welke voorwaarden de dualistische logica van de fallus en diens tegenhanger; 
de castratie, als signifiants of ʻbetekenarenʼ een rol spelen bij de constructie van het sekseverschil.  
De voorwaarden die Lacan dacht te kunnen formuleren zijn geen objectieve voorwaarden, die altijd geldig 
zouden zijn. Ze beschrijven de 'fait accompli's' van ons huidige cultureel referentiekader.  
 Enerzijds doet Lacan met de ontwikkeling van zijn ʻmathèmesʼ geen verslag van de kinderlijke 
theorievorming van een van zijn patiënten, zoals Freud, maar verlegt hij zijn aandacht naar de grootschalige, 
politiek-culturele context waarbinnen kleine kinderen zoals de kleine Hans tot hun 'fallogocentrische' 
theorievorming komen. Anderzijds moeten we ook goed voor ogen houden dat Lacan met zijn màthemes geen 
hogere wiskunde bedrijft, al lijkt zijn toevlucht tot de verzamelingenleer van de enigmatische figuur van 
Bourbaki dat te suggereren. Nancy en Lacoue-Labarthe geven in A Titre de la Lettre. Une lecture de Lacan 
(1973) een interessante kritiek op Lacans gebruik van algebra en verzamelingenleer. Zij stellen dat het gebruik 
van algebraïsche vergelijkingen minstens de indruk wekt dat je ook bewerkingen zou kunnen gaan uitvoeren 
met de geconstateerde formules. Dit is iets dat echter niet mogelijk en ook niet de bedoeling is. Ik zal daarom 
in het hier volgende er van uitgaan dat Lacans formules voor seksuering in Encore alleen betekenis kunnen 
krijgen en 'werken', wanneer ze worden 'terugvertaald' in proposities, zoals we dat op de middelbare school 
leerden toen we voor het eerst met de eenvoudigste algebraïsche vergelijkingen en propositielogica werden 
geconfronteerd. We leerden toen dat "∀x : ɸ (x)" zou kunnen worden vertaald. Als x staat voor bomen en ɸ  

                                                 
18 “Il n’y a pas la moindre realité pré-discursive, pour la bonne raison que ce qui fait collectivité, et que j’ai appelé les 
hommes, les femmes et les enfants, ca ne veut rien dire comme realité pré-discursive. Les hommes, les femmes et les 
enfants, ce ne sont que des signifiants”. (1975: 34) 
19  Merk ook op dat Lacan het vervolgens, in tegenstelling tot Freud niet meer over de kinderen heeft! 
20 “La mathematisation seul atteint a un réel…” 
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voor appels, dan betekent deze vergelijking (∀x :ɸ x ): "Voor alle bomen geldt dat zij een verhouding tot appels 
hebben." 21 
 
 
FORMULERING 
Op pagina 73 van Encore verschijnen de volgende notaties:  
 
 
 
 ∃x  : - ɸ x  |  -∃x : -ɸ x 
   |    
____________________  | ____________________ 
   | 
   | 
 ∀x  :  ɸx  |  -∀x :  ɸx 
 
De door Lacan gebruikte symbolen worden algemeen toegepast binnen de verzamelingenleer, of we dat nu 
algebra of (propositie)logica noemen: 
∀ verwijst naar een verzameling en zegt "alle". "∀x :ɸ x" betekent "voor alle x geldt dat...". 
∃  wordt gebruikt voor een "er is" propositie. "∃x" betekent "er is (minstens) een x die...". 
 
Het symbool -`vóór of bóven een ander teken duidt een negatie aan.   "-∀x : ɸ x" betekent "niet voor alle x 
geldt dat". De Griekse letter ɸ (phi) gebruikt Lacan om de fallus aan te duiden, die ene metafoor die het denken 
over sekse volgens Lacan blijft beheersen.  
 
Wat in de eerste plaats opvalt is dat beide genderposities beschreven worden door twee 'formules' die elkaar 
lijken tegen te spreken. Waarom? De ene formule verwoordt, aldus Lacan, de voorwaarden voor toetreding tot 
de verzameling (mannen of vrouwen). De andere formule verwoordt de zogenaamde uitzondering op de regel 
die de regel bevestigt. Wat ook opvalt is dat Lacan zijn 'mathèmes' laat beginnen met de uitzondering op de 
regel, en dan pas daaronder de formule voor de verzameling laat volgen. Dit gegeven maakt al duidelijk dat het 
bij deze formules gaat om afspraken, niet om wiskundige vergelijkingen die algemene geldigheid claimen. 
Wiskundige formules met algemene geldigheid bezitten immers geen 'uitzonderingen op de regel die de regel 
bevestigen'. 
 
De formules ter linker zijde van de verticale streep, ∃x : -ɸ x en ∀x :ɸ x, staan voor de regels van hen die tot 
de club mannen willen behoren of voor het (mannelijk) verlangen dat daardoor gebrandmerkt wordt. Deze 
regels laten zich vertalen in twee volzinnen die ik vooralsnog zo beknopt mogelijk houd:  
"Er is een x denkbaar waarvoor niet geldt dat hij een verhouding tot de fallus (en dus tot de castratie) heeft" en 
"Voor alle x geldt dat zij een noodzakelijke verhouding tot de fallus hebben".  
De eerste x uit de eerste formule valt buiten de verzameling x-en die de verzameling van mannen uitmaakt, en 
vormt de noodzakelijke uitzondering op de regel, die de regel fundeert. Onmiddellijk komt natuurlijk deze vraag 
op: Wie of wat kan dat zijn? 
 
De formules ter rechter zijde van de verticale streep,  -∃x: -ɸ x en –x ∀ : ɸ x staan voor het vrouwelijk 
verlangen (of voor de vrouwelijke positie in het veld van verlangen), dat op haar beurt door heel andere regels 
getekend is. Ook deze kunnen in twee volzinnen vertaald worden: 
"Er is geen x waarvoor geldt dat zij geen verhouding tot de fallus heeft" en "Niet voor alle x geldt dat zij een 
noodzakelijke verhouding tot de fallus en de castratie hebben".  
De eerste verzameling die door twee negaties is gedefinieerd, vormt ook weer de noodzakelijke uitzondering 
op de regel die de regel fundeert. En ook hier dringt zich weer de vraag op: wie of wat kan, of kunnen dat zijn? 

                                                 
21 Wat natuurlijk niet zo is.  
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Starten met de uitzondering-op-de regel-die-de-regel-bevestigt benadrukt het volgende: om een mensen-
verzameling (groep, club, gemeenschap) te funderen, is een wet of regel (een formule gebaseerd op in- en 
uitsluiting) niet voldoende. Dat is weer gebaseerd op de observatie dat leden van een mensenverzameling 
geneigd zijn de regel die hen bindt systematisch te overtreden. Het is om die reden van belang zich te 
realiseren wat het verschil is tussen een mathematische verzameling objecten, en een verzameling mensen. 
Mensen beantwoorden niet alleen aan een externe regel, maar ook aan een (innerlijk) verlangen of aandrift of 
prikkel. Deze drijft hen tot overtreden van de regel. In die zin werkt de regel die de mensenverzameling 
fundeert dus anders dan een formule die een willekeurige database construeert. Database-elementen (losse 
elementen uit een paradigma) hebben immers geen 'innerlijke' drive of wil die de neiging vertoont om de van 
buitenaf vaststelbare regel waaraan zij beantwoorden te overtreden.  
 De regel die Lacan formuleert met de kwantifier ∀ (voor alle x geldt dat...) moet kortom in dit geval, 
toegepast op mensen, als een soort van utopische nastrevenswaardige formule(ring) worden gelezen. Een 
mensenverzameling is geneigd zich te laten verleiden door deze utopische 'convector' ("voor alle x geldt dat"), 
maar heeft ook nog een andere neiging. Er zijn elementen uit de mensenverzameling die zich in hun handelen 
nog door die andere neiging laten leiden. We zouden ook kunnen zeggen: de ene vergelijking ("voor alle x geldt 
dat") formuleert de manifeste maatschappelijke en culturele regels of wetten (formules), waaraan wij moeten of 
willen voldoen, teneinde ons in het veld van de begeerte te kunnen situeren op de plek van een man of een 
vrouw. De andere vergelijking formuleert de latente fantasmaʼs (formules) die niet getolereerd worden, maar 
desondanks onuitroeibaar zijn en door de wet zelf 'aangeroepen' worden.  
 De uitspraak “Gij zult niet de vrouw van een ander begeren” werk immers op dezelfde manier als: “Denk 
niet aan een grote roze olifant.”22 De regel zelf benoemt wat de mensenverzameling fantasmatisch bindt, en 
waaraan de leden van die verzameling hun genot en/of hun plezier ontlenen wanneer zij zich niet laten leiden 
door die utopische convector. Freud schreef daarover in 1921 het artikel Massenpsychologie und Ichanalyse. 
Daarin benadrukt hij dat een (sociale) contracttheorie, gefundeerd op het principe van in- en uitsluiting op basis 
van eenduidige regels, niet volstaat om de werking van groepen, instituties of massaʼs te begrijpen. Onder of 
naast het contract werkt er altijd een fantasmatische projectie of idealisatie, die naar een persoon uitgaat, als 
belichaming van de macht en de regels die in feite door de hele groep gedragen worden, maar waar deze 
persoon als leider 'boven' lijkt te staan.  
 Merk verder op: waar de verzameling mannen "alle" mannen omvat, daar omvat de verzameling 
vrouwen "niet alle" vrouwen.  
 
 
DUIDING 
Ik zal nu een poging doen om deze a-typische Lacaniaanse her-formulering van het Oedipuscomplex te duiden. 
Wat in het oog valt is dat Lacan het probleem van het ontbreken van symmetrie tussen het mannelijk en 
vrouwelijk oedipuscomplex niet vanuit individuele case-studies benadert, zoals Freud dat deed. Hij lijkt eerder 
het principe van deductie toe te passen.23 Het lijkt erop alsof Lacan, zelfs zonder 'tussenstop' van enige 
specifieke case, erop uit is om via de formules uit de verzamelingenleer algemene wetmatigheden te 
deduceren. De gehanteerde stijlfiguur van de algebraïsche vergelijking is immers moeilijk op een andere 
manier te interpreteren. Hoe komt een denker of wetenschapper doorgaans aan zijn (algemene) stellingen of 
hypotheses? Er zijn twee mogelijkheden: via grootschalig kwantitatief onderzoek of via een beroep op de 
common sense. En is het dan de bijzondere intuïtie van de desbetreffende wetenschapper die het 'algemene 
gevoelen' juist zou weten te treffen? Zijn dat misschien de waarheden als koeien die als versleten munten 

blijven circuleren zonder dat de gebruikers ze nog aan een kritisch onderzoek onderwerpen teneinde hun 
                                                 
22  Over dit eigenaardige verschijnsel gaat o.a. Paulus Brief aan de Romeinen, waar Lacan in zijn Seminaire VII (1986) 
over de ethiek van de psychoanalyse op p. 99-100 aan refereert. 
23  Deductie: afleiden, uit een algemene stelling, van specifieke oordelen over een specifiek geval. Meestal gebruikt in 
combinatie met inductie: redeneren vanuit het bijzondere naar het algemene. Meestal met als tussenstop een 'case' die 
als prototypisch, als model, of als exempel (Kuhn [1969] 1996) dienst gaat doen. Gangbare methode binnen de 
rechtswetenschappen -jurisprudentie-, later overgenomen door de menswetenschappen. Zie ook Forrester (1996) 
hierover. 
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actuele waarde opnieuw te bepalen?  
 Laat ik echter eerst een poging doen om de algebraïsche vergelijkingen als werk-hypothese op te 
vatten. Voor dat doel probeer ik de formules terug te vertalen in gewone mensentaal. Aangezien de letterlijke 
vertaling' van de formules niet echt aanknopingspunten biedt, kan ik een poging doen de wel zeer beknopt 
geformuleerde hypotheses te herformuleren. Ze kunnen als het ware, naar goed wetenschappelijk gebruik, 
geoperationaliseerd worden, om ze handen en voeten te geven. En wel zo letterlijk mogelijk. Ervan uitgaande 
dat de algebraïsche vergelijkingen geen uitspraken over de essentiële inhoud van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid behelzen, is dat een heel legitiem voorstel.  
 Kan er hier dus sprake zijn van concrete groepen mannen, vrouwen en kinderen? In plaats van te 
abstraheren wil ik immers precies wel een beroep doen op de voorstelling, en die door Kuhn genoemde 
tussenstop wel maken. En dan moet deze vraag gesteld worden: welke 'cases' van concrete mannen en 
vrouwen zijn er te vinden teneinde de hypotheses, neergelegd in algemene (niet essentialistische) uitspraken 
over mannelijkheid en vrouwelijkheid, te ondersteunen? Op 13 maart 1973 sprak Lacan voor een gehoor van 
meest 'ingewijden', dat wil zeggen praktiserende psychoanalytici, met wie hij soms al jaren in debat was. Het is 
voor ons achteraf moeilijk na te gaan hoe inzichtelijk zijn formules voor zijn gehoor waren. Mogelijk geeft de 
weg van het vertalen van de formules als proposities meer zicht op de vraag waaraan Lacan refereerde toen hij 
zijn algebraïsche formules op het krijtbord kalkte van zijn collegezaal aan de Ecole Normale Superieure te 
Parijs.  
 Ik stel voor om de beide formules voor seksuering hier niet te betrekken op Freuds analyses van het 
kinderlijk Oedipuscomplex (Über infantile Sexualtheorien, 1908, Die infantile Genitalorganisation, 1923), maar 
op diens meer cultuurfilosofische werk Totem und Tabu (1912-13). Ook daar staat immers het oedipuscomplex 
centraal, maar Freud gebruikt er een etnografische uitstap om zich de vraag te stellen omtrent de algemeen 
geldigheid ervan. In Totem und Tabu gaat Freud, leunend op (toenmalig) actueel etnografisch onderzoek van 
grondleggers van de etnografie en de sociologie,24 op zoek naar de wortels van de menselijke cultuur en stelt 
hij dat het individuele oedipuscomplex een 'culturele' pendant heeft. Hij formuleert hier de beruchte these van 
de parallellie tussen de fylo- en de ontogenese van de menselijke soort, die niet méér inhoudt dan de 
vaststelling dat ons denken (bij voorbeeld over mannelijkheid en vrouwelijkheid) onlosmakelijk verbonden is 
met de culturele context.25  Freuds conclusie in Totem und Tabu is bovendien gestoeld op de bekende 
oerhorde-theorie van Darwin (1871): in den beginnen was er een horde, met een vaderbeest als tirannieke 
leider, die alle vrouwtjes bezat. Dit duurde totdat er zich een aantal broeders bijeen pakten, een complot 
smeedden en de vader vermoordden om zodoende toegang tot de vrouwtjes te krijgen. Daarbij werd de winst 
verdeeld volgens een contractuele afspraak: geen enkele van de broeders zou meer recht kunnen doen gelden 
dan een ander op de vrouwtjes.  
 De Darwinistische oerhorde-theorie, die Freud -als hulpvoorstelling- gebruikt (W6 1912-13: 148 [ SA 9: 
425]) om zijn vraag naar het begin van cultuur te beantwoorden, is dus gebaseerd op een complot-logica, die 
er van uitgaat dat de mannen actor zijn en de vrouwen als object en beloning fungeren. Deze complottheorie 
houdt verder in dat de medeplichtigen hun nieuw gewonnen vrijheid al van in den beginnen gestoeld hebben op 
het uitgangspunt van gelijkheid en broederschap. Freud laat zich kortom, getuige zijn inter-tekstuele 
verwijzingen naar Darwin (biologie en evolutietheorie), Tylor en Frazer (etnologie) en Durkheim (sociologie), 
leiden door een aantal in zijn tijd actuele theorieën, die hem moeten helpen zijn eigen pas ontwikkelde 
psychoanalytische "meta-theorie" rond de kinderlijke seksualiteit van een context te voorzien. Via deze 
intertekstuele verwijzingen kan Freud zijn opvatting over de parallellie tussen fylo- en ontogenese uitwerken, 
en duidelijk maken dat 'van in den beginne' de familiale relatie al oedipaal gestempeld is door de animositeit 
van de zoon jegens de vader, die een jaloers verlangen naar de moeder verbergt. En zoals het 
oedipuscomplex het kleine jongetje moet leren af te rekenen met de vader, zo moesten ook de eerste zonen 
der mensheid hun almachtige stamvader 'vermoorden'. Freud zette Totem und Tabu aldus op volgens het 
stramien van een detective, waarbij hij het vermoeden van de 'oer'-moord langzaam onthult en ook het motief 

                                                 
24  Onder andere E.B. Tylor (1871), J.G. Frazer (1890,  1910) en E. Durkheim (1898). 
25 We kunnen hieruit bovendien concluderen dat Freud die context op een structuralistische manier ruimtelijk uit-
eenlegt: we leven nog steeds in dezelfde ruimte als die waar ook de eerste mensen in leefden. Wij hebben, net als zij, 
met dezelfde complexe problemen te maken die Freud in zijn analyse van het oedipuscomplex heeft benoemd. 
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('incestverlangen' in plaats van incestueus seksueel misbruik) stap voor stap ontrafelt, om uiteindelijk tot deze 
parallellie tussen het begin van de mensheid en de eerste ontwikkelingsfase van ieder klein jongetje te 
besluiten. 
 
 
4 Seks en politiek 
 
Lacan had, net als Freud, zo stel ik mij voor, deze specifieke theorie omtrent het stichten van een politieke 
gemeenschap voor ogen toen hij de formules voor seksuering in Encore ontwikkelde. Zijn herformulering van 
het oedipuscomplex in termen van verzamelingenleer houdt verband met politieke theorie, of beter met deze 
specifieke theorieën over het stichten van een politieke gemeenschap. Uit het feit dat Lacan de verschillen in 
het mannelijk en vrouwelijk oedipuscomplex en de verschillende genderposities die daaruit voortvloeien, via de 
verzamelingenleer in plaats van via case-studies probeert te benaderen, concludeer ik dat hij, in navolging van 
Freud, de sociale contract theorie als referentiekader of als deductieve werkhypothese gebruikt heeft. Ik kan nu 
de formule die de (voorwaarden tot toetreding van de) verzameling mannen beschrijft en de formule die de 
funderende uitzondering op die regel beschrijft opnieuw 'vertalen' teneinde deze hypothese te staven.  
 
MANNEN 
Brengen we de formules voor vrouwelijkheid en mannelijkheid dus in verband met de Darwiniaanse oerhorde-
theorie, ofwel, in Freuds termen, '(mythologische) hulpvoorstelling' van de 'oerhorde overwonnen door het 
contract' waarop ook ons westers modern democratisch gedachtegoed gebaseerd is, en die de 
cultuurhistorische (fylogenetische) pendant vormt van het Oedipuscomplex, dan levert dat de volgende 
uitspraak op:  
 
∀x : ɸ x : "Om tot de verzameling mannen, c.q. broeders te mogen behoren dient een man van een bepaalde 
genieting, van een bepaalde almachtsfantasie af te zien (= voorwaarde tot toetreding = castratie)." Welke? Het 
genot dat aan het mythische vaderbeest, dat aan de eerste mythische broederbond vooraf ging, wordt 
toegedicht, namelijk het bezit van alle vrouwtjes. " 
De aldus geform(ul)eerde verzameling mannen-broeders die afziet van 'het bezit van alle vrouwtjes', of van 'het 
(mogelijke) bezit van de moeder' en die dus in Freudiaanse zin het oedipuscomplex achter zich gelaten heeft, 
moet toch voortdurend de mogelijkheid het hoofd bieden dat er steeds weer opnieuw een man kan opstaan die 
op de positie van de almachtige, de tiran of de dictator gaat staan.  
De formule: , ∃ x : -ɸ x  drukt dit in ultra verkorte vorm uit: 
"Er is een x mogelijk die de zelfopgelegde 'castratie' waarop het broederlijk contract gebaseerd is, niet erkent."   
Dat is de uitzondering op de regel, die de regel fundeert, of in dit geval zelfs noodzakelijk maakt. Het is de 
fantasmatische grond, die iedere 'echte man' in het geheim, als diepste verlangen bij zichzelf zal (h)erkennen. 
 De ´broederbond´, als oorsprongsmythologie van het sociaal contract, is dus geformeerd om het 
ongebreidelde verlangen (naar ´veel vrouwtjes´ en de fallische macht die in het bezit van veel vrouwtjes tot 
uitdrukking komt) in te perken en te reguleren. Deze vorm van maatschappelijke regulering werkt via een 
begrenzende wet: “Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn 
slavin, zijn rund, zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort"(Ex, 20:17). Zij creëert een grens waar eerst het 
(mythologisch) fantasma van onbegrensdheid heerste. Zij creëert een taboe, voorzover een taboe een thema 
of een bepaald gebied onaanraakbaar of onaantastbaar maakt.  
 Een taboe werkt echter op een eigenaardige manier, zoals Paulus (Rom. 7)26 ook al in zijn analyse van 
de werking van de Joodse wet heeft verduidelijkt. Een taboe is niet zozeer een grens, als wel een convector 
die de aandacht naar zich toe trekt. Een taboe werkt aantrekkelijk en afstotelijk tegelijk. Het legt een glans van 
heiligheid over profane zaken. Of het markeert verboden terreinen die eigenlijk erg verleidelijk zijn. Daarom 
´werkt´ de wet (die zich hier fundamenteel als ´taboe´ doet kennen) niet naar behoren, aldus Paulus in zijn 
Romeinenbrief. De wet, als verbodsbepaling, doet niet wat ze zou moeten doen, te weten mensen afhouden 

                                                 
26  Paulus schrijft: "Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van mijn zonde. Ik zou immers niet weten wat 
begeerte was als de wet niet zei: 'Zet uw zinnen niet op wat van een ander is'. 
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van overtreding van de wet. Ze bewerkstelligt eerder het omgekeerde. Door zo de aandacht op de mogelijkheid 
van overtreding te vestigen, verleidt ze mensen, zoals in de opdracht “denk niet aan een grote roze olifant”. 
 De aldus via een verbodsbepaling geconcipiëerde broederbond heeft met andere woorden een regel die 
een uitsluitingsmechanisme fundeert en een geheim, dat verwoord wordt in het taboe en waarbij de verdeling 
van de vrouwtjes als symptoom fungeert. Dit is precies wat Levi-Strauss in Les Structures Elementaires de la 
Parenté (1949) beschreef aangaande die meest structurele en funderende regel die iedere samenleving 
kenmerkt met een patrilineaire verwantschapsstructuur. Namelijk verwantschapsstructuren zijn zo 
geconstrueerd dat er een rechtvaardige verdeling en gezonde ruil van vrouwen onder mannen van diverse 
familiale groepen, clans of stammen kan plaatsvinden, zodat niemand zich boven de anderen kan verheffen 
door ´alles´ te willen en zodat de verhoudingen tussen de groepen evenwichtig blijven en er geen 
maatschappelijke onrust of jaloezie ontstaat. Mannen zijn hier betekend als sociale actoren ('broeders in 
misdaad'). Zij bestieren de publieke ruimte waarin ruil -en met name ruil van vrouwen- het voornaamste 
communicatiemiddel is. Vrouwen verschijnen als hoedsters van de privé-ruimte. In de openbare ruimte, die de 
ruimte van het broederlijk contract is, zijn zij geen actor. Later, onder in vloed van de Christelijke naastenliefde 
is in Europa de idealisering van de vrouw en het op een voetstuk plaatsen vanuit de hoofse poëzie vanaf de 
twaalfde eeuw een vervolg gebleken op die symptomatische werking van de vrouw als 'verzwegen' centrum 
van de broederbond. Ook in de hoofse liefdestraditie werkt de vrouw als een soort convector -als een 
aantrekkend centrum- en wordt zij niet zozeer als actor maar als 'werkend principe' achter de schermen 
gepresenteerd (Assoun 1992). 
 
Mijn stelling was: Lacan refereert blijkbaar, wanneer hij zijn eigen versie van het mannelijk en vrouwelijk 
oedipuscomplex geeft, zoals zo vaak, niet aan de meest voor de hand liggende teksten van Freud, die over 
kinderlijke seksuele theorieën gaan, maar uitgerekend aan Totem und Tabu. Waarom? De enige conclusie die 
daaruit getrokken kan worden, is dat (de ontogenese van) mannelijkheid en vrouwelijkheid ook volgens Lacan 
op geen enkele manier los van de (fylogenetische ontwikkeling van) sociaal-culturele context gezien kan 
worden. Hier wordt duidelijk wat die zogenoemde 'parallellie tussen fylo-en ontogenese' kan zijn. Wat 
individuen bepaalt in hun ontwikkeling (ontogenese), dat zijn de culturele, maatschappelijke, of sociaal-politieke 
structuren (fylogenese). In hedendaagse termen: ook voor Lacan is het raadsel van de seksuele differentie een 
gender-problematiek. Meer precies: genderproblematiek uitgewerkt in het licht van oorsprongsmythologieën, 
zoals de Darwiniaanse complot-theorie die Freud in Totem und Tabu gebruikt. Vragen naar het begin, naar 
oorzaken -zoals die vraag hoe komt het dat wij op deze specifieke manier mannelijkheid en vrouwelijkheid 
invullen?- is dus ook vragen naar het fylogenetische begin van onze cultuur, waarvan zowel Freud als Lacan 
benadrukken dat het om hypothetische, mythologische constructies gaat.27 Deze vraag naar het begin is, zo 
moge uit deze uiteenzetting, maar ook uit het vorige hoofdstuk blijken, niet echt beantwoordbaar. Vragen naar 
de oorsprong van iets is vragen om de uitvinding van oorsprongs-mythologieën, zoals de (complot) theorie van 
Darwin's 'oerhorde' er een is, en zoals ook de sociale contracttheorieën die onze moderne westerse 
democratieën baseren op een of andere versie van de idealen van de Franse revolutie, waarin vrijheid, 
gelijkheid en broederschap gelijk opgaan. Hoogstens kunnen we dan vaststellen, dat er 'aan het begin' of aan 
de basis van dit hele culturele gebouw waarmee wij als leden van deze culturele gemeenschap zijn 
geconfronteerd, een mythe staat: die mythische figuur van het fallische 'vaderbeest', die als een antipode voor 
die andere revolutionaire mythe van het samengaan van vrijheid, gelijkheid en broederschap fungeert. 
 
 
VROUWEN 
“Such stuff that dreams are made off”. 
(Shakespeare, Hamlet) 
 
                                                 
27 Voor een prachtige en zeer verhelderende etnografische studie naar genderverhoudingen binnen Noord-Afrikaanse 
Marokkaanse Berbercultuur leze men Bourdieu (1998). Ook hij ontkomt er niet aan om in zijn verklaringsmodel voor het 
ontstaan van onze genderverhoudingen een oorsprongshypothese te gebruiken, die hij vervolgens toetst: in het 
Middellands zee gebied kunnen we er van uit gaan dat deze Berbergroepen een van de meest onaangestaste culturele 
overleveringen hebben, die direct terug te voeren zijn op onze Grieks-Romeinse culturele wortels.  
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Tot zover lijken de zaken helder. Voor wat betreft de rechterkant van Lacans schema uit Encore ligt de 
'operationalisering' van zijn algebraïsche formules voor seksuering iets ingewikkelder. Niet alleen vormt de 
verzameling vrouwen kennelijk een open verzameling zonder bindend criterium, hetgeen een ander soort 
'verzamelingenleer' (= politiek organisatie-model) veronderstelt;  -∃ x : - ɸ x. 
Ook is het zo dat de `uitzondering op de regel die de verzameling zou moeten funderen (in casu. het fantasma 
dat ´alle –echte- vrouwen´ zouden moeten delen) in het geheel niet funderend kan zijn. Het gaat immers om 
een formule, om een algebraïsche herformulering van een propositie, die niet eenduidig is. -∃x: -ɸ x kan 
namelijk op twee manieren worden 'uitgesproken':  
"Er is niet één x waarvoor niet geldt dat..." 
"Er is níet een x waarvoor niet geldt dat..." 
 
De propositie-logica kan dit uitspraak-probleem niet oplossen. Leg je de klemtoon op het één - "Er is niet 
één..."- dan zeg je precies het tegenovergestelde van "Er is níet...". In het eerste geval gaat het eigenlijk niet 
om een "er is" propositie, maar om een (weliswaar negatief geformuleerde) verzameling die, cryptisch 
geformuleerd, alle vrouwen omvat en die in feite stelt dat niet één vrouw ontkomt aan het erkennen van de 
castratie. Je zou, om deze uitspraak-mogelijkheid van -∃x: -ɸ x te vertalen in een minder dubbelzinnige 
formule, eigenlijk kunnen stellen dat ze gelijk is aan ∀ x :ɸ x.  
In het geval van de tweede uispraakmodelijkheid -"Er is níet een x waarvoor niet geldt dat..."- gaat het om een 
lege verzameling. Wat kan dat betekenen?  
De formule -∃x: - ɸ x lijkt te suggereren dat een fantasma, analoog aan dat van de ʻtiranʼ ( ∃x  : -ɸ x) ontbreekt 
aan de kant van de vrouwen. Dat wil zeggen: wat vrouwen als groep of verzameling in deze cultuur bindt is niet 
een gezamenlijk, cultureel bepaald, en oninlosbaar want verboden fantasma, analoog aan 'het bezitten van alle 
vrouwtjes ten koste van de andere mannetjes'. Of nog anders gezegd: de verzameling vrouwen is binnen ons 
cultureel referentiekader niet gegrondvest op een gezamenlijk complot of een medeplichtigheid ten aanzien van 
de verzameling mannen, zoals omgekeerd wel het geval is.  
 
 
5 Wat is een 'echte' vrouw? 
 
Een 'echte man' is natuurlijk een fantasma of theorie, een mythe, iets tussen feit en fictie in en verheven boven 
waarheid en leugen, of, zoals Freud het noemde, “eine psychische Realitat”. Maar we weten heel goed wat een 
'echte' man -op dat fantasmatisch vlak- wil: hij wil zoveel mogelijk vrouwen. Dat is de positie van de tiran in 
Darwin's oorsprongsmythe (ook een fantasma). De sterkste bezit alle vrouwtjes. Een ʻechte man' (hij die zich 
met dit fantasma identificeert) is 'de sterkste', die 'de uitzondering op de regel wil bevestigen'. Een echte man 
wil dat wat verboden is. Voor mannen van boven de vijftig kan dat ook het incestueus fantasma zijn van het 
willen bezitten van een jonge vrouw die zijn dochter had kunnen zijn. Veel machtige en rijke mannen getuigen 
van dit fantasma, zoals Dick Cheney, Gerhard Schröder, Woody Allan en Silvio Berlusconi. Het gezonde 
verstand (het contrat-social) weerhoudt echter de meeste mannen ervan die positie waarin zij een incestueus 
scenario realiseren ook daadwerkelijk te claimen. Meestal mag dit ongetemde verlangen alleen in zijn 
geheimste dromen of fantasieën een plaats hebben. Vandaar dat hoe geciviliseerder en geregelder een 
samenleving is, des te belangrijker de pornografie wordt. In de pornografie, als genre, kunnen fantasma´s, 
geheime, verboden dromen, een ruimte krijgen of een scène vinden, waar ze binnen de broederschap van het 
maatschappelijk contract taboe zijn. Vandaar dat op het alsmaar uitdijende World Wide Web -deze 
fantasmatische universeel toegankelijke ruimte- de porno-sites prominent aanwezig zijn. Vandaar overigens 
ook dat de porno een politiek aspect heeft, namelijk het verwijst naar dat fantasma van niet onderhevig te zijn 
aan de geldende wet, of het sociale contract. Vandaar dat verkrachtingen in oorlogstijd eerder regel dan 
uitzondering zijn.28 Ten tijde van oorlog is het maatschappelijk contract voor even opgeschort en wordt ook 

                                                 
28  In 1994 werd door de VN het International Crime Tribunal for the former Yugoslavia geïnstalleerd. Dit tribunaal 
erkende, onder druk van de feministische beweging, voor het eerst verkrachting als oorlogsmisdaad. Zie voor info: 
www.un.or/icty. Zie Dubravka Zarkov in The body of war, Media, Ethnicity and Gender in the break-up of Yugoslavia 
(2006). 
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duidelijk hoe weinig werkzaam het gezonde verstand eigenlijk is ("Die Stimme der Vernunft is leise" staat er op 
Freuds graf in Londen). 
 Wat een 'echte' vrouw daarentegen wil, of kan willen binnen deze culturele setting, is niet te zeggen, 
noch op grond van algebraïsche her-formuleringen van het probleem, noch op grond van geometrische 
invullingen of driedimensionale hulpvoorstellingen die Lacan in latere seminaires zal uitproberen met behulp 
van bij voorbeeld de Moebiusband. Omdat vrouwen fungeren als de belichaming van het verlangen van 
mannen, die als sociale actoren verschijnen, krijgen vrouwen de rol van passief object, waardoor hun 
verlangen er eigenlijk niet toe doet. Het beeld van wat een (echte) vrouw zou moeten zijn, is binnen onze 
culturele, fallogocentrische setting niet helder. Er zijn geen duidelijke markeringspunten of uitsluitende criteria 
voor te geven, zoals aan de mannelijke kant.29 Tot ver in de twintigste eeuw had een 'echte' vrouw in West 
Europa de onmogelijke opdracht om tegelijkertijd maagd en moeder en echtgenote te zijn en zich binnenshuis 
op te houden. Freud heeft in Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität (1908) met veel scherpte 
beschreven hoe gewelddadig een dergelijk tegenstrijdig eisenpakket kan uitwerken op de geestelijke 
ontwikkeling van de jonge meisjes van zijn tijd. Ook de roman Die Welt von Gestern (1942) van Stefan Zweig 
geeft een prachtige beschrijving van de dubbele moraal die er in de West-Europese burgerlijke cultuur, meer 
precies, binnen de Oostenrijks- Hongaarse Dubbelmonarchie ten aanzien van bourgeoisvrouwen werd 
gehanteerd. Tegelijkertijd bestond er ook binnen die context en zelfs in het Victoriaanse Engeland, een klasse 
van andere échte vrouwen die als een soort van ´uitvalsbasis´ diende en waar de (mannelijk geachte) 
seksualiteit wel bestaansrecht had en een scène vond. Een 19-e eeuwse stad herbergde doorgaans 1 prostitué 
per 36 inwoners, of 1 per 12 volwassen mannelijke inwoners (Walkowitz 1980). Voor het Londen van het 
Victoriaanse tijdperk rekent de historica Judith Walkowitz met een aantal van 55.000. In het Wenen van 
diezelfde eeuw zal het niet anders geweest zijn. 
 In de jaren dertig van de 20-e eeuw was een echte vrouw binnen de Nationaal Socialistische context 
een Arische vrouw die in de eerste plaats moeder was en niet noodzakelijkerwijze echtgenote hoefde te zijn. 
Alles voor de expansie van het Arische ras. En aan het begin van de 21-e eeuw moet een meisje, wil ze 
meetellen, jong, wild en brutaal gekleed zijn. Ze mag desnoods met iedereen seksuele relaties aanknopen, als 
ze maar geen slachtoffer van zichzelf laat maken en als ze de schijn van exclusiviteit maar weet te bewaren... 
Maagd en toch ook hoer, maar uiteindelijk met perspectief op een exclusieve, weliswaar serieel-monogame 
relatie met de populairste jongen van de klas. Misschien moeten we concluderen dat vrouwen -binnen de 
setting van het Noord-West Europese door Joods-Christelijke invloeden nog steeds gemarkeerde kultuur- 
voornamelijk een plaats toegewezen krijgen afhankelijk van de heersende sociaal-economische en politieke 
behoeften. Analoog daaraan krijgen zij ook een verlangen toegeschreven.  
“Een echte vrouw verlangt een hecht gezin en kindertjes”: Dat is van belang wanneer een burgerlijke 
samenleving behoefte heeft aan stabiliteit en expansie.  
“Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.” Dat is een slogan die het verlangen van meisjes en jonge 
vrouwen aan het einde van de 20-e eeuw probeerde te sturen, in een sociaal politieke context van krapte op de 
arbeidsmarkt, expanderende economie, behoefte aan hoogopgeleide arbeidskrachten. 
“Een echte vrouw ontdekt haar eigen seksualiteit.” Dat is een eis uit de zeventiger jaren van de 20-e eeuw, in 
de context van een samenleving waarin zich emanciperende arbeiders de 19-eeuwse burgerlijke moraal 
probeerden af te schudden. 
 Een 'echte vrouw' heeft blijkbaar geen eigen geheim fantasma, in elk geval niet in de vorm van een 
fantasma dat zij deelt met alle andere vrouwen en dat haar in een positie van medeplichtigheid ten opzichte 
van alle andere vrouwen doet verkeren, waarbij de mannen als ruilobject fungeren. Zij heeft namelijk geen 
positie van waaruit zij dat soort van actorschap, zoals dat in de broederbond gedefiniëerd is, waar kan maken. 
Een echte vrouw figureert eerder als een soort projectiescherm voor de fantasma's van mannen. Zij figureert in 
functie van het fantasma van de broederbond. Beter: alle vrouwen zijn echte vrouwen, ook of misschien juist de 
'slechte' vrouwen, ook de maagdelijke, of wellicht juíst de onaanraakbare vrouwen,  en ook de brave 
echtgenotes en of juist de moeders, afhankelijk van het toevallig heersende politieke, sociaal culturele discours 
en afhankelijk van de context en de smaak van het moment. Zij 'werkt'; zij heeft een 'uitwerking' ( op mannen, 
op de broederbond), die ondersteunend of destabiliserend kan zijn, zoals een man overigens ook een 

                                                 
29 en al denkt de pornografie er een antwoord op te kunnen geven, door te suggereren dat het om de fallus gaat... 
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destabiliserende werking op de broederbond kan hebben, wanneer hij zijn verlangen niet laat temmen.30  
 In onze cultuur ben je pas een 'echte man' als je te kennen geeft ook stiekem te dromen van alle 
vrouwtjes, maar wat een 'echte vrouw' is weet dus niemand. Is dat de vrouw als echtgenote, niet meer maagd, 
waaraan in onze cultuur een aantal regels zijn opgelegd (een echtgenote is geen hoer; zij is niet beschikbaar 
voor alle mannen)? Of is juist de vrouw die te kennen geeft beschikbaar te zijn een 'echte vrouw'? Of 
belichaamt de maagd de essentie van vrouwelijkheid (het nog onbezoedelde meisje)? De Amerikaanse 
psychoanalytica Joan Riviere introduceerde in de jaren 30 de term 'maskerade' om dit aspect van het culturele 
discours over vrouwelijkheid te benoemen. De term werd in de jaren 90 modieus dankzij Butler's Gender 
Trouble (1990) en wordt sindsdien veelvuldig gebruikt binnen de Angelsaksische vrouwenstudies om de 
ontbrekende essentie van vrouwelijkheid te kenschetsen: zij heeft geen kern, ze heeft slechts maskers -zoals 
ze ook altijd al sluiers had- die haar naakte waarheid verhulden. Ook aan Nietzsche's beschrijving van de 
vrouw en haar sluierspel wordt vaak gerefereerd in dit kader. En ook Derrida heeft deze denkweg her-
opgenomen, toen hij naar alternatieven zocht voor de oppositionele logica waardoor de westerse filosofie 
gebrandmerkt is.  
 
 
6 Opnieuw algebra 
 
Hoe ziet dus de onderliggende ('mathematische') structuur van dit discours ten aanzien van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid er uit? Een man definieert zichzelf, of wordt gedefinieerd, in relatie tot (alle) andere 'broeders' 
(de ruimte van de wet) en tot 'alle vrouwen' (de ruimte van het fantasma) Een vrouw definieert zichzelf 
uiteindelijk, of wordt gedefinieerd, in relatie tot alle mannen, voor zover zij ruilobject is binnen een publieke 
ruimte waarin mannen actoren zijn, of tot een (één) man; vader of echtgenoot, of, indien deze afwezig zijn, 
broer of oom. Zijn ruimte is de publieke buitenruimte, zoals Bourdieu ook aan de hand van etnografische 
studies laat zien in La Domination Masculine (1998); haar ruimte is de privé binnenruimte, die gewaarborgd is 
door haar liaison met 1 man, die bovendien verantwoordelijk voor haar is.  
 Het huidige tijdsgewricht lijkt de stelling te bevestigen dat de meest geslaagde vrouwen diegenen zijn 
die in staat zijn het oordeel (die ene man) nog even uit te stellen en in te spelen op zowel het (bekend 
veronderstelde) mannelijk fantasma als op de wisselende maatschappelijke verwachtingen. Populaire TV 
soaps zoals Sex in The City borduren voort op dit thema. Ook toont de huidig stand van arbeidsparticipatie aan 
hoe moeilijk het voor vrouwen nog steeds is om door te dringen tot die publieke buitenruimte. 
Emancipatiedeskundigen wijzen al decennia op het hardnekkige verschijnsel van glazen plafonds en male 
bonding (de "old boys networks") wanneer het er om gaat de achterstand van vrouwen in politieke gremia of in 
besturen en raden van commissarissen in het bedrijfsleven te verklaren. Toen de voorzitster van FNV Angnes 
Jongerius bij het actualiteitenprogramma Pauw en Witteman (2-4-2008) haar plan voor een wettelijk quotum 
kwam verdedigen, om zodoende besturen te verplichten minimaal 40% vrouwen op te nemen, naar het 
voorbeeld van de toen pas veranderde Noorse wetgeving, stelde VVD-lid en communicatiedeskundige Ton 
Elias zonder blikken of blozen dat er geen is sprake van uitsluitingsmechnismen; vrouwen willen nu eenmaal 
niet, en werken liever deeltijd om bij de kinderen te zijn. 
 Ook in begin eenentwintigste-eeuwse TV-debatten wordt de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt of in politieke en bestuurlijke gremia dus nog steeds in termen van het 'raadsel van de 
vrouwelijke wil' gesteld. Hiermee is nog niet alles gezegd. We dienen ons met Lacan af te vragen of er een 
ʻjehnseitsʼ van deze oedipale logica bestaat. Is er een andere denkruimte mogelijk, die niet verzandt in een 
schijnbare oppositie, die in feite een ʻeconomie van het zelfdeʼ blijkt te verbergen, waarin de een verschijnt als 
norm en de ander als afwijking? Kunnen we een andere economie of logica denken, die niet gecentreerd is 
rond één positieve term of metafoor: de fallus, en op het hebben of niet hebben daarvan? Op basis van het al 

                                                 
30 De opera Don Giovanni van Mozart schetst de geschiedenis van een beroemde vrouwenaanbidder uit de 17-e eeuw. 
Zijn verzameling van ´mille et très´vrouwen (bijgehouden door zijn knecht Leporello) is een metafoor voor dat verboden 
mannelijk fantasme. In de laatste scène van de opera wordt duidelijk dat een dergelijk ongebreideld verlangen zich 
uiteindelijk zal moeten meten met die schim van de vaderlijke wet -het standbeeld van de Commendatore. In die 
confrontatie gaat Don Giovanni onherroepelijk te gronde. 
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dan niet bezitten van dit fictieve mythische attribuut, wordt immers een hiërarchie geïntroduceerd of worden 
bepaalde machtsverhoudingen gecontinueerd en in stand gehouden, met argumenten van het kaliber van 
Elias; vrouwen 'hebben' nu eenmaal 'geen', of 'niet genoeg' ambitie, 'geen' of 'niet genoeg' testosteron/ 
adrenaline/ competitiedrift; vrouwen willen nu eenmaal 'iets anders'. 
 
Lacans formules voor vrouwelijkheid -∀ x :ɸ x en - ∃x: -ɸ x geven geen bindend criterium, dat duidelijkheid 
verschaft omtrent de eisen die er aan een aspirant lid van de verzameling worden gesteld. De tweede formule 
kan niet gelezen worden als de uitzondering op de regel (van de eerste formule) die deze regel bevestigt. Dat 
is een belangrijke constatering: de verzameling vrouwen lijkt een verzameling te zijn zonder uitsluitend moment 
(de uitzondering op de regel). Alles lijkt tot de verzameling te kunnen behoren; zowel vrouwen die de 'castratie' 
erkennen (de afwezigheid van fallische macht, testosteron, adrenaline, ambitie; als hypothese, straf-dreiging of 
fait-accompli), als zij die dat niet doen. Wellicht kan een kleine casus hier iets verduidelijken: een groep 
masterstudenten fashion en communication-design van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht gaf zichzelf in 
de winter van 2007 de opdracht om gedurende negen maanden geen kleding, schoenen of accessoires meer te 
kopen. Zij onderschreven een document dat als contract werd bewaard. De 'terms of agreement' waren 
zodanig geformuleerd dat de leden van de groep de regel weliswaar moesten erkennen, maar tegelijkertijd was 
er een transgressieve ruimte ingebouwd: een ruimte om de regel te overtreden, zónder dat dit sancties 
opleverde. Sterker nog: in de terms of agreement werd het uitgangspunt opgenomen dat men juist nieuwsgierig 
was om getuigenissen over dit transgressief gedrag te delen. Dit experiment werd gedocumenteerd op de 
website photogenic cult.com, via weblogs, foto's, interviews. Voor een van de leden van de groep vormde dit 
tevens haar masteronderzoek, waarvan zij verslag legde in een thesis.31 
 Deze case maakt duidelijk hoe een groep een ander soort van medeplichtigheid kan creëren dan die van 
een gezamenlijke traditie of historie met onvermijdelijk mythologisch karakter (de moord op het vaderbeest) en 
een zekere starheid, die zich meer oriënteert op een orthodoxie dan op vernieuwing. Dit was een groep gericht 
op een gezamenlijke toekomst, die als experiment ook mogelijke overtredingen van de groepsnorm omarmde. 
Het samen delen van dit experiment vormde een medeplichtigheid die gericht was op het zoeken naar een 
transformatie en op het creëren van iets nieuws. Het experiment steunde op een toekomstige mogelijkheid in 
plaats van op een helder stellen van grenzen, en op een niet sanctioneerbare norm of ideaal, die ook nog eens 
in negatieve termen was gesteld ( "we gaan in de toekomst niets meer kopen"). De groep zag af van het 
ontwikkelen van controlemechanismen c.q. dreiging met maatregelen (castratie). Ook definieerde ze zichzelf 
als marginaal ten opzichte van een mainstream meerderheid ("zij die wel meedoen aan de trendlogica van de 
mode"). Weightwatchersgroepen lijken eenzelfde logica te hanteren, aangezien ook daar van de groepsleden 
wordt verwacht dat zij iedere week deelnemen aan een getuigenisronde. Daarbij vertellen de leden elkaar 
eveneens over de kleine en grote overtredingen die zij gedurende de week hebben begaan. Ook hier geldt 
geen andere sanctie dan de vraag om de ervaring te delen in een conversatie.32  
 Bezien we de formules die Lacan koos om de verzameling vrouwen te definiëren, dan valt op dat er voor 
de rechterkant van zijn "mathème" -de kant van de vrouwen- met behulp van de metafoor fallus geen 
uitsluitende en eenduidige norm (criterium) te formuleren valt. Er is inderdaad ook in Lacans formuleringen of 
formules geen sprake van een verzameling die zichzelf in een funderende act baseert op een (mythisch) 
complot uit het verleden, op een inperkende regel of op een sanctionerende uitsluiting. Ook wordt er geen 
oppositie gecreëerd. In bovengenoemde case mogen 'zij die wel iets willen kopen', of daadwerkelijk tot de 
overtreding van de experimentele regel overgaan, immers gewoon lid blijven van de groep. Het lijkt dankzij 
deze kleine casus al minder onhelder te worden waarom, of hoe, die 'verzameling vrouwen' bestaansrecht zou 
hebben. Want op de vraag -welk soort van funderende act is er nog meer mogelijk, behalve die van een 
beweging van in- en uitsluiting die via opposities tot stand komt- kunnen we nu een (begin van een) antwoord 
                                                 
31  Master thesis in fashion theory, Helen Gras (2008). 
32 Met dank aan Karin Pragt voor deze suggestie! Ik zal in hoofdstuk 8 laten zien hoe de kenmerken van dit soort 
groepen voldoen aan bepaalde regels, die in de mystiek tot een nieuwe, alternatieve empirische methode uitgroeide. De 
mystiek hanteerde procedures (het getuigenis), regels & methodes (van de -innerlijke- conversatie en van het serieus nemen van de 
eigen ervaring). Zowel Walter Mignolo (2000) als Michel de Certeau (1982) wijzen op het belang van conversatie en getuigenis als 
alternatieve methoden. Deze methoden zijn niet bedoeld om kennis vast te leggen, maar om op nieuwe gedachten te komen en de 
verhoudingen anders te leren zien. 
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geven. De funderende act die niet 'uitsluitend' werkt, is gericht op experiment en transformatie, niet op een 
welomschreven doel, en verklaart zich open om voor de duur van het experiment betrokken te zijn op elkaars 
'proces', in plaats van op het eventuele einddoel. Daarmee verdwijnt de doeloorzakelijkheid of de gerichtheid 
op het bereiken van het genoemde doel, naar de achtergrond, en treedt de openheid voor de geleefde ervaring 
in het nu op de voorgrond. Dit sluit aan op de nieuwe post-kosmopolitische houding zoals Derrida die beschrijft 
en waarnaar ik in de inleiding verwees. 
 
 
7 Genot 
 
"Er zijn mannen die even goed zijn als vrouwen. Dat gebeurt wel eens." 
(Lacan, Encore, 1975:70)33 
 
Lacan stelde, zoals Freud, de vraag naar de (cultureel bepaalde) interpretatie en naar de consequenties die 
een bepaalde interpretatie van de "feiten" kan hebben voor de orde van het symbolische en vise versa. Hij gaf 
zich via een formalisering van Freuds probleem rekenschap, niet van de anatomie maar van het feit dat men de 
anatomische feiten, de materie, op verschillende manieren kan interpreteren en vorm geven; dat is gender.34 
Een man, aldus Lacan, dat wil zeggen hij die zich op het symbolisch vlak onder deze noemer schaart (want 
ook een vrouw kan een mannelijke positie innemen en vice versa35) ziet zich geconfronteerd met een noodzaak 
wanneer het om de interpretatie van het geslachtsverschil gaat. Hij moet zich verhouden tot de fallus en de 
castratie. Zijn verlangen blijft door deze oedipale oppositionele logica gestructureerd. Doet hij dat niet, dan is 
hij geen echte man. 
 Enerzijds lijkt hier te worden gesteld dat het oedipuscomplex een dwingendere logica bezit dan Freud 
aannam. Freud stelde immers dat met name een jongen op weg naar volwassenheid het oedipuscomplex 
achter zich kan laten, terwijl dat voor een meisje iets moeilijker, zo niet onmogelijk zou zijn. Daartegenover lijkt 
Lacan in Encore een ander standpunt ten aanzien van het oedipuscomplex in te nemen, waarmee hij het 
oedipale niet meer als een in de persoonlijke historie (de ontogenese) concreet aanwijsbaar complex 
behandelt, dat ophefbaar zou zijn, maar vooral als een cultuurlijk bepaalde manier van denken (in het kader 
van een fylogenese dus) of, zoals ik het eerder niet toevallig noemde, een logica, gebaseerd op "een eerste 
betekenaar", de fallus. Wanneer men zich eenmaal tot de oedipale logica bekend heeft komt men er niet meer 
zomaar van los, zo lijkt het, en zeker niet wanneer men een man is of wil zijn.  
 Anderzijds bezit het complex toch ook niet die universaliteit die Freud eraan toekende, want tegelijk is 
het oedipuscomplex maar een complex onder andere, dat wil zeggen maar een van de manieren om een 
omgang met lust en onlust, het verlangen naar bevrediging en het incestverbod, c.q. de castratie te 
structureren. Een vrouw namelijk kán volgens Lacan iets anders willen dan het bezit van de fallus of een of 
ander substituut daarvoor ("alles", of de "moeder", of "de vrouwtjes van de ander")(hetgeen Freud met 
"Penisneid" benoemde). Ze kan door iets anders gedreven zijn dan door dat fantasma dat de broederschap 
beheerst. Dit impliceert dat het oedipuscomplex geen algemeen geldende logica heeft. Er is volgens Lacan een 
andere structurering van het verlangen en denken, een andere verzamelingenleer, een andere ordening van de 
groep mogelijk dan de oedipale. Niet in die zin, zoals Freud dat bedoelde, dat men het oedipuscomplex achter 
zich zou kunnen laten, alsof er een soort dialectische opheffing mogelijk zou zijn, maar misschien meer in die 
zin dat men het (letterlijk) 'links' zou kunnen laten liggen. Misschien heeft Lacan niet toevallig de formules voor 
de verzameling mannen links van de verticale streep gepositioneerd die deze verzameling scheidt van de 
formules te rechter zijde van de verticale streep, die de verzameling vrouwen definieert. De non-oedipale 

                                                 
33 "Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Ça arrive." 
34  Hoewel niet op oneindig veel manieren. Het zijn daarbij niet zozeer de feiten die een grens aan de interpretatie 
stellen, als wel de taal zélf. De symbolische orde van de taal stuurt en beperkt de mogelijkheden van de interpretatie. Ze 
reduceert haar tot twee, namelijk tot de signifiant "man" en de signifiant "vrouw". Dat gaat zelfs zó ver dat de woorden 
zélf geslachtelijk bepaald zijn, wat overigens weer niet in alle talen het geval is. 
35 Lacan benadrukt het feit dat het hier steeds om betekenaars (signifiants) gaat: "L'homme et la femme [...] ce ne sont 
que des signifiants." (Encore, p.34). En op p. 67 stelt hij vrouwen vrij zijn om zich aan de kant van de mannen te 
situeren; "Si ca leur fait plaisir" (als dat hen plezier doet).  
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ruimte die in onze cultuur voor vrouwen is ingeruimd, bevindt zich in de marge van de ruimte van het sociaal 
contract, of biedt, van tijd tot tijd, obstructie aan die oedipale denkruimte die door in-en uitsluiting is gevormd. 
Misschien ook 'atrofieert' zij die dominante ruimte van het sociaal contract, zoals mijn modestudenten, of de 
groepjes medeplichtige Weightwatchers, ook een poging doen om te ontkomen aan de mainstream logica die 
geobsedeerd is door het geheime fantasma om 'alles' te bezitten, waardoor inderdaad ook het kapitalisme 
gekenmerkt wordt. 
 Volgens de algebraïsche formules van Lacan is er voor een vrouw kortom geen noodzaak om zich tot de 
fallus te verhouden. Beide 'velden' staan open voor een vrouw. Misschien kan ze switchen? Suggereren de 
formules voor seksuering aan de vrouwelijke kant dat vrouwen zich niet altijd tot de castratie hoeven te 
verhouden? Ze kan in elk geval, zoals blijkt uit onze kleine case, als experiment besluiten dat het zowel 
mogelijk is zich aan de regel te houden, alsook haar te overtreden. Misschien is dat ook tevens haar 
´onberekenbaarheid´ en het geheim van haar maskerade. Een ding is zeker duidelijk: een vrouw hoeft niet 
noodzakelijkerwijs op haar lichaam het complement van het mannelijke attribuut te gaan zoeken. Een vrouw is 
niet veroordeeld om zich op het niveau van de zichtbaarheid en binnen het register van het 'hebben' te 
bewegen. (Ze kan, bij wijze van experiment, of meer principieel besluiten "niets meer te kopen").  
 Wat voor soort van metamorfose zal haar verlangen ondergaan wanneer zij besluit zich niet meer tot dit 
register van het 'hebben' te verhouden? Wat kan zij nog meer willen, behalve de fallus, of substituten voor de 
fallus, die in een logica van seriële monogamie worden aangeschaft, en waarvan het modesysteem 
voortdurend acte geeft?  
Lacan formuleert hier de volgende hypothese:  
"(De vrouw,) niet-alles zijnde, heeft ze in relatie tot wat de fallische functie als genot aanduidt, een extra genot 
[...] er is daar iets extra's [...] een genot aan gene zijde van de fallus."36  
Dit extra genot -in Lacans woorden "une jouissance supplémentaire"- en een echte differentie worden pas 
gevonden door te zoeken naar een supplement. "U hoort het goed, ik heb supplementair gezegd. Als ik 
complementair zou hebben gezegd, waar zouden we dan blijven!"37 

 Lacan opteert met andere woorden niet voor deze veelgehoorde stelling als zou een vrouw weliswaar 
geen penis hebben, maar dan toch wel iets anders bijvoorbeeld de clitoris, die als het complement van de 
penis wordt opgevoerd. Lacan is nog veel radicaler wanneer hij stelt dat we het eerder moeten zoeken in een 
supplement. Dit supplement brengt een vrouw tegelijk aan gene zijde van die (oedipale) orde van het al of niet 
hebben van een of ander attribuut. Dit supplement 'heeft' een vrouw immers niet, maar het kan haar toevallen, 
als een ervaring van een genieting, vermits ze zich althans op die mystieke weg begeeft die haar aan gene 
zijde van de oedipale problematiek van het al of niet hebben van dat attribuut brengt. In die zin kan men 
misschien, in navolging van Bernard Baas (1988), spreken van een "gepurifieerd verlangen". Een gepurifieerd 
verlangen is een verlangen waaruit de prominente rol van het object, dat volgens Freud (1905) feitelijk altijd al 
als een soort alibi voor het verlangen functioneert, als het ware is weggefilterd.38 En alleen aan dit 
(gepurifieerde) verlangen kan iets extra's toevallen, namelijk dat extra genot, dat ook een mystica als Teresa 
van Avila strikt onderscheidt van de lust. Dit extra-tje verschijnt als een soort bijproduct, vergelijkbaar met het 
kunstzinnige "Genuss" waarover Freud in Das Ich und das Es (1923) spreekt.39  
 Een vrouw is niet gecastreerd, aldus Lacan, het gaat er zelfs niet om dat ze iets ánders heeft, dat 
complementair zou zijn aan het mannelijke. Het gaat om iets extra's, wat ze niet kan hebben, maar wel kan 
verlangen en ervaren. Het gaat om een extra genot, aan gene zijde van de fallus, maar waarvan zij precies 

                                                 
36 "(la femme,) d'être pas-tout, elle a, par rapport à ce que désigne de jouissance la fonction phallique, une jouissance 
supplémentaire...il y a quelque chose en plus...une jouissance au-delà de phallus." (Encore, p. 68-69. cursivering van 
Lacan) 
37 "Vous remarquerez que j'ai dit supplementaire. Si j'avais dit complementaire, ou en-serions nous!" (Encore, p.68. 
Cursivering van Lacan) 
38  waar een onderscheid tussen object, doel en bron van het verlangen wordt gemaakt. 
39 In deze tekst suggereert Freud dat de kunstzinnige genieting mogelijk wordt ten gevolge van een splitsing van Eros 
en Thanatos. Het is m.i. deze passage die Lacan in Encore heeft aangegrepen om dat mystieke thema van het 
onderscheid tussen lust en genot verder uit te werken: de lust, als datgene waarnaar het verlangen kan streven, en het 
genot, dat Lacan, in navolging van Freud, aan gene zijde van de lust situeert, en waarnaar men niet kan streven, dat 
men niet kan beheersen, laat staan begrijpen. 
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geniet, dat kan ze niet zeggen. Het eigen-aardige van dit specifiek vrouwelijk genot, dat zich onderscheidt van 
de lust (door Lacan steevast met "plaisir" vertaald), gaat volgens Lacan gepaard met een niet-weten:  
"Er is een vrouwelijk genot waarvan zij misschien niet méér weet dan dat ze het ervaart [...] van dat genot weet 
de vrouw niets, terwijl men haar al tijden smeekt, geknield smeekt, om te proberen er iets over te zeggen; maar 
nee, geen woord!"40  

 Het is ook een literair thema, stelt Lacan en hij noemt hier met name mystica's als Hadewijch van 
Antwerpen en Teresa van Avila, die hij mystica's noemt. De mystiek is iets serieus, stelt hij, waarover bepaalde 
mensen ons onderwijzen, meestal vrouwen, of ook toegewijde mensen zoals de heilige Johannes van het 
Kruis. Want ook als men een man is, "[...] is men niet gedwongen zich aan de kant van ∀x : ɸ x te situeren [...] 
Er zijn mannen die evengoed zijn als vrouwen. Dat gebeurt. [...] Ondanks, ik zeg niet hun fallus, ondanks dat 
wat hen hindert onder die noemer, zien ze, ervaren ze het idee dat er een genot moet zijn dat zich aan gene 
zijde daarvan bevindt. Dat is wat men mystici noemt".41 
 We hoeven, aldus Lacan, "[...] slechts in Rome het beeld van Bernini te gaan zien om meteen te 
begrijpen dat zij geniet, dat lijdt geen twijfel. En waarvan geniet zij? Het is duidelijk dat het essentiële 
getuigenis van mystici precies bestaat uit deze verklaring dat zij het ervaren, maar dat zij er niets van weten."42 
Het beroemde beeld van Bernini, in de Santa Maria della Vittoria, op de hoek van de Piazza della Repubblica 
in Rome; dat beeld waarvan de foto op de omslag van Lacans twintigste Seminaire prijkt, en waarop de heilige 
Teresa te zien is terwijl een engel op het punt staat haar met zijn lans te doorboren, deed ook in het 
zeventiende eeuwse barokke Rome al veel stof opwaaien. Ik zal in de volgende hoofdstukken nog terug komen 
op dit beeld en deze mystieke genieting, aangezien Lacans vingerwijzingen naar mystieke teksten even summier 
als intrigerend blijven. Ik zal met name de verwijzing naar Teresa's teksten in de volgende hoofdstukken preciezer 
ondervragen en uitwerken, door mijn jarenlange dialoog met haar daar uit te werken.  
 
 
8 CONCLUSIE 
 
Ik heb in mijn zoektocht naar nieuwe epistemologische fundamenten voor feministische onderzoek tot nu toe 
een weg getraceerd die loopt van Freud naar Lacan. Lacans suggestie dat er in de mystiek een nieuwe, niet 
dualistische logica te vinden is; een manier van denken en verlangen, die zich niet baseert op geijkte oedipale 
uitsluitingsprincipes en hiërarchische cathegoriseringen, is interessant. Waar de eerste zich, geconfronteerd 
met het vrouwelijk verlangen, uiteindelijk toch het hoofd bleef breken over de 'vrouwelijke functie' -en daarin 
ook op zeker moment een zeker maatschappelijk noodlot meende te vinden- daar probeerde de laatste het 
psychoanalytische onderzoek via de algebra te verleggen naar een epistemologische dimensie, door een 
nieuwe logica te denken, met behulp van het twijfelachtig gegeven van de vrouwelijke wil enerzijds en vanuit 
wat Freud in Jenseits des Lustprinzips (1920) forceerde anderzijds. Waar de eerste, met zijn eigen denk-weg, 
een exemplarisch voorbeeld geeft van een wetenschappelijke methode die de oppositie tussen praktijk en 
theorie achter zich laat, en van een kentheoretische fundering die op alle mogelijke manieren blijk geeft van 
deze aandrang om het denken in opposities te deconstrueren, daar werkt de tweede deze zoektocht naar een 
ander fundament voor wetenschap uit via het vraagstuk van het vrouwelijk genot in de mystiek. 
 De twijfel die rijst, is deze: is het gendervraagstuk wil wel het geëigende uitgangspunt om dit te doen? 
Of beter: had Lacan deze twee lijnen van Freud s onderzoek wel moeten samenvoegen? Waarom zouden 'het 

                                                 
40 "Il y a une jouissance féminine dont elle ne sait peut-être pas plus qu'elle l'éprouve [...] de cette jouissance, la femme 
ne sait rien, c'est que depuis le temps qu'on les supplie, qu'on les supplie a genoux [...] d'essayer de nous le dire, eh 
bien, motus!"(1975:69) 
41 "La mystique [...] C'est quelque chose de sérieux, sur quoi nous renseignent quelques personnes, et le plus souvent 
des femmes, ou bien des gens doués comme saint Jean de la Croix - parce qu'on n'est pas forcé quand on est male, de 
se mettre du coté du ∀x : ɸ x  [...] Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Ca arrive.[...] Malgré, je ne dis 
pas leur phallus, malgré ce qui les encombre a ce titre, ils entrevoient, ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une 
jouissance qui soit au-dela. C'est ca, ce qu'on apelle des mystiques." (1975:70) 
42 "[...] vous n'avez qu'aller regarder à Rome le statut de Bernin pour comprendre tout de suite qu'elle jouit, ça ne fait 
pas de doute. Et de quoi jouit-elle? Il est clair que le témoinage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils 
l'éprouvent, mais qu’ils n'en savent rien."(1975: 70-71) 
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raadsel van de vrouwelijkheid' (probleem van de seksuele differentie) en de zoektocht naar een logica aan 
gene zijde van het oedipale fallogocentrische lustprincipe met elkaar te maken hebben? Of waarom zouden we 
het tweede in termen van het eerste moeten blijven stellen? Lacan lijkt hier, net als Derrida in Eperons, les styles 
de Nietzsche (1978), de zoektocht naar een 'ander denken' te 'seksualiseren'. Precies op het punt waar Freuds 
onderneming in een raadsel dreigde vast te lopen ("das Rädsel der Weiblichkeit"), heeft Lacan een opening 
proberen te creëren naar een andere logica toe, door twee wegen van Freuds onderzoek uit te werken en 
bijeen te brengen. Volgens Lacan ontstaat er aan gene zijde van het Lustprincipe een nieuwe driftoriëntatie die 
hij een ontsporing ("dérive") van de drift noemt. Vrijwel nooit gebruikt hij daarbij, zoals Freud, het beladen 
begrip doodsdrift. Het begrip doodsdrift wordt door hem in Encore terzijde geschoven om plaats te maken voor 
het begrip genot ("jouissance"). Een vrouw, stelt Lacan (niet alle vrouwen dus) kán het (andere) genot 
(onderscheiden van de lust, of het plezier) willen. Al wéét ze niet precies wat ze dan wil, het lijdt geen twijfel 
dat ze iets wil en dat dat tot een ervaring van een extra genot leidt. Een vrouw kan ervoor kiezen om het 
transgressief karakter van het verlangen te laten prevaleren. Ze ordent dan niet meer haar leven volgens het 
economisch richtsnoer van de lust, volgens de uitsluitende, binaire fallocentrische logica van het 
oedipuscomplex, ze stelt niet meer in het centrum van haar verlangen en denken (logica) het symbool van de 
fallus als norm en als metaforisch teken van genotvolle bevrediging, ze gaat integendeel op zoek naar méér 
(encore), al weet ze niet wat.  
 Een dergelijk, toegegeven, vage omschrijving is voorlopig al wat we over het fantasma kunnen zeggen 
dat ter rechter zijde van Lacan´s schema de vrouwelijke uitzondering op de regel zou kunnen vormen. We 
zagen dat het om een uitzondering gaat die tegelijkertijd de regel fundeert; een uitzondering die daarom niet 
als uitsluitend criterium dienst doet, zoals dat het geval is binnen de oedipale logica, waar hij-die-pretendeert-
alle-vrouwtjes-te-willen-bezitten niet mee mag doen aan de broederbond. Eerder is deze vrouwelijke 
uitzondering op de regel een keuzemogelijkheid, die het behoren tot de verzameling (vrouwen) niet uitsluit. Het 
is precies hier dat Lacan de begrippen "object kleine a" en "grote A" gebruikt. Aan gene zijde van het 
lustprincipe tekent zich een orde af waarin het object niet meer centraal staat, maar in al zijn naaktheid 
verschijnt: als alibi voor de drift, zoals Freud dat in 1905 Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie beschreef. Hier 
verschijnt ieder object uiteindelijk als gebrekkig. Hier eindigt iedere investering in een object in die uitroep: "dit 
is het niet" ("ce n'est pas ça"), een ervaring die binnen de mode natuurlijk niet anders dan centraal kan staan. 
In de mystieke poëzie verschijnt God niet zozeer als object maar als de Ander (met grote A) die als object 
steeds ontsnapt, en waar niets over te zeggen valt vanuit de orde van het 'weten'. Om de fundamentele 
alibistructuur van de begeerte en van het driftleven te kunnen benoemen, gebruikte Lacan een neologisme: 
object a (met kleine a). De mystieke ervaring doet uiteindelijk volgens Lacan dit paradoxale en lege object 
verschijnen, waarbij de a, eerste letter van het alfabet, als minimaalste symbolisering geldt. In het elfde 
Seminaire (1973) zegt Lacan daar het volgende over: 
"..dit object, dat in feite slechts de aanwezigheid van een gat of een leegte is die, zoals Freud zegt, opvulbaar 
is met welk object dan ook, en waarvan we alleen maar het aandringen kennen, in de vorm van het verloren 
object kleine a [...] dit (object) is geïntroduceerd vanwege het feit dat geen enkel voedsel ooit de orale drift zal 
bevredigen, en om dit eeuwig ontbrekend object aan te duiden." [...] "Het gaat om een geprivilegieerd object, 
ontdekt door de psychoanalyse, waarvan de realiteit zelf puur topologisch is."43   
 Dit neologisme helpt om de logica van deze zijde (de linker in het hierboven besproken schema; die van 
de oedipale logica) te onderscheiden van een logica aan gene zijde (de rechter). De oedipale logica versluiert 
met haar binaire categorisering de alibistructuur van de begeerte. Een post-, pré-, of niet-oedipale logica geeft 
zich rekenschap van deze alibistructuur van de begeerte. Het object waarop de begeerte of de drift gericht is 
verschijnt daar als een leeg object; als een gat, een leegte, opvulbaar met wel object dan ook. 
 De uitroep "dit is het niet" (“ce nʼest pas ça”) leidt de vrouwen, of zij die zich op deze positie in het veld 
van de begeerte situeren, tot een mogelijk nieuwe niet-oedipale omgang met de drift en de objecten van de 
drift, of is misschien zelf al uitdrukking van een andere omgang met de drift. Vanuit een dergelijke omgang met 
de drift zal men in elk geval niet gauw tot het stadium geraken waarin men concludeert dat alle verveling door 

                                                 
43 "[...] cet objet, qui n'est en fait que la présence d'un creux, d'un vide, occupable, nous dit Freud, par n'importe quel 
objet, et dont nous ne connaissons l'instance que sous la forme de l'objet perdu petit a [...]" "Il s'agit de cet objet 
privilégié, découverte de l'analyse, de cet objet dont la réalité même est purement topologique [...] (1973:164, 232). 
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amusement wordt verdreven. (Er is deze prachtige zinssnede uit de monoloog tussen Peter Finch en William 
Holden uit de film Network, 1976, van Sidney Lumet, waarin deze een even visionaire als ironische voorstelling 
van de toekomstige kapitalistische markt geeft, waarin “all boredom will be amused”). 
 Dat het ʻdit niet isʼ, is de ervaring van een frustratie, maar tegelijkertijd ook van een altijd ontsnappend, 
nieuw genot. Een nieuw genot dat volgens Lacan in de repetitie wordt gevonden en dat zich in de dimensie van 
het spreken alleen als negatie kan verwoorden. Het “ce nʼest pas ça” en het “encore” verwijzen naar het op drift 
zijn van de drift zelf:eze ontsporende en an sich a-morele dimensie van een drift die zich niet langer laat 
inpassen in een economische logica van het plezier of in de romantische logica van de hoofse liefde. Lacan 
onderscheidde deze organisatie van de drift aan de kant van de vrouwen en van de (oedipale) organisatie van 
de drift aan de kant van de mannen. Voor 'echte mannen' doet het object van hun drift zich steeds voor als een 
metonymische opeenvolging van imaginaire fallische objecten ('vrouwtjes'). Aan de kant van de vrouwen kan 
het verschijnen als een object dat eigenlijk geen object meer is en welks attributen er ook niet meer toe doen: 
het objet (kleine) a. In Lacans termen; een object dat van een puur topologische aard is en waarvan men de 
alibistructuur vroeg of laat onder ogen moet zien. 
  
We kunnen concluderen dat voor Lacan een verschillende ordening van het driftleven ook leidt tot een 
verschillende denkordening, of tot andere algebraïsche ordeningsprincipes. 'Mannelijk' is de logica van de 
oppositionele uitsluiting, die gebaseerd is op een fallogocentrische fantasie: een witte mythologie, die werkt via 
het op de voorgrond stellen van een normstellende metafoor. 'Vrouwelijk' is de logica die Lacan ter rechter 
zijde situeert en die ruimte laat de creatie van een normstellende metafoor te bevragen vanuit deze ontdekking 
'dat het dit niet is'. We zullen zien dat in het werk van Teresa van Avila weliswaar ook fallische metaforen 
opduiken, maar dat de centrale metafoor van het water, die door Julia Kristeva (2008) in haar grote werk over 
Teresa uitgebreid wordt geanalyseerd, als een alternatief verschijnt voor de centrale rol van de fallus.  
 Ook kunnen we concluderen dat het denken en het lichamelijke driftleven of het verlangen zijn in Lacans 
visie innig verbonden zijn. Bovendien  bestaan er twee fundamentele manieren van denken en verlangen, die 
Freud in de laatste periode van zijn leven als Eros en Thanatos benoemde en Lacan als oedipale en een niet 
oedipale logica. Bij de ene logica stuurt een mythische fantasmatische fallus als eerste en funderende metafoor 
het verlangen en denken, bij de andere wordt ook deze mythe doorgeprikt. Lacan suggereert bovendien dat 
deze onderscheiden logicaʼs iets te maken hebben met de manier waarop wij mannelijkheid en vrouwelijkheid 
in een 'functie' persen. 
 Ik wil deze laatste vooronderstelling graag achter me laten. Het leidt tot ernstige paradoxen. Ze werd 
niet door Freud naar voren gebracht, maar door Lacan, die van een paradoxale aanpak hield. Lacan lijkt 
immers een nieuwe oppositie te introduceren, tussen oedipale en vrouwelijke logica, terwijl Freud elke duele 
constructie tot op het laatst van zijn leven op haar houdbaarheid bleef bevragen en vervolgens probeerde te 
deconstrueren. Bovendien: wanneer we er toe overgaan te stellen 'dat er mannen zijn die even goed zijn als 
vrouwen', zoals Lacan doet ten aanzien van Johannes van het Kruis, dan hebben we de bruikbaarheid van een 
metafoor wel opgeblazen. 
 Wat voor dit onderzoek interessant blijft, is deze Lacaniaanse suggestie dat er meerdere 
denkordeningen of denkruimtes mogelijk zijn en dat we die op het spoor zijn gekomen dankzij het twintigste-
eeuwse debat over sekse en gender. Ook is het interessant dat Lacan de kwestie van de interpretatie van het 
sekseverschil veel explicieter dan Freud van een bredere epistemologische context voorziet. Beter gezegd: 
Lacan duidt de mogelijke interpretaties als epistemologisch dispuut. De oedipale interpretatie opent op een 
epistemologisch universum dat Derrida als een 'witte mythologie' duidde; de andere belooft een niet 
uitsluitende logica en een 'andere' omgang met verschillen dan die oedipale die onmiddellijk teruggrijpt op een 
oppositie die een hiërarchie verbergt.  
 We kunnen dus concluderen dat het sekseverschil niet alleen deze vragen naar de verhouding tussen 
de seksen oproept, maar ook naar denkkaders (naar hiërarchische verhoudingen bij voorbeeld) en denkruimten 
die bepaald zijn door epistemologische vooronderstellingen, metaforen en structuren. Het sekseverschil kan zo 
een eye-opener worden voor de vraag naar een differentie die niet meer seksueel van aard is. Ik zal dus de 
komende hoofdstukken in dit bredere epistemologische perspectief stellen; een perspectief dat zich niet alleen 
opdringt in Encore, maar ook wanneer men teksten van mystici of mystica's zelf ter hand neemt. In veel 
mystieke teksten gaat het immers om liefdespoëzie, waarin niet meer de ander van het andere geslacht, maar 
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de grote onkenbare Ander (God) en het zoeken naar een andere levenshouding en een ander denken centraal 
staan. Daarvoor moeten de mystica's iets van dat aloude register van de hoofse liefde achter zich laten. En wat 
ze achter laten is veel ingewikkelder dan datgene waarnaar de gelofte van kuisheid lijkt te verwijzen. 
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VI Marges 2: De Fallus 
 

"De betekenaar heeft geen enkele verhouding met het betekende [...]. De betekenaar refereert als zodanig nergens aan, 
behalve aan een discours [...] aan het gebruik van de taal als verbinding [...] een verbinding tussen hen die spreken."1  

(Lacan, 1975, Encore) 
 

“Personally I always fake it with men. I think all women do. Why be rude?" 
(The Hite Report, 1976) 

 
"70% of the man fake an orgasm during masturbation."  

(Anoniem, 1997) 
 

                                                 
1 “[…] le signifiant ne se pose que de nʼavoir aucun rapport avec le signifié. […] Le signifiant comme tel ne se refere á 
rien si ce nʼest á un discours [… ] á une utilisation du langage comme lien [… ] un lien entre ceux qui parlent.”  
(Encore, p. 32)  
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 Ik heb nu drie hoofdstukken lang nagegaan wat het revolutionair nieuwe is, dat Freud, als uitvinder van 
wat hij psychoanalyse noemde, ons ook nu, aan het begin van de éénentwintigste eeuw te bieden heeft, om de 
discussie rond nieuwe epistemologische grondslagen voor feministisch onderzoek verder te helpen. Daarbij heb 
ik laten zien dat Freuds belangrijkste gebaar, dat mijns inziens ook zijn intellectuele grootheid uitmaakt, bestaat 
uit het steeds maar weer aan de orde stellen, doordenken en doorwerken van alle mogelijke oppositionele 
denkvoorstellingen; niet alleen in zijn eigen werk of in het discours van zijn patiënten, maar ook binnen het 
discours van bepaalde wetenschappen, zoals dat van de psychiatrie, de biologie en de psychologie. Al die 
oppositionele denkvoorstellingen berusten op specifieke metaforen, die Freud onvermoeibaar bevraagt op hun 
connotaties en waarvan hij de associatieve kracht -een 'force'- benadrukt, die ook werkt wanneer wij haar 
ontkennen, of zonder dat wij daar een bedoeling bij hebben, of zonder dat wij haar uit vrije wil aan zouden 
roepen. Hier opent zich een vergezicht waardoor we kunnen begrijpen hoe de taal zelf een zekere 'agency' 
bezit. Dit ligt in het verlengde van de methodische benadering die Freud voor de spreekkuur ontwikkelde, die 
berust op de afspraak 'alles te zeggen' en op het langzame, moeizame werk van het terugtraceren van de 
kronkelige wegen die het (grotendeels onbewuste) denken via de vrije associatie aflegt. Binnen deze 
methodische benadering ontwikkelt Freud logischerwijs een grote gevoeligheid voor de metaforische werking en 
kracht van dat 'instrument' waarmee wij denken (de taal). Dit is een instrument dat tegelijkertijd geen instrument 
zou mogen heten, omdat wij het precies niet beheersen en omdat het onze psycho-soma draagt, stuurt en 
structreert.  
 Ik heb laten zien dat de psychoanalytische methode van de spreekkuur eigenlijk op niets anders berust, 
dan op dit inzicht en vooral op de acceptatie dat de psyche bestaat uit betekenisstructuren die wij niet 
beheersen en die een effect op de soma (kunnen) hebben, en -andersom- dat de soma zijn onvermijdelijke 
effecten en aanspraken op de psyche heeft, die men niet met een restrictieve moraal dient te negeren of 
onderdrukken. Dat is waar Freuds luisteren begint, een luisteren dat probeert af te zien van moraliserende 
oordelen. Oordelen die veelal op hiërarchiserende (onder)scheidingen gebaseerd zijn; tussen goed en kwaad, 
nuttig en onnuttig, redelijkheid en waan. Freuds grootheid en openheid van geest blijkt op het moment dat hij 
besluit dat zijn werk niet zozeer moet bestaan uit het vellen van oordelen, hetzij in de zin van diagnoses, hetzij 
in de juridisch-morele zin. Een oordeel (onder)scheidt immers, en bakent af en (be)sluit. Freuds denken en 
luisteren bestond, vanaf 1897 eerder uit een eindeloos geduldig steeds maar weer opnieuw openen van de 
discussie of het denkproces. 
  De psychische structuren denkt Freud  ruimtelijk, als eindeloos vertakkende bouwsels, waaraan elk 
detail betekenisvol en de moeite van het bevragen waard is, terwijl wij daar doorgaans geen weet van hebben, 
zelfs niets van willen weten, noch een bewuste bedoeling bij hadden. De aanspraken van de soma denkt Freud 
zich als 'driften', die beantwoorden aan verschillende 'principes', waarbij hij benadrukt dat dit alles maar 
hulpvoorstellingen zijn, om de innige verwevenheid van psyche en soma te kunnen denken en om dit mythische 
grensbegrip -deze onmogelijke afbakening tussen psyche en soma- een naam te kunnen geven.  
 Het idee dat er in het psycho-somatisch amalgaam van ons leven andere actoren werkzaam zijn dan 
onze bewuste vrije wil tot handelen en spreken, vormt  de basis van de Freuds methode -de spreekkuur- en 
komt ook terug in een aantal 'metapsychologische', theoretische concepten of hulpvoorstellingen, zoals die van 
het onbewuste, dat Freud in navolging van Groddeck ([1923] 1978) ook wel Es (Het) noemt, als in de 
voorstelling van de libido en drift(en), waarvan Freud aan het eind van zijn leven besluit dat zij beantwoorden -
niet aan de vrije wil- maar aan twee andere bewegings-principes uit de Griekse mythologie: Eros en Thanatos. 
Ook deze voorstelling van zaken benadrukt weer hoe ver Freud ging in het deconstrueren van onze bewuste, 
rationele agency, die wij ons, vanuit de erfenis van de Verlichting als een doelgericht, toekomstgeoriënteerd 
principe voorstellen, dat ons helpt vooruit te komen. In feite maakt hij steeds dit gebaar dat in herinnering roept 
dat er in de tijd-ruimte waarin wij ons bewegen van vooruitgang geen sprake is. In die zin is Freuds denkwereld 
in alle opzichten een ondergraving van die witte mythologie die Derrida in Marges (1972) metaforisch in stelling 
bracht, om ons te doen herinneren dat de westerse denkwereld net zo mythologisch is als die waarvan wij ons 
proberen te onderscheiden en die we vanuit een negetiende eeuws positivistisch wetenschappelijk discours 
'primitief' of 'mythisch' noemden.  
 Van één metafoor, die hij ontdekt in het oedipale, kinderlijk discours over het sekseverschil, lijkt Freud 
zich overigens niet los te kunnen maken. Ik heb, aan de hand van een analyse van een van Lacans Seminaires, 
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laten zien dat (Freuds leerling) Lacan zichzelf, ondanks Derrida's verwijten met betrekking tot diens vermeende 
'fallogocentrisme', deze opdracht stelde: los te komen van de verleidelijke plakkerige werking van deze 
metafoor die de basis van de oedipale logica vormt. In deze zoektocht gebruikt Lacan algebraïsche 
vergelijkingen, aangezien aan wiskundige notaties weinig tot geen metaforische beladenheid kleeft. Ook 
suggereert Lacan dat niet alleen het algebraïsche schrift, maar ook het schrijven van bepaalde mystica's, zoals 
Teresa van Avila, in staat is geweest om een anders-dan-oedipale logica te funderen, waarin de fallus niet die 
centrale, dragende rol speelt. 
 
 
1  De fallus als eerste signifiant 
 
Phi; ɸF; "phallus", of “fallus” staat niet voor een lichaamsdeel dat het ene geslacht zou bezitten en het andere 
zou ontberen. Die allereerste metafoor die een wereldbeeld ontsluit en oppositionele- hiërarchische denk-
categorieën mogelijk maakt, is, zoals ook Pierre Bourdieu in La domination masculine (1998) naar aanleiding 
van een recente etnografische studie naar de patriarchale logica van de bewoners van het berggebied van 
Kabilië in Noord-Marokko argumenteert, niet alleen een hardnekkig archaïsch overblijfsel uit een kinderlijke of 
antieke voorgeschiedenis; de fallus fundeert tegelijkertijd onze actuele culturele denkpatronen. Dit was precies 
ook de kern van de feministische kritiek die met name vanaf de zeventiger jaren vanuit filosofische hoek op 
zowel de psychoanalyse als onze fallogocentrische traditie en maatschappij werd geformuleerd (Irigaray 1974). 
Als mythologische 'oplossing' van een intellectueel raadsel beïnvloedt deze metafoor al het denken en 
handelen, of het nu over biologie gaat (en over het raadsel van de oestrogenen, het testosteron of progesteron, 
die niet passen in ons dualistisch oppositioneel geordende fallische denken over sekse), of over de inrichting 
van vinexlocaties en kantoortuinen (Benschop 1996), of over de toekenning van commissariaten. Deze 
metafoor leert ons denken in uitsluitende onderscheidingen die als hiërarchische opposities verschijnen. 
Mannen hebben meer testosteron, zitten in de egalitair ingerichte werkomgevingen van onze moderne 
kantoorgebouwen op de meest strategische plaatsen, worden geacht zich vanuit de woonlocaties naar de 
werklocaties te begeven op de geijkte tijdstippen; vrouwen hebben minder van die dominante hormonen, 
worden meer gedisciplineerd binnen panoptische structuren -die voornamelijk door mannen worden beheerd- en 
zijn marginaal ten opzichte van de dominante logistieke verkeersbewegingen. Dit denk-en gedragspatroon, 
veroorzaakt door dat allereerste mythologische onderscheiding, dat vrouwen iets ontberen wat mannen zouden 
bezitten, blijkt bij nadere analyse door te werken in de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten. 
 Phi is géén attribuut en in het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat Lacan ook geen attributenlogica 
toepast wanneer hij de genderproblematiek zoals die zich voor de kleine Oedipus stelt, probeert te 
herformuleren. Het is géén ding wat men werkelijk zou kunnen hebben. Het is een fantasmatisch object, zoals 
Freud stelde. Of nog beter, een metafoor die een kind zich in de 'oedipale fase' construeert als antwoord op het 
raadsel van het geslachtverschil. Daarbij heb ik aangetekend dat het een metafoor is, die kleine kinderen zich 
überhaupt alleen maar kunnen construeren dankzij die andere metafoor van de castratie, die als dreiging door 
volwassenen wordt geïntroduceerd. De logica van positief en negatief en van aan- en afwezigheid wordt dus 
minstens eerst door de sociaal-culturele context geïntroduceerd en niet door kinderen 'ex nihilo' uitgevonden. 
 Het is in dat opzicht interessant om op te merken dat Lacan in zijn algebraïsche formules voor 
seksuering geen tekens of onderscheiden termen voor mannen en vrouwen heeft opgenomen, of voor 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, terwijl er wel een teken voor fallus is: ɸ. Hiermee opnieuw benadrukkend dat 
mannelijkheid en vrouwelijkheid geen positieve inhoud hebben, maar betekenis krijgen binnen een al bestaande 
(fallische) logica. We kunnen hieruit ook concluderen dat de fallus bij Lacan niet als 'derde term', maar als enige 
positieve term of metafoor fungeert, of nog preciezer: als eerste signifiant. Als 'eerste' betekenaar voor het 
universum van de kleine Oedipus, was hij er al, nog voordat de kleine Oedipus zelf begon met denken. Hij komt 
dus 'van buiten' en wordt aangereikt door anderen. Deze metafoor ordent het veld van de begeerte zodanig dat, 
afhankelijk van de wijze waarop subjecten (mannen, vrouwen en kinderen) zich ertoe verhouden, er twee 
soorten van verzamelingen zijn te onderscheiden. Hier vinden we ook een begin van Lacans antwoord op de 
vraag naar het hardnekkige persisteren van de fallische metafoor. We dienen ons te realiseren dat de fallus niet 
alleen dat imaginaire beeld is dat al meer dan 25 eeuwen binnen onze westerse cultuur rondwaart, maar dat de 
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fallus ook als zwaar beladen, plakkerige metafoor verschijnt; als eerste in een inmiddels lange reeks of serie.  
 Wat bedoelde Lacan precies met dat begrip 'eerste betekenaar'? In zijn vierde Seminaire uit 1956-57, La 
Relation dʼObjet , en met name in de vijftiende bijeenkomst van deze reeks colleges, van 27 maart1957 getiteld 
'A Quoi sert la mythe?' stelt hij dat het denken rond de fallus tijdens de oedipale fase, naast een overdenking 
omtrent seksuele identiteit en het sekseverschil, vooral ook een intellectuele worsteling is, die de kleine 
Oedipus introduceert in de grote theoretische (semiotische) vraag rond de werking van taal en teken. De 
intellectuele worsteling van kleine kinderen rond de betekenis van de fallus introduceert hen in wat Lacan de 
symbolische orde heeft genoemd.  
 Het begrip 'symbolisch' wordt door Lacan op een eigenzinnige manier gebruikt. In zijn vroege werk 
(1936) refereert hij aan de logica en aan de algebraïsche vergelijkingen uit bij voorbeeld de fysica. In 1948, in 
'L'Agressivité en psychanalyse' (in Ecrits 1966), gebruikt hij de term voor het eerst in verband met symptomen; 
die hebben een symbolische functie. Zijn visie op taal is dan inmiddels al sterk gestempeld door de 
etnografische studies van Marcel Mauss, Levi-Strauss en taalfilosofie van De Saussure en Jacobson. In 1953, 
in 'Fonction et champs de la parole et du langage en psychanalyse' (in Ecrits1966) verschijnt het symbolische 
als zelfstandig naamwoord, om een dimensie of 'orde' aan te duiden. Lacan refereert dan met name aan het 
idee dat de sociale wereld is gestructureerd volgens bepaalde ruil-wetten, verwantschapsrelaties en gift-
systemen zoals Mauss en Levi-Strauss dat beschreven. In het vierde Séminaire beschrijft Lacan ook de taal 
zelf als symbolisch, of als een symbolische orde, aangezien de taal als een van de belangrijkste uit-ruil 
systemen werkt (S4: 153, 184). Lacan spreekt dan van een ruil van woorden en de gift van de taal of het 
spreken (S4:189).2 
 In het genoemde college uit het vierde Seminaire bespreekt Lacan de lotgevallen van kleine Hans –
Freuds beroemde case-studie uit 19083- en diens Wiwimacher. Lacan stelt hier dat we in de case van de kleine 
Hans de overgang kunnen volgen van een imaginaire denk-ordening naar een symbolische. De symbolische 
orde onderscheid zich door het feit dat betekenis daarbinnen tot stand komt dankzij een metonymische 
verschuiving en differentiatie, waardoor betekenis vlottend blijft, en dankzij momenten van metaforische 
verdichting af en toe tot staan lijkt te komen. Taal, mensentaal, werkt maar voorzover zij dit verschuivende 
vermogen bezit, waardoor betekenis niet in een starre verwijzende beweging van woord naar ding, maar in deze 
'horizontale' associatieve verwijzing van het ene woord naar het andere, in een uit-ruil van woorden, tot stand 
komt. Bij het tot staan komen van deze keten van betekenaren vormt zich een metafoor, die, voor even, alle 
betekenisvolheid op zich weet te laden, waardoor de metafoor verschijnt als een 'verdichting' van betekenis. In 
die zin is de metafoor, als specifieke vorm van metonymie, de troop die ons rust geeft, en het voortgaan van de 
keten van betekenaren even stopt, of vertraagt, benadrukt Lacan in 'Fonction et Champs de la parole et du 
langage en psychanalyse' (In Ecrits: 1966). Dat maakt ook dat we (lang of kort) stilstaan bij een metafoor, 
namelijk om de eraan klevende (suggestie van) diepte en gelaagdheid tot ons te laten doordringen. Het maakt 
ook dat we verleid worden te repeteren. Sommige metaforen suggereren zoveel diepte en bieden zoveel 
associatieve mogelijke vertakkingen, dat we er maar niet van loskomen. De fallus is zo'n metafoor, die met zijn 
eindeloze vertakkingen en lagen overal aan lijkt te raken, als je erbij stilstaat. Het creëert die fantasmatische, 
plakkerige aantrekkingskracht, die alle denkvermogen lijkt te ontkrachten. 
 Ieder kind moet zichzelf introduceren op de nieuwe, metonymisch-metaforische, systemische, structurele 
of economische denkwijze, die de omgang met taal uit uitruilsysteem van waarden en betekenissen mogelijk 
maakt. De systemisch-structurele aard van de taal kan ook economisch genoemd worden, omdat Lacan hier de 
Saussuriaanse uiteenzetting omtrent de werking van taal volgt, waarin wordt gesteld dat woorden (betekenaren/ 
signifiants) niet zozeer verwijzen naar dingen, noch afwezige dingen representeren voor het oog van de geest; 
woorden verwijzen naar andere woorden die, als context, elkaar een steeds wisselende en verschuivende 
betekenis verschaffen. De Saussure gebruikte in dit kader in zijn Cours linguistique générale (1916) niet alleen 
het begrip betekenis, maar het begrip waarde ('valeur') ([1916]1985: 158-169) en vergeleek de werking van de 
taal dus met een economisch systeem. Ook munten hebben geen vaste betekenis of waarde, maar ontvangen, 

                                                 
2 Voor een helder overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Lacaniaans epistemologisch conceptueel gebouw, of 
Lacans metafysica, zie: Dylan Evans (1996), An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, London: Routledge. 
3 Zie Freuds tekst uit 1908, Uber infantile Sexualtheorien, en Zur sexuellen Aufklärungder Kinder (1907) waarin hij 
verwijst naar de Analyse der Fobie eines fünfjährigen Knaben; “Der kleine Hans” dat in 1909 zal verschijnen. 
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afhankelijk van hun specifieke context -de markt met haar fluctuerende conjunctuur- hun waarde. Friedrich 
Nietzsche maakte deze vergelijking overigens al vóór Saussure, toen hij de werking van metaforen vergeleek 
met "Müntze, die abgenützt und kraftlos geworden sind" (Nietzsche 1873, geciteerd door Derrida 1989:97). 
 De (zelf-)introductie van kleine kinderen zoals de kleine Hans, op deze economische, fluctuerende, 
beweeglijke en associatieve werking van de taal vergt een behoorlijke intellectuele arbeid. Voor de kleine Hans 
is de fallus, aldus Lacan, in eerste instantie een puur, tamelijk op zichzelf staand (imaginair) en ook tamelijk 
raadselachtig beeld, maar gaandeweg forceert deze jonge ”metaphysicien” (S4: 262) zich een “mythe” (idem) 
rond dit enigmatische beeld, waardoor de fallus inderdaad kan gaan functioneren binnen een (symbolisch) 
systeem met andere betekenaren. "Het gaat er nu om dat het kind inziet dat dit imaginaire element een 
symbolische waarde heeft" (S4:261)4 stelt Lacan. Dankzij de metonymische verschuiving van de aandacht, 
waardoor de fallus een plaats krijgt in een lange reeks van andere elementen, kan hij een “een symbolische 
waarde in een betekenissysteem" (S4:260)5 krijgen, waar hij eerst alleen een raadsel belichaamde. "Wat tot nu 
toe slechts de raadselachtige en begeerde fallus was, waarin men al dan niet geloofde, en die was 
ondergedompeld in ambiguïteit, in geloof, in het verwarrende spel met de moeder die onze referentie-term is; 
welnu, dat alles begint zich te articuleren als een metonymie" (S4:264).6  
 Lacans analyse van het oedipuscomplex van de kleine Hans concentreert zich dus op het mythevormend 
vermogen van Hans rond de kwestie van het bezit van dat kleine aanhangsel, dat een enigmatisch vocht 
genaamd 'Wiwi' kan produceren. Uit het onderzoek van Hans blijkt in eerste instantie dat locomotieven wel Wiwi 
produceren, maar stoelen niet. Ook moeders produceren Wiwi zonder dat zij echter dat aanhangsel genaamd 
'Wiwimacher' bezitten. Zowel Freud als Lacan stellen dat de simpele constatering dat de moeder iets niet bezit 
de drempel is die Hans moet nemen om los te komen uit zijn puur imaginaire verhouding met haar, teneinde 
binnen te kunnen gaan in het symbolische (en economische) uitwisselingssysteem van de taal. De constatering 
dat zij iets niet heeft, wat hij wel bezit, is het eerste aangrijpingspunt, van waaruit Hans' metafysische 
onderzoek start. Het is een eerste constatering van een echte differentie - van iets (echt) nieuws- en deze 
ruimte van de differentie is precies de mogelijkheidsvoorwaarde voor het verschijnen van de taal als een 
symbolisch, maar ambigu, betekenissysteem. 
 Het oedipale, kinderlijke onderzoek dat in eerste instantie alleen het sekseverschil tot onderwerp lijkt te 
hebben, verkent kortom, bij nadere beschouwing, aldus Lacan, heel het veld van systematische mogelijkheids-
voorwaarden om tot een (nieuwe) betekenisproductie te komen. Die betekenisproductie op haar beurt wordt 
mogelijk dankzij de metonymische verschuiving van de aandacht via het economische, of systemische 
uitwisselingsprincipe binnen taal. Lacan wijst er op dat Hans zich, in zijn onderzoek naar de Wiwimacher 
geconfronteerd ziet met grote metafysische vragen rond de verschijning van ʻiets nieuwsʼ (iets dat afwijkt en een 
differentie introduceert), waarbij hij hypotheses, oftewel mythes rond groei en rond grootte produceert; moeder 
en zusje hebben het niet, maar het kan aangroeien en groter worden, of afvallen; in elk geval kan het eventueel 
losgemaakt van de lichamelijke realiteit in een keten terechtkomen en elders, eventueel met schroeven, 
aangehecht worden, zoals dat ook bij de kleine Hans het geval is, wanneer hij constateert dat zijn Wiwimacher 
in elk geval stevig ʻherangewachsen' is (S4:265).  
  
Een symbolisch universum ontstaat maar op voorwaarde dat er een eerste differentie geconstateerd wordt, 
aldus Lacan. Een symbolisch universum introduceert 'iets nieuws'. Doorgaans is dat nieuwe, die differentie, in 
eerste instantie van de soort 'niet' en 'wel', of 'aanwezig' en 'afwezig' of 'positief' en 'negatief'. Op grond van 
deze eerste -oppositioneel gereconstrueerde- differentie of differentiatie, kunnen daarna nieuwe gelijkenissen 
geproduceerd worden en eindeloos elkaar overlappende classificatiesystemen ontworpen worden. De oedipale 
vraag naar de herkomst van babies en naar de betekenis van het sekseverschil blijkt uiteindelijk door Lacan niet 
alleen geduid te worden als kinderlijke theorie, maar als een metafysische vraag die het mensenkind 
introduceert op de fundamentele ordenings- en cathegoriserings-structuren van ons talige denken. Denken, dat 
wil zeggen 'iets nieuws' kunnen incorporeren, begint met een systeem waarmee differentiaties aangelegd 

                                                 
4 “Il sʼagit maintenant que lʼenfant sʼappersoive que cette élement imaginaire a valeur symbolique,” (mijn cursivering). 
5 "[...] une valeur symbolique dans le systeme signifiant.”  
6 “Ce qui nʼétait jusque-la que le phallus énigmatique et desiré, cru et pas cru, plongé dans lʼambiguité, la croyance, le 
jeu leurrant avec la mere qui est notre terme de réference, eh bien, cela commence a sʼarticuler comme une métonymie.”  
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kunnen worden en overeenkomsten vastgesteld kunnen worden: de symbolische orden van een taal. En 
minstens het westerse denken7 is gestempeld door differentiaties die tot uitsluitende opposities (of negaties) 
lijken te verglijden. Dit is precies het mechanisme waar Freud als psychoanalyticus de vinger op legde en dat 
door Derrida als witte mythologie wordt benoemd; een mechanisme dat gebruik maakt van de verleidende 
werking van een sterke metafoor.  
 Een metafoor is grappig, of treffend en verleidelijk omdat hij gebruik maakt van bestaande, 
geaccepteerde oppositionele ordenings- categorieën. Door zaken met elkaar te vergelijken die doorgaans 
paradigmatisch strikt van elkaar gescheiden zijn, en in het geheel niet op elkaar lijken, ontstaat een 
verrassingseffect. Zo werd een verrassend inzicht gecreëerd in de werking van wat tegenwoordig ook wel de 
virtuele economie heet, toen economen tijdens de kredietcrisis van 2008 ineens over 'nieuwe financiële 
producten' begonnen te spreken. De contaminatie van het bijvoegelijk naamwoord 'financieel' en het zelfstandig 
naamwoord 'product' leidde tot een nieuwe metafoor die lang kon drijven op de suggestie van dat het hier om 
een betrouwbaar gegeven ging. Geld is echter een ruilmiddel om producten inwisselbaar te kunnen maken, of 
een middel om productie in de toekomst mogelijk te maken maar het is niet zelf een product. Producten zijn 
doorgaans tastbare zaken, die waarde bezitten vanwege een toevoeging door mensenhand (kennis, 
ambachtelijke vaardigheid, vormgeving).  
 Een 'naked short'8 een 'financieel product' noemen is een elegante, verleidelijke metaforische 
vermomming van een praktijk die kan leiden tot marktmisleiding. Banken promoten 'financiële producten' om zo 
de transacties die ze aanbieden -en die in wezen altijd gebaseerd zijn op winst nemen door op groei of verlies 
te speculeren in de tijd- een aura te geven dat ze niet bezitten. Financiële producten zijn constructies 
gebaseerd op vertrouwen, hoop, geloof, verwachting en beloftes en 'nieuwe' financiële producten zijn 
gebaseerd op een gokje en op regelrechte nauwelijks verdoezelde misleiding, zoals bij de subprime 
hypotheken-crisis in de Verenigde Staten duidelijk werd. Ze hebben niets van dat materiële, aardse, dat aan het 
woord 'product' kleeft. De metaforische lading die het begrip 'financieel product' dus krijgt door simpelweg twee 
begrippen uit twee verschillende paradigmata bijeen te brengen, probeert minstens het verschil dat er wel 
degelijk bestaat tussen de beide paradigmata te verdoezelen. Een product is een 'tastbaar' maaksel. Een 
'financieel product' is een meer of minder realistische droom, of een misleidend contract tussen partners van 
ongelijke grootte (de een heeft meer kennis, geld, armslag ter beschikking dan de ander en kan zijn 
voorwaarden dicteren).  
 Eenzelfde taalspel vindt overigens al enige jaren in de zorg- en onderwijssectoren plaats. Daar worden 
studenten en patiënten ineens 'cliënten' genoemd en onderwijs en zorg tot 'producten' gereduceerd. Daarmee 
worden allerlei connotaties uit het kapitalistische marktdenken overgedragen op sectoren die bij introductie van 
marktlogica te gronde gaan. Zorg en onderwijs zijn immers niet gericht op winstmaximalisatie, maar floreren 
dankzij toewijding en betrokkenheid. En dit zijn immateriële, moeilijk meetbare, moeilijk beloonbare, maar 
onmisbare factoren die onherroepelijk tekort worden gedaan bij de introductie van efficiency-management. En 
patiënten en studenten willen geen product maar tijd en aandacht, iets wat in een kapitalistische markt schaars 
is, waarop als eerste bezuinigd wordt en waarmee precies gespeculeerd wordt in het geval van nieuwe 
financiële producten. 
 
 
2 De fallus als metafoor 
 
"We stellen dat de fallus zoals ik die heb gepreciseerd, een betekenaar is die geen betekende heeft".9 
(Lacan in Encore, 1975: 75) 
 

                                                 
7 Over denken in niet-westerse culturen kan ik natuurlijk, bij gebrek aan kennis, niet spreken. 
8 Een financieel product dat tot stand komt op volledig virtuele manier via een slimme constructie van afspraken, 
doordat financiële instellingen beurshandelaren aandelen lenen op het moment dat deze vermoeden dat de 
aandelenkoersen zullen gaan dalen, om deze te verkopen op het moment van daadwerkelijke waardedaling, en ze 
vervolgens terug te kopen tegen een lagere prijs. 
9 ” [...] nous le designon de ce phallus tel que je le précise dʼetre le signifiant qui nʼa pas de signifié […]” . 
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De fallus moet in Lacans (post-)structuralistische terminologie, die voornamelijk stoelt op de semiotiek van De 
Saussure en Jakobson en op de structurele methode van Mauss en Levi-Strauss10, vooral begrepen worden als 
een materieel teken, of beter betekenaar (signifiant), die via het oude, klassieke symbool van de op een sokkel 
gepresenteerde fallus onmiddellijk ook de 'achterliggende' idee van castratie oproept, maar verder geen 
betekenis heeft, of beter, die zodanig 'overloopt' van in de loop der eeuwen opgestapelde associatieve 
betekenissen, dat haar betekenis (signifié) vlottend en in het vage blijft.  
 In eerste instantie lijkt het moeilijk te verstaan wat Lacan precies bedoelde met de hierboven geciteerde 
formulering rond de fallus als signifiant zonder signifié. Ik heb echter al laten zien hoe de fallus in Freuds case-
analyses verschijnt als eerste hypothetische antwoord op een intellectueel raadsel, als metafoor, gefundeerd op 
deze negatie, of beter op deze vaststelling van een eerder raadselachtig 'niets' ('castratie'), waardoor de fallus 
als betekenisvol troostrijk antwoord kan verschijnen, mits het kind dit cultureel 'mythologisch' werk van 
symbolische betekenisproductie voltrekt en navolgt.  
 De fallus als betekenaar zonder betekende, dat is opnieuw een manier om te zeggen dat de fallus een 
mythe is en wel precies de mythe waaraan Freud refereerde, een mythe die niet zozeer opent op een leegte 
('een gebrek aan signifié'), maar gegrondvest is op de angst of het terugdeinzen voor een (al even mythische) 
'leegte' (de 'castratie') en die zelf een fictie is, zoals elke mythe probeert een oorzakelijkheidshypothese te 
funderen op een fictief, mythisch begin of oorsprong. Als metafoor opent de fallus vervolgens, aldus 
gefundeerd, op een heel symbolisch systeem of 'gebouw', waarbinnen de logische ordening der dingen en 
sociale verhoudingen is gegrondvest op deze allereerste metafoor waarvan Freud vaststelde dat kleine 
kinderen het zich construeren als antwoord op het raadsel van het geslachts-verschil. Voor een uitgebreide 
analyse van de manier waarop een hele culturele 'kosmos' kan worden gebouwd op dit eerste oorspronkelijke 
onderscheid leze men Bourdieu (1998). Als (post-structuralistisch) sociaal wetenschapper en etnograaf geeft 
Bourdieu aan dat hij schatplichtig is aan Freud. Waar Freud voor zijn analyse van de ver-reikendheid van de 
fallische metafoor terug ging naar de klassieke Oudheid, om daarna de resten van deze fallische logica terug te 
vinden in de kinderlijke fantasiewereld en in de producten van ons onbewuste, zoals de droom of de grap, daar 
stelt de Bourdieu dat we ook naar kleinere cultureel afgeschermde groepen kunnen kijken, zoals de 
bergbewoners in Kabylië in Noord Marokko, waar een fallogocentrische ordening van de leef- en denk-wereld 
nog steeds ongecensureerd en ongewijzigd door moderne invloeden van emancipatie in werking is. "De 
bergbewoners van Kabylië hebben een paradigmatische vorm van de 'fallo-narcistische' en androcentrische 
cosmologische visie bewaard, die zij gemeen hebben met alle mediterrane samenlevingen, en die tegenwoordig 
nog overleven, maar dan partiëel en in verbrokkelde vorm, in onze eigen cognitieve en sociale structuren"11 stelt 
Boudieu. Daarbij geeft hij een prachtig schematisch overzicht van de oppositionele, hiërarchische, fallische 
ordening van deze kosmos.  
 We kunnen concluderen dat het de fallus als betekenaar en metafoor niet zozeer aan betekenden 
(signifié's) ontbreekt, maar dat de fallus juist zeer vele connotaties heeft, die veel meer verbintenissen met de 
constructie van de sociaal-culturele werkelijkheid bezitten, dan alleen met die mythologische beelden die we 
kennen uit de klassieke oudheid. Lacan had het al eerder benadrukt. De betekenaar -dat wil zeggen iedere 
betekenaar, welke betekenaar dan ook, dus niet alleen de fallus- heeft geen enkele specifieke relatie met een 
specifieke signifié. Als de signifiant al ergens aan refereert, dan is het aan het discours zelf en aan een gebruik 
van de taal als verbinding, als verbindend element tussen hen die spreken, benadrukt Lacan in het hierboven 
geciteerde motto bij dit hoofdstuk. Dit wordt mooi geïllustreerd door de welbekende grap over mannen die niet 

                                                 
10 Zie voor een goede en zorgvuldige uiteenzetting over dit onderwerp Zafiropoulos, M., Lacan et Levi-Strausss ou le 
retour á Freud (2003) zie ook Lacans al genoemde artikel uit 1948: 'Fonction et champ de la parole et du langage dans la 
psychanalyse' in Ecrits (1966). 
11 "Les paysans montagnards de Kabylie ont sauvegardé [...] une forme paradigmatique de la vision "phallonarcissique" 
et de la cosmologie androcentrique qui sont communes a toutes les sociétés mediterranéennes, et qui survivent, encore 
aujourd'hui, mais a l'état partiel et comme éclaté, dans nos structures cognitives et nos structures sociales." (p.18, mijn 
vertaling) 
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kunnen luisteren naar vrouwen omdat hen het gepraat van vrouwen 'als muziek in de oren klinkt'.12  
 In het kader van wat ik hierboven heb uiteengezet worden de karige, wat raadselachtige woorden van 
Lacan al meer inzichtelijk. De fallus is, als eerste woord dat voor de kleine Hans verschijnt als metafoor in 
plaats van als instrument ter representatie van een ding, zwaar van betekenis. De fallus refereert aan een juist 
verworven Weltanschauung, die Lacan metafysica noemt, of mythologie en die Freud, zoals we zagen, ook wel 
theorie noemde ('kinderlijke theorie'). De fallus is als zodanig het resultaat van een intellectuele worsteling, en 
zal voor lange tijd het 'gebouw' van het onbewuste -van Hans' exemplarische onbewuste denken en verlangen- 
schragen. 
 Met de diagnostische inzet en het hergebruik van dit woord  
'Phallus' suggereerde Freud, goed geschoold in de klassieken, niet alleen dat de oude bekende mythologische 
fallus nog steeds, na 2500 jaar, als derde term, náást mannelijkheid en vrouwelijkheid een rol speelde in de 
oedipale genderproblematiek. Ook duikt hier die ietwat vreemde hypothese van de parallellie tussen fylo- en 
ontogenese weer op, die we in hedendaagse termen vertaald kunnen begrijpen als een poging tot het 
formuleren van een gender-theorie: sekse is niets dan de afgeleide van sociaal-historisch en cultureel 
voorgeprogrammeerde (op-)posities en gebaseerd op die allereerste differentie die als oppositie werd gedacht: 
het vrouwelijke als het negatief van het mannelijke.13 De fallus speelt dus, als 'derde term', als 'Fremdkörper", 
náást mannelijkheid en vrouwelijkheid een rol in die oedipale genderproblematiek. In de vorige hoofdstukken 
heb ik echter laten zien dat er een groot verschil is tussen Freuds duiding van de rol van deze mythische 
metafoor en die van Lacan. Enerzijds is voor Freud het primaat van de fallus -deze fallogocentrische ordening 
van de sociaal-culturele ruimte- in principe iets dat niet duurt: het kenmerkt een periode in de ontwikkelings- of 
bewustwordingsgeschiedenis van de kleine Hans, en, zo luidt de hypothese, van alle, of veel, of de meeste 
kleine kinderen die zich geconfronteerd zien met het raadsel van het geslachtsverschil. Kinderen worden 
weliswaar al vanaf hun vroegste kindertijd in deze oppositionele logica van het 'iets' en het 'niets' 
ondergedompeld, maar kunnen die logica ook weer ontgroeien. Anderzijds heb ik laten zien hoe Freud, zijns 
ondanks, in de confrontatie met het raadsel van de vrouwelijkheid medeplichtig blijft aan det beeld van de fallus, 
voorzover hij maar niet kan begrijpen hoe een vrouw van de oedipale logica kan loskomen. Voor Lacan 
daarentegen is de fallus, als eerste signifiant, die met zijn onderliggende metafoor van de castratie het hele 
culturele gebouw van denk-opposities schraagt, een teken dat de logica (de al dan niet bewuste leef- en 
denkwereld) van onze cultuur zal blijven ordenen. Dat is niet omdat Lacan zo van deze fallische metafoor houdt, 
maar omdat hij pessimistischer is dan Freud aangaande het verandervermogen van onze cultuur. Toch 
onderscheidt ook hij experimentele ruimtes, eilandjes waar iets nieuws gebeurt, zoals in de mystieke literatuur. 
  
 
3 Het raadsel van de erectie versus 'das Rädsel der Weiblichkeit'. 
 
Als Lacan de stelling presenteert dat de penis, als fallus, een teken wordt, een metafoor; een signifiant, meer 
nog de eerste signifiant, dan moet ook de vraag gesteld worden hoe dit mogelijk is. De penis wordt immers niet 
vanzelf een teken. Daar gaat, zo benadrukte ik hierboven, metafysische of theoretische arbeid aan vooraf, 
zowel op individueel als op cultureel niveau.14 Lacan geeft een begin van een antwoord op deze vraag naar het 
verschijnen van de fallus als metafoor in het hierboven geciteerde seminaire La Relation dʼObjet uit 1956-1957. 
Hij gebruikt daarvoor Freuds behandelingsverslag over zijn inmiddels beroemde patiënt die de kleine Hans werd 
genoemd. We dienen onze aandacht echter nog een moment te richten op het verschil tussen fallus en penis. 

                                                 
12 Zelf heb ik de ervaring dat studenten hooguit tien procent onthouden van wat er tijdens een college of werkgroep 
wordt gezegd. Dit betekent niet dat dergelijke bijeenkomsten waardeloos zouden zijn; het betekent vooral dat we de 
rituele, verbindende waarde van het spreken vooral niet moeten onderschatten. 
13 Bourdieu citeert in La domination masculine een interessante voorbeeld van een middeleeuws anatomisch handboek 
waarin de vrouwelijke genitaliën letterlijk getekend worden als het negatief van de mannelijke genitaliën; haar 'penis' zit 
'binnenin'. 
14 die Freud precies met de termen fylo- en ontogenese benoemde. 
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Dit verschil wordt niet expliciet gethematiseerd15 –noch bij Freud, die het begrip fallus in zijn teksten over het 
oedipuscomplex eigenlijk maar een paar keer gebruikt, noch bij Lacan. Waarschijnlijk omdat het te voor de hand 
liggend is. Een fallus, zoals we die kennen van antieke beelden en afbeeldingen en los van alle mogelijke 
symbolische connotaties, is een afbeelding of ver-beelding van een penis in geërecteerde toestand. Mijns 
inziens brengt met name deze erectie het statuut van de signifiant in het geding. Niet al onze lichaamdelen 
worden immers zo intensief als teken gelezen, of krijgen de diepzinnige werking of lading van een metafoor, 
tenzij er een poëtisch werk wordt verricht om deze betekenissen te genereren. Ogen hebben het in bepaalde 
liefdespoëzie. Voeten kunnen het krijgen binnen bepaalde fetisjistische praktijken. De neus kan het hebben, of 
de borst. Binnen specifieke fetisjistische praktijken kunnen natuurlijk alle lichaamdelen, -zones of vochten een 
surplus aan betekenis krijgen, maar altijd moet daar een 'poëtisch', beeldend werk voor worden verricht. 
Kristeva (2008) laat zien hoe in het oeuvre van Teresa van Avila water een dergelijke erotische, metaforische 
werking krijgt, en niet alleen dankzij haar literair-poëtische verbeeldingskracht. De metafoor van het water 
verschijnt daar als een alternatief voor de fallische metafoor en als resultaat van een intensief intellectueel 
werk. Bourdieu (1998) merkt op dat binnen het symbolische universum van de bergbevolking van Kabylië in 
Marokko de neus een teken is, zoals ook de borst, die beide geassocieerd worden met de fallus. Dit heeft te 
maken met het 'zwellend' vermogen van deze lichaamsdelen. De associatie van deze beide lichaamsdelen komt 
tot stand dankzij ons beeldend, poëtisch voorstellingsvermogen, en dankzij deze (onbewuste) metonymische en 
metaforische verschuiving van de aandacht die onze taal mogelijk maakt. 
 Waar de kwestie van het al of niet bezitten van de penis de kleine Oedipus introduceerde op het 
verschijnsel van de (seksuele) differentie (zo noodzakelijk als opening op de keten van andere tekens die in een 
metonymische verschuiving de plaats kunnen gaan innemen van dit enigmatische beeld), daar introduceert het 
raadsel van de erectie (als tegenhanger van het 'Rädsel der Weiblichkeit') de kleine Oedipus op de 
metafysische problematiek van de interpretatie en de werking van het teken. Niet de penis immers, maar de 
fallus, als geërecteerde penis, is de eerste icoon (een beeld dat claimt samen te vallen met waar het voor staat 
en op enigszins magische wijze het afwezige aanwezig stelt) die zich aan de kleine Oedipus als jonge 
onderzoeker opdringt als metafoor in een (metonymische) reeks van andere tekens en daarbij de dringende 
vraag introduceert: hoe betekent een teken? Hoe werkt het? Niet de penis maar de erectie wordt door de kleine 
Oedipus, die er vaak ongewild mee wordt geconfronteerd, een teken dat vragen oproept van het genre “Waar 
staat hij voor?” en dat in letterlijke en figuurlijke zin. Wat be-tekent het feit dat dit aanhangsel nog een andere 
dan functionele rol –namelijk die van het “wiwimachen” zoals kleine Hans het noemt- bezit en zich van tijd tot 
tijd kan oprichten? Het feit dat het kleine aanhangsel 'kan gaan staanʼ geeft aanleiding om het te lezen als een 
teken, en het, als beeld en metafoor, los te maken van zijn lichamelijke, reële dimensie, alsook van zijn puur 
imaginaire dimensie. Naar analogie van alle andere tekens die ʻstaan voorʼ iets anders, doet kennelijk ook dit 
aanhangsel zijn best om een teken te zijn.16 
 De fallus lijkt kortom, via een metonymische verschuiving of associatie, op ieder willekeurig teken, dat 
immers altijd als teken 'ergens voor staat'. Maar nu komt het probleem: de jonge onderzoeker zal in schade en 
schande met betrekking tot de werking van dit specifieke teken ontdekken dat de penis ʻdoet wat hij wilʼ. De 
vraag immers naar de mogelijke directe link tussen erectie (geduid als teken of signifiant) en datgene wat het 
lijkt ʻaan te wijzenʼ of veroorzaken (de signifié), leidt tot verwarring (het kunnen vele objecten zijn) en kan leiden 
tot vragen rond de seksuele geaardheid.17 We kennen inmiddels Freuds oplossing voor dit probleem: dat 

                                                 
15 Juliet Mitchel en Jacquelin Rose gaven in Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the école freudienne (1982) aan dat 
dit onderscheid wel gemaakt dient te worden als we de kwestie van seksuele diffrentie van het biologische verschil willen 
losweken en dus biologisch reductionisme willen vermijden. 
16 Charles Sander Peirce zou dat een indixicale omgang met tekens noemen, waarbij het iconische en symbolische 
aspect van de tekens naar de achtergrond verdwijnt. Zie voor een heldere introductie Coumans (2010). 
17 Freud heeft, zoals we al zagen, in deze context overtuigend en consequent geargumenteerd, in Drei Abhandlungen 
zur Seksualtheorie (1905), dat in het liefdesleven geen directie link of oorzakelijk verband bestaat tussen (seksuele) 
opwinding en object. Freud zal de redenatie dat de erectie wordt veroorzaakt door het externe object in Beitrage zur 
Psychologie des Liebeslebens II; Uber die allgemeinste Erniedrigung des liebeslebens (1912) de logica van de Hoofse 
Liefde noemen. Hij wijst er in dit artikel op dat we er in onze cultuur behoefte aan hebben dit externe object, dat we als 
oorzaak van de opwinding benoemen, te idealiseren. Als de kennelijke veroorzaker van de opwinding een eerbaar en 
idealiseerbaar object is, zal het voor de dynamiek van het liefdesleven geen problemen opleveren. Als de veroorzaker 
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enigmatische ding waar het kleine jongetje mee geconfronteerd wordt en dat hij probeert te duiden verwijst niet 
zozeer naar een extern object dat de opwinding veroorzaakt, als wel naar een kennelijk aanwezige 'interne' 
opwinding of prikkel (Reiz in Freuds vocabulaire). Het verwijst, als index, naar de (interne oorzaak van de) 
opwinding en tegelijkertijd naar iets externs waardoor het ook veroorzaakt lijkt te zijn. Kleine jongetjes worden 
zo 'op hun lichaam' geconfronteerd met een acute ervaring van de ambiguïteit (het fluctueren en vlottend zijn 
van de waarde van tekens, bezien vanuit het eerder beschreven economische gezichtspunt) van het teken. Hier 
wordt duidelijk hoe de materialiteit van het lichaam onze omgang met taal niet alleen beinvloedt, maar hoe taal 
en lichamelijke materie intensief en innig met elkaar verweven zijn. 
 De onbeslisbaarheid rond de vraag waardoor die erectie nu veroorzaakt wordt, introduceert de kleine 
Oedipus dus op de ambiguïteit van het teken, op de onbeheersbaarheid ervan en op de 'fluctuerende' aard van 
de betekenis. De intellectuele arbeid van de kleine Oedipus rond dit dubieus en enigmatisch ding dat zich, ook 
nog eens willekeurig, als teken opdringt, legt zo de discussie bloot die ook Saussure aanging: tekens zijn niet 
alleen indexen, iconen of representanten van dingen. Vanwege precies de arbitraire werking en betekenis wordt 
context belangrijk, en de interpretatieve arbeid, en wordt een teken een metafoor die fungeert in een reeks en 
verwijst naar andere reeksen dankzij de metonymische verschuiving van de aandacht. De fallus is het eerste 
teken dat zodanig weerstand biedt aan interpretaties -en dus voor het eerst de raadselachtige ambiguïteit van 
de tekens blootlegt- dat het kleine kind wel moet gaan nadenken over de ʻnatuur van het tekenʼ of over de 
eigenaardige werking van het teken. Het is precies de mogelijke overgang van de letterlijkheid naar de 
figuurlijkheid, die de kleine Oedipus, zoals ook Freud benadrukte, tot een filosoof en onderzoeker of 
metafysicus kan maken. Het is een onderzoeker die niet alleen de vraag naar interpretatie van tekens stelt, of 
naar de betekenis ervan, maar die tegelijkertijd ook, op zijn eigen lichaam op heel intieme wijze met de vraag 
naar de (ook materiële, lichamelijke) werking van het teken wordt geconfronteerd.  
 De fallus, als erectie, is zo logischerwijs dat raadsel dat een lange periode de intellectuele energie van 
zowel kinderen als adolecenten weet te focussen rond die vraag naar betekenis, interpretatie en werking. Het 
ontbreken van een of andere complementaire (zo duidelijke en zichtbare) betekenaar voor de opwinding van het 
meisje heeft binnen deze logica en binnen dit door Lacan als ʻmetafysischʼ bestempelde onderzoek de volgende 
consequentie. Niet alleen kunnen meisjes liegen over hun opwinding, hetgeen het beroemde Hite-rapport 
(1976)18 voor het eerst via de rituelen van het sociaal wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht bracht 
(“Personally I always fake it with man. I think all women do. Why be rude?" is een van de veelgeciteerde 
uitspraken van een van de 3000 respondenten in dit onderzoek19). Ook wordt daardoor het vrouwenlichaam 
voor mannen minstens een ambiguë tekst, of, zoals Nietzsche constateert in Uber Wahrheit und Lüge im 
aussermoralischen Sinne (1873), de locus van de leugen en de schijn,  waar mannen op hun eigen lichaam in 
elk geval een zekerheid bezitten: een erectie betekent opwinding. Een man kan niet doen alsof, en is als 
zodanig de gevangene van dit bewijs van opwinding, terwijl het genieten van een vrouw een oncontroleerbaar 
gegeven blijft20.  
 
In de herfst van 1997 viel in dit kader op de muur van de damestoilet van de faculteit der sociale 
wetenschappen van Bielefeld, Duitsland, de volgende verhelderende zinssnede te lezen, die in het genre van 
de toiletpoezie zeker een topper genoemd kan worden: "70% of the men fake an orgasm during masturbation." 

                                                                                                                                                             
echter een object met een lage status is, of wanneer een ander dan het uitverkoren geliefde object opwinding 
veroorzaakt, zal dat echter wel als problematisch worden ervaren. Freud wijst in het genoemde artikel met name op 
gewetensproblemen, en spreekt niet over de semiotische dimensie die de kleine of grote Oedipus introduceert op het 
probleem van de interpretatie. 
18 Shere Hite, The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality (1976).  
19 geciteerd in John Forrester, Thruth games; lies, money and psychoanalysis  (2000).  
20 Dit geeft overigens aanleiding te veronderstellen dat er een equivalent bestaat van de vrouwelijke penisneid aan de 
kant van de mannen: fake-neid. Met dank aan Hilde van Belle, Neerlandica, voor dit prachtige begrip ʻfake-neidʼ en aan 
Frederik Neesen, psychoanalyticus, voor zijn elaboratie van deze kwestie tijdens onze vele gesprekken. Met name onze 
discussies rond het feit dat de duiding van het sekseverschil te maken heeft met tekstinterpretatie, ofwel met de manier 
waarop wij de werking van tekens begrijpen, waren altijd even amusant als leerrijk. Hij was degeen die doorheen vele 
jaren steeds opnieuw dit feit in herinnering bracht dat vrouwen dan weliswaar penisneid mogen hebben, maar dat mannen 
er veel erger aan toe zijn, getuige de vele cliënten die hem van 'fake-neid' spraken. 
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(anoniem, 1997)21 Persoonlijk houd ik erg van dit soort van wc-poëzie. In dit geval gaat het om een 
overbekende retorische figuur, die doorgaans voorkomt op mannen-toiletten: "Alle vrouwen faken een 
orgasme". Waar gaan deze statements over, als het niet om de bedrieglijke natuur van seksuele relaties gaat? 
Het is de reden waarom Lacan claimde dat seksuele relaties niet bestaan ("La relation sexuelle n'existe pas", 
Lacan 1975:17). Traditionele retorica focust doorgaans op de bedrieglijke natuur van vrouwen, of op de 
bedrieglijkheid, en raadselachtigheid, van het vrouwelijk wezen. Dat is wat ook Nietzsche voor ogen had toen hij 
stelde dat vrouwen de waarheid haten en dat hun ware natuur de leugen zou zijn. En het is de figuur die Derrida 
vervolgens opnam in Eperons, les styles de Nietzsche (1978). Men kan zich afvragen of deze retorische figuren 
niet ingegeven zijn door het feit dat 'de natuur' vrouwen niet heeft uitgerust met zichtbaar 'bewijs' voor hun 
orgasme.  
 Als we echter nog even terug gaan naar de zo-even geciteerde toiletpoëzie op de dameswc van de 
Bielefeld universiteit, dan kunnen we nog een aantal nieuwe vragen introduceren: 
-Hoe kan men nu in alle redelijkheid veronderstellen dat mannen een orgasme zouden kunnen faken? Ze 
produceren immers wel bewijs? Misschien is dit statement niet alleen gericht op de bedrieglijke aard van de 
seksuele relatie, maar op de bedrieglijkheid van de taal als zodanig. De onwaarschijnlijkheid van het statement 
dwingt ons namelijk om de volgende vraag te stellen: 
-Hoe dienen we dit eigenlijk op te vatten? Is de stelling gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zoals het 
gebruik van procenten lijkt te suggereren? We zouden ons dan moeten afvragen wat voor redenen mannen 
eigenlijk zouden kunnen hebben om zichzelf te bedriegen ... terwijl vrouwen hun orgasme uit beleefdheid 
kunnen faken ("why be rude?" zegt de veel-geciteerde respondente in het Hite report), om hun partner 
anderszins te bedriegen.  
 Het is natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk dat een dergelijk zinnetje evidence-based is. We dienen het niet 
te lezen als een propositie die open staat voor procedures van verificatie en fasificatie, maar als een provocatie, 
of uitdaging, aan het adres van de statistiek die kennis claimt te kunnen produceren in het veld van de 
menswetenschappen. De stelling is zo absurd, in haar omkering van de klassieke klacht aan het adres van 
vrouwen en hun bedrieglijke seksuele gedrag, dat er maar 1 boodschap over lijkt te blijven: kijk, eigenlijk valt er 
geen enkele betrouwbare objectieve kennis te produceren in dit veld. 
 Deze toiletpoëzie kan kortom niet alleen gelezen worden als een citaat en een milde ironisering van de al 
geciteerde zinssnede uit het Hite-Rapport. Het kan ook gelezen worden als een provocatie aan het adres van 
de sociale wetenschappen zelf. De sociale wetenschappen van voor de linguistic turn hadden dezelfde moeite 
met interpretatie van feiten en de omgang met de ambiguïteit van de werkelijkheid/tekst als de orthodoxieën, 
die het vrouwenlichaam als ʻlocus van leugen en ambiguïteitʼ liever ʻcastrerenʼ. Onderzoekers dienen zich te 
realiseren dat de leugen, de oppervlakkigheid en de ambiguïteit, zoals Nietzsche ook zag, een belangrijk 
toevluchtsoord vormen voor mensen die onderwerp zijn van onderzoek en andere vormen van hiërarchische 
disciplinering. Sociale wetenschappers hebben dit thema pas relatief laat ontdekt, waar Freud, zoals we zagen, 
al aan het einde van de negentiende eeuw zijn consequenties trok uit deze kwestie.22  
 Dat ding dat zich opricht, wordt kortom onherroepelijk gelezen als een teken, ook door anderen. Het 
wordt, in deze nieuwe vergelijking met het vrouwenlichaam, ook al veel minder ambigu: het is eerst en vooral 
een zeker teken van opwinding, dat ook een eventuele partner ʻhouvastʼ biedt. Terwijl een vrouwenlichaam voor 
de partner ambigu en raadselachtig blijft, kan een man niet ontsnappen, noch aan de diagnostische blik van de 
ander, noch aan aan de bijbehorende interpretatie. Dat biedt een vrouw een stevige basis voor wat haar als 
ʻwezenlijkʼ vrouwelijk wordt toegeschreven: de kunst van de maskerade, zoals Joan Riviere het in haar 
veelgeciteerde artikel Womanliness as a Masquerade (1929) noemde.23 Een man is overgeleverd aan haar 

                                                 
21 Origineel in het Engels, met taalfout. Er stond slechts een commentaar bij: "How do you know?" 
22 Getuige het al geciteerde onderzoek van John Forrester uit 2000.   
23 De Engelse psychoanalytica leende het begrip maskerade overigens weer van Nietzsche. De ʻherontdekkingʼ van haar 
artikel leidde binnen vrouwen- en genderstudies in de jaren negentig tot de ontwikkeling van een feministisch maskerade-
concept, dat o.a. door Judith Butler in Gender Trouble (1990) werd uitgewerkt als alternatief voor essentialistische 
opvattingen van vrouwelijkheid. Het spelen met bestaande vrouwbeelden en het parodiëren ervan werd tot strategie 
bestempeld om los te komen van het bestaande ʻessentialismeʼ ten aanzien van vrouwelijkheid. In diezelfdeperiode zien 
we ook vrouwelijke fotografes zoals Cindy Sherman via de beeldtaal  
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woord, als het er om gaat op haar lichaam de tekenen van opwinding te ʻlezenʼ. 
 In deze reële gegevenheid van de verschillende werkelijkheden van het (vleselijke) lichaam ligt overigens 
een belangrijke, maar nooit genoemde oorzaak van wat eufemistisch ook wel de praktijk van de 
vrouwenbesnijdenis wordt genoemd. Culturen of tijdperken waarin vrouwen op deze wijze verminkt worden, 
verdragen de ambiguïteit van het teken niet en kunnen blijkbaar niet dulden dat een vrouwenlichaam zich 
onttrekt aan het oordeel en de duiding van haar man. Liever zorgen dat zij heel zeker niet kan genieten, dan 
overgeleverd te zijn aan (het woord van) deze diffuse onzekerheid inducerende sekse waaraan ʻnietsʼ af te 
lezen valt en die van de maskerade haar specialiteit heeft gemaakt. 
 
 
4 Marge: het genot aan gene zijde van de lust 
 
Zonder fallus geen bevrediging, stelt de kleine Oedipus. Fallus staat in de oedipale economie, voor datgene wat 
geacht wordt de opwinding te symboliseren en de lust te kunnen bevredigen. Tegelijkertijd verwijst het als 
mythologische, metaforische verbeelding van een afgehakte penis naar de castratie en loochent hij de porté; de 
'difference', van het geslachtsverschil, dat in wezen alleen maar klein detail is. Dat een vrouw bij voorbeeld, in 
tegenstelling tot een man, kan liegen over haar genot, als een man tenminste, getekend door die fallische 
metafoor, geen aandacht weet te ontwikkelen voor de eindeloze hoeveelheid andere kleine tekenen die een 
vrouwenlichaam kan vertonen. Deze fallische, metaforische verbeelding, die gevangen blijft in de verticaliteit 
van dat beeld, die voor de kleine Oedipus van cruciale betekenis is en die een dubbele boodschap in zich bergt, 
verklaart waarom lustbevrediging iets precairs blijft.  
 Wanneer Lacan zegt dat er 'iets' aan gene zijde hiervan moet zijn en dat de vrouwelijke wil hem op het 
spoor daarvan zet, wat is dat 'iets' dan? Lacan preciseert: het gaat om een extra genot, dat niet gelimiteerd en 
betekend is door de fallus. Het kan dus niet om een ander object gaan. Dat zou ons immers weer terug brengen 
binnen de oedipale logica die getekend is door het 'hebben' of 'niet hebben' van een (weliswaar fantasmatisch) 
object. Wat voor genot kan er zijn, voorbij de oedipale economie? Men kan het oedipuscomplex in navolging 
van Lacan als een logica benaderen, als een (uitsluitings)logica die ook de 'contrat-social' theorieën beheerst. 
Men kan haar ook vanuit economisch oogpunt bezien. Wat dan opvalt, dat is dat er wel eens on-economische, 
onlogische en on-hoofse tendenzen te bespeuren vallen in het menselijk handelen en verlangen. Binnen de 
oedipale economie zag Freud een tendens die naar een spannings- en energie-evenwicht (homeostase) neigt 
en naar marchanderen, zodat er, ondanks de dreigende, spanningsoproepende castratie, toch een lustvolle 
maar realistische modus vivendi gevonden zou kunnen worden. Aan gene zijde van deze economie is er een 
dynamiek te ontdekken die naar iets anders tendeert, die zich niet laat leiden door de imperatief van de 
lustbevrediging (of onlustvermijding), of door een verlangen naar een specifiek object. Het gaat om een tendens 
die, laat ik zeggen, ook de oedipale economie kenmerkt, maar die verborgen blijft of die in de hand gehouden 
en beheerst wordt. Het is een tendens die de spanning van het extreme, het on-lustvolle, de verspilling niet uit 
de weg gaat. Hier komt een andere omgang met, en een andere symbolisering van het gebrek (aan 
lust/bevrediging) tot stand, waarbij fallus en castratie als oppositioneel paar geen (centrale) rol meer spelen. In 
plaats van homeostase is daar misschien wel extase het sleutelwoord.  
 Deze non-oedipale tendens kan een eigen dynamiek krijgen die als dwangmatig ervaren kan worden. Het 
verlangen of de begeerte, als uitgesproken drift, slaat dan steeds opnieuw op drift, laat steeds opnieuw ieder 
gevonden object achter zich en vervalt al het ware in herhaling. En dit is een herhaling die op het eerste gezicht 
helemaal niet lustvol en al zeker niet bevredigend te noemen is, tenzij we Freuds analyse uit de Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) volgen. In dit artikel ontwikkelt Freud zoals we zagen zijn stelling dat 

                                                                                                                                                             
onderzoek doen naar de mogelijkheden van een maskerade van vrouwelijkheid. Sherman produceerde haar beroemde 
serie vrouwenportretten Untitled Film Stills gedurende een lange periode vanaf 1977. In December 1995 kocht het 
Museum of Modern Art in New York alle 69 zwart-wit fotoʼs uit de serie. Het museum noemt de serie op haar website “a 
landmark body of work.” Zie www.moma.com. Ook de Nederlandse Inez van Lamsweerde gold in de jaren negentig, o.a. 
met haar serie gemanipuleerde meisjesportretten Final Fantasie als een fotograaf die het thema van de maskerade 
verkende. Popartiestes zoals Madonna zijn in die periode natuurlijk ook –binnen vrouwen- en genderstudies- 
geportretteerd vanuit dit gezichtspunt, zoals bij voorbeeld in het artikel van  Buikema en Smelik (1995).  
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het menselijk verlangen, of de seksualiteit, helemaal niet is gericht is op samensmelting van twee geliefden, 
deze Platoonse mythe, maar op de bevrediging van de drift, of beter van de driften. Doel van de driften is 
bevrediging vinden, oorzaak van de driften is een innerlijke Reiz (prikkel)24 en object van de driften kan alles 
zijn. Deze grondtekst van de Freudiaanse psychoanalyse was in die zin, in die tijd, schokkend te noemen omdat 
ze alle aannames van het discours van de burgerlijke Hoofse Liefde doorprikt. In plaats van 'liefde en verlangen' 
zegt Freud 'drift'. In plaats van ethische en morele doeleinden ontwaart hij slechts een, a-moreel, doel: 
bevrediging. In plaats van een lofzang op de kwaliteiten van het object stelt Freud dat het object er eigenlijk niet 
toe doet en maakt hij vervolgens een duizelingwekkend overzicht van de onromantische wegen die de begeerte 
kan afleggen, ervan uitgaande dat een mens een in aanleg 'polymorf pervers' wezen is, dat zich slechts laat, 
langzaam en met veel moeite, een maatschappelijk acceptabele seksuele praktijk verwerft, die in Freuds tijd 
nog voornamelijk in dienst van de voortplanting hoorde te staan.  
 Zo wordt duidelijk hoe je iets nieuws kunt denken, of iets nieuws van de werkelijkheid kunt zien, dankzij 
een nieuw vocabulaire en dankzij nieuwe hulpvoorstellingen of metaforen, of theoretische concepten. Dankzij 
het feit dat Freud niet de metafoor 'liefde', maar de metafoor 'drift' gebruikt begint hij nieuwe 
gedragsmechanismen te zien.  
 Lacan probeert op zijn beurt in Encore het door Freud als driftmatig benoemde aspect van de begeerte, 
als het -ondanks alle cultuurlijke hoofse idealen- voortdurende op drift raken van de begeerte, dat Freud als het 
wezen van de drift had benoemd, te betrappen.  
"Voor het moment hebben we de Drei Abhandlungen zur Seksualtheorie, waarnaar ik u verwijs, omdat ik er 
opnieuw gebruik van moet maken met betrekking tot wat ik noem la dérive25, (La derive gebruik ik) als vertaling 
van drift; het richtsnoer én de ontsporing van het genot." (S20:102)26  
 Hij ontwikkelt in Encore de volgende redenatie: we denken met taal (“la structure de la pensée repose 
sur la langage”) en de taal bezit echter een behoorlijke innertie (“une innertie considerable”) (S20:100)27. Als 
keten van betekenaren functioneert ze volgens de logica die De Saussure al verwoordde als differentiatie. 
Begrippen (signifiants of betekenaren) komen tot betekenis omdat zij zich differentiëren van andere begrippen, 
in een keten of context die in principe eindeloos is. Regelmatig ontstaan er een illusie van stilstand, namelijk op 
het moment dat een signifiant (een woord) lijkt samen te vallen met een signifié (een conceptuele inhoud). 
Lacan noemt dat een “point de capiton" (Ecrits:503), naar analogie van de knopen die in gecapitonneerde 
banken en matrassen worden gelegd en een mooi golvend patroon in het oppervlak van de kussens creëren. In 
een gecapitonneerd kussen is de bovenkant als het ware verbonden met de onderkant via een knoop en een 
lange lus, die zich door de vulling heen boort. In taal werken de “point de capiton” als een soort van oponthoud, 
als een moment van betekenisvolle stilstand (“nu begijp ik het!”, of “dit is het!”), waarna, in een volgend 
moment, de keten weer op gang komt: "Dit is het niet- dat is de kreet waarmee het verworven genot zich 
onderscheid van het verwachtte genot." (S20:101).28 Tussen deze beide ervaringen -'dit is het' en 'dit is het 
niet'- beweegt de keten van betekenaren en speelt zich de hele dynamiek van het spreken en schrijven af, 
voorzover de taal een voortdurende zoektocht is om te raken aan de werkelijkheid van de ervaring –of: om de 
signifiant te laten raken aan de signifié. 
 In Jenseits des Lustprinzips (1920) noemde Freud het volledig op drift slaan, of de ontsporing van de 
driften Todestrieb of ook wel Thanatos. Hij benadrukt, zoals altijd wanneer het gaat om het denken van 
verhoudingen, dat Thanatos niet tegenóver Eros staat, zoals Empedocles een antinomie tussen beide 
veronderstelde. Thanatos is eerder de andere kant van de medaille, of misschien wel de onderstroom in het 

                                                 
24 en aangezien er sprake is van meerdere prikkels, die afkomstig zijn van meerdere verschillende somatische bronnen 
(lichaamszones) zijn er ook meerdere driften, stelt Freud. Iedere zone van het lichaam bezit zijn eigen drift en eigen 
specifieke objecten. 
25 hetgeen zowel richtsnoer als ontsporing kan betekenen. 
26 “Enfin, pour lʼinstant, on a les Trois Essais sur la sexualité, auquels je vous prie de vous reporter, parce que jʼaurai a 
en faire de nouveau usage sur ce que jʼappelle la dérive pour traduire Trieb, la dérive de la jouissance.” (cursivering van 
Lacan) 
27 dit is een vrij letterlijke verwijzing naar De Saussure, die ook dit begrip 'innertie' van de taal gebruikt. 
28 “Ce nʼest pas ca –voila le cri par ou se distingue la jouissance obtenue, de celle attendue. Cʼest ou se specifie ce qui 
peut se dire dans la langue.” (Encore, p. 101, cursivering van Lacan) 
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driftleven, die altijd wel aanwezig is maar slechts zelden aan de oppervlakte treedt. Onder de heerschappij van 
Eros richten de driften zich op bepaalde objecten, die als richtsnoer voor de driften werken, terwijl de driften 
zich onder de heerschappij van Thanatos lijken te hebben losgemaakt van deze dominante objectgerichtheid en 
lijken te ontsporen. Hier komt de drift als het ware naakt tevoorschijn, als pure aandrift, als pure wil tot 
bevrediging -die elk object tot een alibi maakt- en als pure herhaling. 
 Wie het oeuvre van Freud kent weet dat hij de doodsdrift op het spoor kwam via het spel dat hij zijn 
kleinzoon 'Ernst' zag spelen met de tol.29 Dit zogenaamde 'fort-da-spel', waarbij Ernst de tol wegwierp en weer 
terug haalde, interpreteerde Freud als een poging van de kleine Ernst om de angst, die gepaard gaat met het 
komen en gaan van zijn moeder, te beheersen. Dat is de ene kant van de medaille, of de bovenstroom die 
meteen in het oog springt omdat we gewend zijn de wereld in termen van nuttigheid en efficiëntie uit te leggen; 
dat wil zeggen vanuit het principe dat onze realiteit regeert (het Realitätsprinzip). Freud vroeg zich echter ook af 
hoe het specifiek dwangmatige karakter van de handeling te verklaren was. De kleine Ernst herhaalde iets wat 
voor hem onlustvol moest zijn. Waarom? Blijkbaar is er toch een bepaald genot in de steeds herhaalde 
handeling (van het wegwerpen van de rol) door de kleine Ernst te vinden, aldus Freud. Ook het herhalen van de 
begrippen 'fort' en 'da' wijst erop dat voor Ernst het metaforische taalspel al begonnen is. De herhaling van 
metaforen is op een bepaalde manier genotvol en ook geruststellend, al roepen deze eerste woordjes die Ernst 
gebruikt ook een onprettige, bedreigende situatie op, namelijk die van het gaan en komen van de moeder.  
 Een utilitaristische verklaring voor ons handelen, die alleen maar oog heeft voor de poging, of de 
mogelijkheid tot beheersing of vermijding van onlust, negeert de mogelijkheid van een onredelijk, 
onbeheersbaar genot dat niet (meer) gehoorzaamt aan het realiteitsprincipe. Het genot dat zich in de 
herhalingsdwang toont, of dat de motor van die herhalingsdwang is, past niet binnen de dichotome 
economische orde die het oedipuscomplex regeert, waarin lust tegenover onlust en iets tegenover niets komen 
te staan. Freud stelde in Jenseits des Lustprinzips (1920) dat het vooroordeel van de economie van de 
schaarste (met nut, evenwicht, realisme, verlangen naar beheersing, onlust-vermijding en lust-bevrediging als 
richting gevende waarden) aan de kant moet worden gezet om oog te krijgen voor dit andere genot. Vanuit de 
economische optiek van de lust springt immers alleen het destructieve karakter van de doodsdrift in het oog. 
Zolang men in termen van beheersing en van lust-bevrediging versus onlust-vermijding blijft denken, zal men 
het eigen-aardige genot van de uit het evenwicht brengende herhalingsdwang niet kunnen vatten.  
 In Lacans twintigste Séminaire wordt duidelijk dat hij Thanatos, het herhalende principe van de 
doodsdrift, evenmin als Freud als destructie-drift bepaalt. Hij onderzoekt haar in de eerste plaats vanuit het door 
Freud al geschetste perspectief van haar paradoxale ontsporing, waarvoor Lacan, als eerder vermeld, het 
woordje 'dérive' gebruikt dat zowel richtsnoer als ontsporing kan betekenen (Encore: 102). Daarmee maakt 
Lacan duidelijk dat wat hem betreft de drift van zichzelf al deze Januskop bezit. Zoals licht, zowel een golfje als 
een deeltje kan zijn, zo kunnen de driften, afhankelijk van de experimentele onderzoeksopstelling die men kiest 
-dat wil zeggen afhankelijk van het discours dat men als instrumentarium hanteert om de driften van een 
context te voorzien- zowel verschijnen in het licht van het principe dat Freud Eros noemde, als ook in het licht 
van het principe dat Freud Thanatos noemde. Lacan heeft Freuds idee dat er aan gene zijde van het 
lustprincipe nog 'iets' moet zijn, aldus uitgewerkt. Als Eros of de lust het richtsnoer van de drift is, moeten we 
erkennen dat er aan gene zijde daarvan ook een ontsporing van de drift bestaat, die ertoe leidt dat de 
(opeenvolging van) objecten er niet meer toe doen. De drift toont dan haar naakte repetitie, en krijgt puur -
ontdaan van haar hoofse alibiʼs- omwille van haar (a-morele) zelf bestaansrecht. 
 Lacan gebruikt opvallend genoeg in Encore ook, net als Freud in Das Ich und das Es (1923)30 naast het 
begrip plezier, dat met het lustprincipe en met Eros geassocieerd wordt, het begrip genot (Genuss of 
jouissance), om aan te geven dat de drift, voorbij het lustprincipe, op het vlak van de bevrediging ook een 
nieuwe dimensie toont. De 'jouissance' is een begrip dat Lacan ontleent aan een term uit het recht: men kan de 
vruchten plukken van iets dat men niet bezit en daaraan een zeker genot ontlenen. Dit vruchtgebruik is niet 
gericht op een object, noch op haar bezit. Ze is gericht op het genieten zelf, waarvan Freud stelde dat het de 
kern, of het wezen van de driften bepaalt. 
 Ook Freud introduceerde mijns inziens niet toevallig deze nieuwe term, Genuss, onderscheiden van Lust 
                                                 
29 beschreven in Jenseits des Lustprinzips (1920) 
30 In SA 3, op pp. 313-323 spreekt Freud over "ein Genuss" dat vrijkomt tijdens dit proces van "Triebentmischung". 
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in verband met de problematiek van de doodsdrift en de repetitie (Wiederholungzwang). In de artikelen waarin 
hij de problematiek van de sublimatie aansneed, m.n. in Das Ich und das Es (1923), Zur Einführung des 
Narzismus (1914a) en Triebe und Triebschicksale (1915a), gebruikte Freud de term Genuss, onderscheiden 
van Lust, om het eigen-aardige genot van de kunstzinnige ervaring te benoemen. Mijns inziens is het met name 
de passage in Das Ich und das Es over het verband tussen het op drift slaan van de libido (die Freud 
Triebentmischung die Lacan la dérive noemt) en genot, die Lacans gebruik van het begrip jouissance, in 
verband met de problematiek van de doodsdrift, ondersteunt, alhoewel Lacan zelf niet naar die passage 
verwijst. Freud maakt in de bedoelde passage gewag van het feit dat er tijdens het proces van sublimatie, 
waarbij er een extra genot vrijkomt, een 'Triebentmischung' tussen Eros en Thanatos plaatsvindt. Daarbij treedt, 
aldus Freud, de dynamiek van de doodsdrift, die normaal overstemd wordt door Eros, op de voorgrond.  
 Mijn hypothese is dat Lacan deze nog tamelijk rudimentaire suggestie van een differentiatie tussen Lust 
en Genuss uit Freuds teksten verder heeft uitgewerkt. Hij gebruikte daartoe, zoals al gezegd, de termen 'plaisir' 
en 'jouissance'. Lacan heeft daarmee een opdracht van Freud aangenomen waar anderen afhaken, omdat ze 
de postulering van een begrip als doodsdrift als te speculatief van de hand wijzen. Op de vraag: wat voor lust 
kan er zijn aan gene zijde van de oedipale logica of economie (wat kan er zijn aan gene zijde van dit richtsnoer, 
of deze convector genaamd lustprincipe?) antwoordde Freud dus met doodsdrift en Lacan met genot. Lacan 
maakt in Encore geen gebruik van het begrip doodsdrift, maar verwijst wel naar de herhalingsdwang die eigen 
is aan de doodsdrift en via welks verschijnsel Freud de doodsdrift op het spoor kwam. Lacan suggereert daarbij 
in Encore dat het in onze cultuur aan de vrouwelijke positie is voorbehouden om niet voor dit genot en deze 
herhaling terug te deinzen.  
  
 
5  Conclusie 
 
Er is blijkbaar het méér willen dan de voldoening of kortstondige bevrediging. Er is het zoeken naar een extra 
genieting, dat wil zeggen naar een nog ongekende ervaring in plaats van naar een object. Deze opent op een 
niet-fallische, niet-oedipale logica of drifteconomie. Hier gelden de trefwoorden extase en genot (tegenover lust 
en bevrediging). Men kan niet zeggen dat een dergelijke differentie voorgegeven is, maar wél dat ze tot stand 
kan komen, als mogelijkheid, míts een vrouw dat wil, dat wil zeggen, mits ze het een plaats bereidt. Tegelijk 
dient die mógelijkheid zich volgens Lacan aan als een ónmogelijkheid, namelijk als het onkenbare, het 
onbeheersbare, het oninpasbare, het onzegbare; "God" voor de mystica.  
 Er is dus een ʻgene zijdeʼ van de fallische lust-economie en logica, aldus Lacan -in die zin volgt hij Freud- 
en met name een vrouw kan de wil hebben hiernaar op zoek te gaan -en hierin gaat Lacan een stap verder dan 
Freud. Als ik het algebraïsche schema in herinnering mag roepen dat Lacan in Encore uitwerkte: 
 
 
 
 ∃x  : - ɸ x  |  -∃x : -ɸ x 
   |    
____________________  | ____________________ 
   | 
   | 
 ∀x  :  ɸx  |  -∀x :  ɸx 
 
 
Zoals al opgemerkt gaat dit niet alleen over het seksuele vraagstuk, maar ook over de verzamelingenleer en de 
politiek en met name over denkordeningen die zich opdringen via het gebruik van een bepaald vocabulaire en 
van bepaalde metaforen, die een verleidelijke en verblindende werking kunnen hebben: 
 L) De linker zijde van het schema herformuleert de contrat social-theorieën waarop onze moderne post-
revolutionaire democratieën zijn gebaseerd. Een verzameling (een broederbond, een groep) vormt zich op basis 
van een contract dat bepaalde restricties (castratie) formuleert, volgens de Kantiaanse maxime, aangehaald 
door Lacan in zijn college over de ethiek van de psychoanalyse (1986): gij zult niets verlangen dat niet door 
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iedereen verlangd zou kunnen worden. Dit gaat dus, in Freuds terminologie, over lust, die door het 
realiteitsprincipe ofwel nuttigheidsprincipe31 is gedisciplineerd. Overigens geldt dit niet alleen voor contrat 
social-theorieën. Ook de tafelen der wet die Moses van God ontving op de Berg Sinaï formuleren een dergelijk 
(restrictief) contract, met dit verschil dat de tien geboden een contract met God symboliseren, terwijl het sociale 
contract van onze moderne democratieën als een contract van burgers onderling is gedacht.  
 Het contract zegt het volgende: wees nou reëel, enwil je tot de verzameling behoren (tot het uitverkoren 
volk Gods, tot de Christelijke broederschap of tot de post-Darwinistische broederbond), dan moet je het 
fantasma van volledige bevrediging van je lust en volledige vrijheid opgeven. In ruil daarvoor krijg je 
burgerrechten. Dat wil zeggen: in ruil daarvoor kun je rekenen op de bescherming van de groep. Jean Jacques 
Rouseau's beroemde werk over de opvoeding Emile, ou de l'éducation ([1762] 1984) is precies op dit adagium 
gebaseerd. Opvoeding is jongens diciplineren en voorbereiden op een monogaam engagement met een vrouw 
en op het opnemen van burgerplichten. Als mogelijkheid blijft een positie buíten de verzameling weliswaar 
bestaan, maar ze zal altijd óf als een bedreiging, óf als aantrekkelijke fantasie voor de verzameling 
functioneren. Een samenleving zoals de onze, die toestaat dat het fantasma zich in de werkelijkheid realiseert, 
moet zich voorbereiden op instabiliteit. 'Broederschappen', zoals die waarover in 'gangsta rap-clips' op de 
televisiezender MTV wordt bericht en waarin 'pimps en ho's' niet alleen als retorische figuren verschijnen, maar 
als een uitdaging aan het sociale contract, vormen logischerwijze een bedreiging voor de burgerlijke 
samenleving. Pubers die de metaforische dimensie van deze nieuwe mediale representaties nog niet kunnen 
inschatten, repeteren haar naakte patriarchale logica alsof het om een seksuele bevrijding zou gaan. Meisjes 
hebben niet door dat ze zich laten inschakelen in een pure, maar promiscue, door een kleine groep 
gesanctioneerde economie van de ruil, waarvan zij het object zijn en waarbij het vermeende actorschap slechts 
aan jongens toekomt. 
 Ter linker zijde zouden we dus de volgende trefwoorden kunnen toevoegen: lust(principe), 
realiteit(sprincipe), ordening volgens restrictieve wetgeving, disciplinering, economische wetten van ruil en 
uitwisseling van goederen en diensten, calculatie, nuttigheidsprincipe, beheersing, bevrediging. De oedipale 
economie is er een waarin de substitutie van goederen (in ruil voor de moeder neemt de kleine Oedipus een 
ander 'goed' tot object) de basis vormt voor een broederbond die gevormd wordt door mannen die op dezelfde 
manier in dit complex functioneren.  
  
R) Ter rechter zijde heeft Lacan met behulp van de algebraïsche vergelijking een verzameling onder woorden 
proberen te brengen die volgens een heel andere logica functioneert. Als trefwoorden gelden hier: genot, aan 
gene zijde van het lustprincipe, geen transacties maar onvoorwaardelijke overgave en ontsporing. Verder heeft 
deze verzameling geen plaats binnen de broederbond, binnen de verzameling burgers. Ze staat ernaast. Om 
preciezer te zijn: deze vreemde, open verzameling zonder uitsluitend criterium laat de verzameling 
mannenbroeders links liggen. In die zin kan dit over vrouwen en meisjes gaan, maar evengoed over mannen en 
jongens, waarvoor geen plaats is binnen de publieke ruimte die door het contrat social wordt gefundeerd, en 
waarin zij functioneren als 'ruil object', zoals onderandere Levi-Straus beschreven heeft.  
 
Lacan heeft met dit uit te werken een opdracht van Freud aangenomen, maar hij heeft het op een manier 
gedaan die we toch zeker moeten ondervragen.  
1) Het is nog onduidelijk waarom Lacan naar de mystieke ervaring en naar mystieke teksten verwees, toen hij 
iets nieuws probeerde te denken dat zich werkelijk differentieert van deze (linker) zijde die gevangen is in een 
dualistische fallische logica.  
2) Lacan situeerde de differentie, in navolging van Freud aan gene zijde van de oedipale economie en het 
lustprincipe. We kunnen de vraag stellen waarom de ervaring van een dergelijk aan gene zijde (de rechter), van 
een dergelijke differentie, nu een specifiek vrouwelijke mogelijkheid zou moeten zijn? Ook Johannes van het 
Kruis had immers die mystieke ervaring?  
Lacan stelt eenvoudig dat deze mannelijke mysticus 'een vrouwelijke positie' innam: "Er zijn mannen die even 

                                                 
31 dat is het begrip dat Rousseau ervoor gebruikte in Emile ou de l'éducation, ([1762]1999) wanneer hij uiteenzet dat zijn 
pupil ter voorbereiding op volwassenheid, die hij definieert als het aangaan van het contrat social, dient te worden 
ingewijd in het nuttigheidsprincipe.  
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goed zijn als vrouwen, dat kan wel eens gebeuren." (S20:70)32  
 Zijn alle mannen die zich niet tot deze zijde willen beperken dan vrouwelijk? Of nog anders geformuleerd: 
Is de differentie die Lacan uitwerkt in Encore nog wel met de (seksuele) differentie tussen man en vrouw in 
verband te brengen? De vrouwelijke logica zoals die door Lacan werd geformuleerd (-∀x : ɸ x) sluit bovendien 
de oedipale ordening niet uit. Ook een vrouw kan functioneren binnen de oedipale economie en volgens de 
oedipale logica. Betekent het feit dat Lacan déze differentie (wel of niet oedipaal, lust of genot, richtsnoer of 
ontsporing, Eros of Thanatos) desondanks toch in verband brengt met de meer specifieke problematiek van de 
seksuele differentie, niet dat -weliswaar via een achterdeur- opnieuw het lichaam als laatste referentie wordt 
binnengehaald? Waarom nog de signifiants man en vrouw inzetten, wanneer het erom gaat 'iets nieuws' aan 
gene zijde van de lust te denken? Of wanneer het er om gaat de werking van het driftleven beter te begrijpen, 
als een complex principe waardoor wij weliswaar worden gedreven, maar dat ons zowel de ene kant op kan 
drijven (waarbij de normale oedipale objecten van de drift als richtsnoer verschijnen), als de andere kant 
(waarbij de drift als ontsporing verschijnt)? Of nog anders: waarom nog aan gendercategorieën refereren als het 
er om gaat een alternatief voor de dualistische, oedipale epistemologie te denken? Ik zal deze vragen nu verder 
uitwerken in de volgende twee hoofdstukken, waarin ik het oeuvre van Teresa van Avila tot richtsnoer neem. 

                                                 
32   "Il y a des hommes qui sont assez bien que les femmes, ça arrive. [..]" 
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VII Teresa's Mystiek: denken vanuit het 
evenement en de ervaring  

 
"Wij zijn geen engelen, wij hebben een lichaam" 

(Teresa van Avila, Mijn Leven 22: 10) 
 

"Naar mijn mening heb ik nauwelijks iets méér te zeggen dan ik al deed in andere werken die ik te schrijven kreeg. Ik 
vrees zelfs voortdurend in herhaling te vallen. Ik ben immers letterlijk als de vogels die leren spreken. Ze kennen slechts 
wat hun geleerd wordt of wat ze te horen krijgen en herhalen het vaak. Wil de Heer dat ik iets nieuws zeg, dan zal Zijne 

Majesteit het me geven. Of me in herinnering brengen wat ik reeds zei." 
(Teresa, Innerlijke Burcht, proloog:2) 

 
"Ik verhaal wat me overkwam, zoals me werd opgedragen. Doe ik het verkeerd, dan moet hij aan wie ik dit schrijven 

zend, het maar verscheuren." 
(Teresa, Mijn Leven 10:7) 
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Op de omslag van Lancans Séminaire Encore prijkt veelbetekenend het beroemde beeld van het zeventiende 
eeuwse Napolitaanse beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini, van een extatische Teresa van Avila. Tegenwoordig 
is het beeld te zien in de Santa Maria della Vittoria in Rome. Het werd vijfenzestig jaar na Teresa's dood in 
1647 besteld door de Venetiaanse kardinaal Federico Cornaro. Bernini raakte door het beeld, waaraan hij 4 
jaar werkte, in opspraak, omdat velen de mystieke extase van Theresia te profaan en obsceen vonden 
voorgesteld. Wanneer men echter haar biografie leest, is er een heel duidelijke, heel beroemde passage in 
Teresa's werk, betreffende het visioen van de doorboring van het hart, waardoor Bernini zich heeft laten 
inspireren:  
ʻIk zag aan mijn rechterzijde, vlakbij, een engel in lichamelijke gedaante. Iets wat ik heel zelden zie. […] Ik zag in zijn 
handen een brede, gouden lans met aan het uiteinde een weinig vuur, meen ik. Hij scheen ze mij een paar maal door 
het hart tot in de ingewanden te stoten. Bij het terugtrekken ervan was het net of deze mee werden uitgerukt, terwijl 
ikzelf, vervuld van vurige liefde tot God, achterbleef. De hevige pijn die ik daarbij voelde deed me zachtjes kreunen 
zoals ik hierboven al beschreef. Toch was die onuitsprekelijke pijn buitengewoon zoet. Het is dan ook onmogelijk naar 
het einde ervan te verlangen. [...] Die dagen was ik als verdwaasd. Ik verlangde niets meer te zien, niets meer te 
zeggen maar me helemaal aan mijn lijden over te geven. Het was me zaliger dan alle geschapen zaligheid ter wereld  ̓
(Mijn Leven 29:13).1   
 In een brief van januari 1577 aan haar broer Lorenzo de Cepada beschrijft Teresa nog eens de pijn en 
het genot dat deze ervaring bewerkstelligt: "[...] een hevige pijn en smart, maar telkens allerzoetst, en we 
weten niet waar die vandaan komen. Ofschoon het naar waarheid een wond is die de liefde Gods in de ziel 
slaat, weet ze toch niet waar die wond vandaan komt, noch hoe, en ook niet eens of het een wond is of wat 
dan ook; ze voelt alleen maar een zoete smart, die haar laat klagen"2.  
Elders schrijft ze: "Ik zeg niet dat het een pijl is. [...] Het dringt scherper door. De wonde wordt, naar mij dunkt, 
niet daar gevoeld waar aardse pijnen zich laten voelen, maar in het diepst en meest intieme van de ziel. [...] Ik 
zou niet graag de indruk wekken dat ik overdrijf, want in feite zeg ik nog te weinig. Het is gewoon niet weer te 
geven. Het gaat om een vervoering van de zinnen en de vermogens, die alles stillegt [...]" (Innerlijke Burcht VI: 
11: 2-3). 
En in een brief uit 1576 schrijft ze dat het een liefdewonde is ('herida del amor') en een soort verwonding ('una 
manera de herida'). "[...] Het is de ziel alsof een pijl haar hart of haarzelf binnendringt. Dat is zo pijnlijk dat ze 
ervan kreunt maar het is tevens zo heerlijk dat ze het nooit zou willen missen. Deze pijn is niet zintuiglijk en de 
wonde niet stoffelijk. Het is binnenin de ziel zonder lichamelijke pijn. Je kunt het alleen uitleggen aan de hand 
van vergelijkingen. Ze zijn allemaal grof, maar er anders over spreken gaat niet. Het is onbeschrijflijk en 
onzegbaar. Alleen wie het ervaren heeft kan het verstaan." ('Gewetensbrieven' 59:17). 
En in De Innerlijke Burcht schrijft ze: "Ook op andere manieren kan de heer de ziel wekken. Op het meest 
onverwachtte ogenblik, terwijl je mondgebed verricht en aan niets innerlijks denkt, wordt je door een heerlijke 

                                                 
1 Ik verwijs naar paragrafen in de brontekst via de nummers die in alle uitgaven van Teresa's teksten figureren. Een 
eerste cijfer verwijst naar het betreffende hoofdstuk, een tweede naar de paragraaf. Ik zet bovendien al haar boektitels in 
Italic. Dit mag vreemd lijken, aangezien haar teksten in de Nederlandse vertaling in een serie verzameld werk als 
artikelen en onderdeel van boekdelen verschenen. Teresa's teksten werden echter, anders dan Freuds artikelen, in haar 
tijd wel degelijk als boek uitgegeven. Een uitzondering vormen haar brieven, die in de Nederlandse vertaling onder de 
titel 'Gewetensbrieven' werden opgenomen. Deze verschenen nooit als boek, en ik zal er danook naar verwijzen via 
enkele aanhalingstekens. De brieven werden wel genummerd en deze nummering wordt weer in alle uitgaven van 
Teresa's werk gehanteerd. Ik zal dus, wanneer ik uit een brief citeer, verwijzen naar 'Gewetensbrieven',  met daarna het 
nummer van de brief en dan opnieuw een paragraafnummer. Dus ('Gewetensbrieven' 59: 17) betekent: brief nummer 59, 
paragraaf 17, te vinden in de sectie getiteld 'Gewetensbrieven' in de Nederlandse vertaling van het verzameld werk. 
 Bij de Innerlijke Burcht gebruik ik bovendien een Romeins cijfer om de sectie aan te duiden die Teresa met Verblijven 
1 t/m 7 benoemde. Dus: (Innerlijke Burcht VI:11:2-3) betekent: Zesde Verblijven, Hoofdstuk 11, paragrafen 2 en 3. 
Verwijzing naar jaartallen of pagina's van de door mij gebruikte Nederlandse vertaling is daarmee onnodig. Ook verwijs ik 
niet naar jaartallen van de brontekst omdat de wordingsgeschiedenis van Teresa's werken door de invloed van censuur 
tamelijk complex is. Zij herschreef veel, en er cirkuleerden tijdens haar leven verschillende handgeschreven versies van 
bepaalde teksten die geen van alle voor haar dood in 1582 in druk verschenen. In 1588 verscheen een eerste druk met 
verzameld werk. In de bibliografie geef ik wel een jaartal, tussen haken, wat correspondeert met een indicatie van een 
eerste publicatie. Zie hiervoor voetnoot 9 in dit hoofdstuk. 
2 Geciteerd in een voetnoot bij de Nederlandse vertaling van Castillio Interiór; Innerlijke Burcht, p. 229. 
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gloed overvallen, net alsof een sterk doordrfingende geur zich plotseling  aan alle zintuigen meedeelt (ik zeg 
niet dat het een bepaalde geur is, het is maar een vergelijking)." (Innerlijke Burcht VI:2:8). 
  
Lacan richt zijn pijlen in Encore op dit hier -in beeld en geschrift- zo plastisch, materieel en barok uitgedrukte 
vrouwelijk genot, dat zich, zo suggereert het beeld van Bernini, op het lichaam van Teresa aftekent, en dat in 
de repetitie bepaalde principes overschrijdt: dat van de lust, of en de realiteit, in Freuds terminologie. Dat het 
geen lust is, deze mystieke verrukking, daarover is Teresa heel duidelijk. Het is immers een ervaring waarin 
genot en lijden samen gaan (Teresa gebruikt het woord 'arrabomiento'; weggerukt zijn van zichzelf), en het 
roept vragen op, want wie is hier actor? Sommigen zullen Teresa's extasen als hysterische waan 
categoriseren, Teresa duidde God zelf aan als veroorzaker. De mystiek -deze mystiek althans- ontspoort in alle 
opzichten, ten opzichte van de oedipale, fallocentrische logica, die het lust- en realiteitsprincipe voorop stelt 
een redelijk rationeel, utilitair handelen, gedreven door duidelijke, doelgerichte motieven.  
 Het mystieke genot doet zich voor als een moeilijk vatbaar evenement, dat echter hoe dan ook het 
lichaam aanraakt, en dat niet door doelgericht handelen kan worden verkregen aangezien het een aanraking 
van God is, die haar toevalt, als per ongeluk:  
"Aanvankelijk ondervond ik enkele malen, maar dan in het voorbijgaan, wat ik nu zal beschrijven. Terwijl ik me 
Christus voorstelde, zoals ik gezegd heb, of me in zijn tegenwoordigheid plaatste, of aan het lezen was 
gebeurde het dat ik plotseling Gods aanwezigheid mocht ervaren. Ik kon er onmogelijk aan twijfelen. Hij was in 
mij, of ik geheel ondergedompeld in Hem. Het was in geen geval een visioen. Het wordt mystieke theologie 
genoemd, geloof ik. De ziel is geheel weg, als buiten zichzelf. De wil heeft lief. Het geheugen is, mij dunkt, 
praktisch verloren. Het verstand redeneert niet, meen ik, maar is ook niet uitgeschakeld. Het is inactief, ik zei 
het, maar het is als verwonderd over het vele dat het begrijpt. [...] Het is een genot, niet helemaal zintuiglijk en 
evenmin zuiver geestelijk" (Mijn Leven 10:2).  
 Meestal schrijft Teresa dat het genot, zoals dat door Bernini in scène werd gezet, een 'zielepijn' 
veroorzaakt, en een 'zielsverrukking'. Wanneer zij er echter iets méér over moet schrijven, onderstreept zij 
steevast dat de ervaring niet precies localiseerbaar is, zoals in bovenstaande citaten, niet afdwingbaar of 
beheersbaar, niet of moeilijk onderscheidbaar van pijn en dat zij, wanneer ze het het ondergaat of wanneer het 
haar toevalt, is overgeleverd; aan een een 'engel' bij voorbeeld, die van God komt; een virtuele actor, niet 
groot, eerder klein, die zij maar zelden ontmoet, en die Freud 'eine psychische Realität' zou noemen. Teresa's 
oeuvre veroorzaakt om deze reden, zeker bij de hedendaagse lezer, onbehagen, zoals ook bovenstaande korte 
tekstfragmenten meteen al het onbehagen activeren, en zoals dat barokke beeld van Bernini eveneens 
onbehaaglijkheid in de hand werkt. Het roept deze dubieuze dubbelzinnigheid van het mystieke genot op, die 
de door Foucault (1966)  gethematiseerde evenementiële desintegratie of versplintering van onze 
denkcathegoriën in scéne zet. De grenzen van het ik vervagen (Teresa valt samen met God, of God met haar), 
een engel en een lans worden instrumenten van een Goddelijke kracht, die een zielsverrukking tot stand 
brengt, die tegelijk een zielepijn is, waardoor zaken die we gewoonlijk als oppositioneel ervaren, ineens samen 
kunnen vloeien. Begrippen als zielepijn en zielsverrukking vinden wij, éénentwintigste eeuwers, bovendien 
moeilijk te verstaan. We zijn misschien dit strikte hiërarchische dualisme van lichaam en ziel al voorbij, dat in 
Teresa's zestiende eeuw domineerde, waardoor al wat lichamelijk was in een kwade reuk stond. Daarvoor in 
de plaats hanteren wij, eenentwintigste eeuwers, meestal een gemakkelijk materialisme, en hebben we het 
begrip ziel afgeschreven als een archaïsche scherf uit een achterhaald discours. Voor ons stelt zich eerder de 
vraag of het in de mystieke extase om een goddelijke of 'gewoon' om een lichamelijke, hysterische ingeving 
gaat. Ten tijde van Teresa werd dit dilemma betreffende de aard van de extase verwoord in termen van goed 
en kwaad. De ziel moest sterven aan de wereld, en aan het lichaam, en aan de bedrieglijke zintuigen, wilde de 
extase 'goed' zijn, en een teken van communicatie met God. De vele heksen- en ketterijprocessen droegen bij 
aan de demonisering van het soort van passionele mystiek waarvan Teresa getuigde.  
 Het is in eerste instantie moeilijk om in deze teksten door te dringen. Teresa spreekt zonder gène, maar 
met metaforische afstand over de duivels, slangen, adders en 'al dat giftige gedoe', dat via de zintuigen de 
'innerlijke burcht' van de ziel overspoelt (Innerlijke Burcht I:2:4). Ook spreekt ze over de ziel en haar 
'verblijven', en schetst ze een opgang van de ziel, naar mogelijke andere verblijven, die haar steeds dichter bij 
God brengen. Op deze weg dient de ziel zich te bevrijden van de makkelijk te bedriegen zintuigen. Deze weg 
noemt ze de 'inkeer in zichzelf'. De eerste stap naar een ander 'verblijf' van de ziel, dat niet verblind is door de 
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zintuigen, is deze inkeer in zichzelf. De inkeer maakt het mogelijk om zelfkennis ('conocimiento de sí') op te 
doen, en de werking van de zintuigen en de andere vermogens ('potencias') van de ziel (volgens Augustinus de 
kennis, de wil en het geheugen) te doorzien. Dan pas kan de ziel zich losmaken van de verwarring die de 
zintuigen teweeg brengen en een klare heldere stroom worden (een metafoor die Teresa ook veel gebruikt). 
 Om deze teksten te kunnen lezen, is het in de eerste plaats nodig om het poëtisch vermogen van 
Teresa serieus te nemen, en door te dringen in de voor ons nieuwe en onverwachte verbanden en connotaties 
van de metaforen die zij gebruikt. Voor mij was het bovendien nodig om de weerstand die ik had ten opzichtte 
van religieuzen te laten varen, alsof een zestiende eeuwse non minder intelligent, of minder kritisch en 
onafhankelijk zou zijn dan ik. Zoals ik in de Proloog al memoreerde moest ik, om Teresa te kunnen ontmoeten, 
in de eerste plaats dit evolutionair vooruitgangsperspectief doorwerken, en die scheidingen die wij gewoon zijn 
aan te brengen tussen vroeger en nu, of tussen modern en ouderwets, en tussen normaliteit en hysterie 
deconstrueren. Van Freud leerde ik wat vreemd is, en niet beantwoordt aan de eigen logica, als een 'gebouw' 
te benaderen, en op zoek te gaan naar de structuur ervan. Gelukkig bouwde Teresa zelf heel plastisch: ze 
stichtte kloosters, en schreef een boek dat helemaal gefundeerd is op de metafoor van het gebouw: Castillio 
Interiór, in het Nederlands vertaald als Innerlijke Burcht.   
 Teresa roept haar zusters op: "Ken jezelf, en heb medelijden met jezelf!" (Innerlijke Burcht I:2:3). De 
inkeer in zichzelf, als eerste stap tot zelfkennis, leerde Teresa via een speciale manier van bidden, waarvoor zij 
zich eindeloos heeft moeten rechtvaardigen. Die manier van bidden kwam haar op een onderzoek van de 
Spaanse Inquisitie te staan, toen een novice haar aanklaagde voor deze praktijk. In haar autobiografie schrijft 
Teresa dat zij deze manier van bidden leerde dankzij een boek dat zij van haar oom Don Pedro de Cepada 
kreeg, een paar jaar nadat ze in 1535 intrad in het klooster van de Menswording, even buiten de stadmuren 
van Avila: "Van mijn oom die langs de weg daarheen woonde, zoals ik zei, kreeg ik een boek. De titel luidde 
Het derde ABC; het handelde over het gebed van inkeer. Al las ik het laatste jaar goede boeken [...] toch wist ik 
niet hoe ik moest bidden of wat ik moest doen om tot inkeer te komen. Ik was dan ook reuze blij met dat boek 
en besloot uit alle kracht die weg te volgen. [...] Met dat boek als leermeester begaf ik me op weg. Een 
meester, in de zin van een biechtvader die me begreep, had ik immers niet, ook al zocht ik er van toen af 
twintig jaar lang naar" (Mijn Leven 4:7).3 
 Dit gebed van inkeer, of innerlijk gebed ('oración' of 'oración mental') vormt, samen met de 'oración 
vocal' (het mondgebed, dat een formule uitspreekt) en de overwegingen, of meditaties ('consideración', of 
'meditación')4 het medium waarmee Teresa zich haar eigen weg forceert, in een voortdurende communicatie 
met God, of Christus, of de hemelse bruidegom, die haar niet alleen de verrukkingen van de mystieke extase, 
maar ook de genadegaven van de inkeer, de rust en de vereniging schenkt. Via dit inwendig gebed forceert 
Teresa zich een eigen binnenwereld, die zij in Castillio Interiór als een innerlijke burcht met vele verblijven 
voorstelt. Het zal echter zeker twintig jaar duren, voordat deze praktijk van het gebed een echte dialoog wordt; 
een dialoog die verschilt van die, welke ze aangaat met een hele reeks intelligente biechtvaders, die God 
eindelijk op haar pad stuurt. Vanaf 1559, in de eerste brieven die bewaard zijn gebleven, begint Christus 
namelijk veelvuldig terug te spreken, in een overvloedige stroom van intellectuele, auditieve visioenen, die zij 
hoort met de 'oren van haar ziel', en waarvan men zich kan afvragen of het niet om auditieve hallucinaties gaat. 
Teresa ontvangt ze, nadat ze eerst lange jaren van ziekte doormaakte, waarin ze verlamd was en veel pijnen 
leed, die ook weer zomaar, plotseling verdwenen, nadat zij haar gebeden tot God richtte. De catharsis, die ze 
doormaakt, en die deel uitmaakt van haar weg naar perfectie (Camino de perfeción; de titel van een van haar 
andere boeken), leidt haar in de laatste twintig jaar van haar leven tot de productie van heel wat 'werken' 
('obras'): een geschreven oeuvre, en de stichting van zeventien kloosters. 
  
Het hegemoniale discours van de katholieke kerk, met haar patriarchale ('oedipale') logica, wilde duidelijke 
scheidslijnen en heldere onderscheidingen, waar de mystieke ervaring, die zo prominent naar voren komt in de 

                                                 
3 Het ging om het destijds beroemde werk van de franciscaan Francisco de Osuna, Tercera parte del libro llamado 
Abecedario espiritual, Toledo 1527. 
4 die zij als 'intellectueel' definieert, maar Teresa's onderscheidingen zijn vaak niet zo uitsluitend, want het innerlijk 
gebed zal uitmonden in een stroom van intellectuele visioenen waarvan zij in haar vele brieven getuigt, en die ook weer 
als overwegingen en meditaties lezen. 
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zestiende eeuwse passionele liefdesmystiek, diffuusheid en onzekerheid veroorzaakt, omdat de oude 
denkcategorieën er niet (meer) op van toepassing zijn. Teresa moest er eigenhandig een vocabulaire voor 
'smeden', waarbij begrippen met elkaar werden verbonden die eerder geen link leken te bezitten; zoals het 
begrip 'oración' en het begrip 'interiór', en zoals het goddelijk vuur en het water dat haar spirituele tuin bevloeit. 
In de Nederlandse vertaling van Castillio Interiór is, net als in het laatste deel van de Nederlandse Freud-
vertaling, een lijst met begrippen opgenomen die typerend zijn voor haar vocabulaire, en die een metaforische 
werking krijgen in haar oeuvre (Avila 2007: 354-365). In deze metaforische beweging ontvangen oude 
begrippen nieuwe connotaties. Oude ordeningen werden ingezet om die innerlijkheid vorm te geven, en nieuwe 
onderscheidingscriteria moesten worden bepaald, zoals ook Freud dat deed, om dat nieuwe te denken dat de 
heersende ordeningsprincipes (van de medische wetenschap en psychiatrie in Freuds geval, en van de 
scholastieke hermeneutische traditie in Teresa's geval) opschudde, en dat hen zelf ook danig in verwarring 
bracht.  
 Het gebouw, dat Teresa optrok, niet alleen als innerlijk kasteel maar ook in haar teksten, lijkt misschien 
meer nog dan dat van Freud in eerste instantie op een bricolage. Sommige lezeressen herkennen bij voorbeeld 
in het citaat over Teresa's visioen van de engel en de lans meteen een fallische metafoor en haken daarmee 
af. Teresa is voor hen politiek incorrect geworden; een hysterica die medeplichtig bleef aan de fallocentrische 
logica en die slechts de bekende stijlfiguren repeteert. Ik zal laten zien dat de ontsporing5 van het verlangen bij 
Teresa -die toch ook haar agency, of (on)vermogen tot handelen uitmaakt- alleen maar, zoals elke ontsporing, 
leesbaar wordt in een beweging van (gedeeltelijke) herhaling, in dit geval van bepaalde fallische of patriarchale 
stijlfiguren, zoals de pijl, of de vurige lans.6 Ook Teresa zelf benadrukt in het hierboven geciteerde motto bij dit 
hoofdstuk, dat zij slechts herhaalt wat anderen haar voor zeiden, en dat wanneer zij iets nieuws te zeggen 
mocht hebben, dit alleen aan God te danken is. 
 Om de vernieuwing, of de revolte in de herhaling te kunnen zien, en te beoordelen of zich in die 
onbehaaglijke, dubbelzinnige ontsporing ook een ander, nog enigszins begaanbaar tracé aandient, moeten we 
méér lezen dan alleen een paar tekstfragmenten. We dienen een zekere vertrouwdheid te ontwikkelen met een 
oeuvre, zoals Freud gewoon was in zijn spreekkuur. We dienen de nabijheid te zoeken, zodat het psychische 
'Gebilde' zich kan aftekenen en kan oprijzen uit de dubieuze ongewoonheid die we in eerste instantie, 
geconfronteerd met dit oeuvre, ervaren waardoor we ons net als bij het beeld van Bernini, afvragen 'wat we 
hier eigenlijk precies zien'. Het duurt even voordat je zicht krijgt op de manier waarop een auteur zoals Teresa 
bestaande, beladen metaforen, zoals de lans en topoi, zoals de overgave, de genade en de nederigheid inzet 
in een traject of oeuvre dat misschien niet eens uit is op iets nieuws, maar dat ondanks zichzelf, per toeval, 
een werking had en veranderingen heeft bewerkstelligd. Het heeft een geduldig lezen en herlezen nodig, zoals 
in de spreekkuur ook eindeloos veel gepraat wordt, vaak over hetzelfde. Deze langzaamheid en intensivering 
van de aandacht is nodig om die vraag te kunnen stellen, die iedereen stelt die geconfronteerd wordt met iets 
dat inbreuk maakt op bestaande voorstellingen en ordeningen: 'what's new?' Pas in het uitstellen van het 
oordeel dat doorgaans als het mes van Ockham onderscheidingen maakt op basis van een uitsluitende, 
oppositionele logica. En  pas in het terugbuigen, in het herinneren, herhalen en doorwerken kan het 
revolutionaire moment van een oeuvre zich aftekenen, of kan een structuur -in Freuds woorden 'ein Gebilde', in 
Teresa's termen een kasteel- oprijzen uit wat eerst als chaos en verspintering, on-rede of hysterie scheen. 
 Mijn lezing en herlezing van het oeuvre van Teresa werd een gesprek, waarin ik de vragen stelde en zij 
mij geduldig steeds dezelfde antwoorden gaf, die als een soort geheimtaal werkten, en mij niets verhelderden. 
Welke tekst ik ook ter hand nam, ik eindigde met haar inzicht dat het mystieke evenement van de aanraking 
van God een gebeuren is dat een overgave vereist, en een nederige acceptatie van de genade ('gracia'), van 

                                                 
5 Ontsporing in de Lacaniaanse zin: normaal gesproken werkt het lust- en realiteitsprincipe als een richtsnoer ('la 
dérive') voor de driften en heeft het duidelijke objecten en doelen. Wanneer dit richtsnoer wordt verlaten, ontspoort 
('dériver') de drift als het ware en toont zij die beide gezichten van de drift. Dan treedt wat Freud de alibistructuur van het 
driftleven noemde op de voorgrond, en wordt duidelijk dat de driften eigenlijk geen specifiek object nodig hebben. De 
begeerte wordt dan zo puur (Baas 1988) als we haar in de mystieke teksten kunnen tegenkomen.  
6 Zie voor een uitwerking van dit thema van de herhaling als spoor voor iets nieuws: Butler (1997). Excitable Speech: a 
Politics of the Performative, en Butler (2000). Genderturbulentie. Op p. 15 benadrukt zij dat performativiteit niet zozeer 
een vrije keuze of eenmalige handeling is; eerder wordt door iterabiliteit of een rituele herhaling van bestaande 
performatieve uitdrukkingen de bestaande, hegemoniale genderlogica geleidelijk aan als natuurlijk ervaren.  
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de genadegaven ('merced') en de geschenken ('regalos') is. Deze gaan met genietingen ('gustos') en 
verrukking ('arrobamiento') gepaard en kan men niet zelf bewerkstelligen. Ik begon pas iets te begrijpen van 
deze mystieke logica (extase/arrobamiento = genadegave/merced = evenement/apparición, visión, union con 
Dios, precéncia de Dios), toen ik haar aan onze actuele discussie over taal en agency verbond, zoals ik die in 
de inleiding uiteen heb gezet. In termen van die discussie gevat, poneert Teresa een agency (God), die van 
elders komt, maar waarover zij niets méér weet, en waarover niets méér te zeggen valt dan dat ze er 'is' en 
haar overkomt, en haar bestaan op zijn kop zet, en haar lichaam en ziel in vuur en vlam zet. Is de mystiek dan 
uiteindelijk gewoon deze verwondering dat er 'iets' is en niet veeleer niets, zoals Wittgenstein het formuleerde: "Nicht 
wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist"? (Wittgenstein 1932: 6.44). Rond de vraag naar het 'hoe' kan 
men een wetenschap met procedures en regels ontwerpen, maar omtrent de verwondering 'dat' iets er is, en niet 
veeleer niet, is het inderdaad moeilijk op een wetenschappelijke manier communiceren. Toch zal ik argumenteren dat 
Teresa's oeuvre ons een nieuwe blik op epistemologische kwesties met betrekking tot subjectiviteit, agency en de 
verhouding taal-materie-evenement biedt.  
 
 
1  Reverence voor een onophoudelijk gegons 
 
"Het is op het niveau van de materialiteit dat het evenement een effect heeft. Het evenement heeft plaats en bestaat 
slechts in de relatie, de co-existentie, de versnippering, de herverdeling, de vermeerdering, de selectie van materiële 
elementen. Het is niet de daad noch een eigenschap van het lichaam; het verschijnt als effect van en in een materiële 
versnippering." 
(Foucault, 1971:59)7 
 
Ik vind niets dat zich beter leent om sommige geestelijke zaken uit te leggen dan water [...] En ik houd zoveel van dit 
element dat ik het aandachtiger dan wat ook beschouwde."  
(Avila, Innerlijke Burcht IV:2:2). 
 
Een waarschuwing aan de lezer is hier bij wijze van preliminaire opmerking op zijn plaats. Ik (her)las voor deze 
studie een groot deel van Teresa's boeken; haar autobiografie (Vida) die in het Nederlands vertaald Mijn Leven 
is genoemd, Weg van Volmaaktheid (Camino de Perfección), de Kloosterstichtingen (Fundaciones), de 
Innerlijke Burcht (Castillio Interior) en haar commentaar op het Hooglied, die Teresa 'Mis meditaciones' 
noemde en die pas in 1611, door haar veel jongere naaste medewerker en biechtvader Jerónimo Gracián in 
Brussel als Conceptos del amor de Dios werd uitgegeven.8 Ik las dus een groot deel van haar boeken en de 
brieven, die onder de titel 'Gewetensbrieven' werden vertaald en bijeengebracht. Haar oeuvre, waaraan ze pas 
vanaf 1560 toen ze 45 was begon te schrijven, is moeilijk te dateren. Haar autobiografie, bij voorbeeld, 
waaraan ze in 1562 begon, werd verscheidene malen herschreven -door haarzelf tijdens haar leven aan 
diverse autoriteiten voorgelegd- en vanaf 1565 verschenen verscheidene handgeschreven copieën die 
circuleerden onder een iets groter publiek.9 In 1574 wordt het, onder verdenking van ketterse ideeën, 
                                                 
7 Mijn vertaling. De Franse tekst luidt: “[...] l'événement n'est pas de l'ordre des corps. Et pourtant il n'est point 
immatériel; c'est toujours au niveau de la matérialité qu'il prend effet, qu'il est effet; il a son lieu et il consiste dans la 
relation, la coexistence, la dispersion, le recoupement, l'accumulation, la sélection d'éléments materiels: il n'est point 
l'acte ni la propriété d'un corps; il se produit comme effet de et dans une dispersion matérielle.” 
8 Het werk kreeg daarna ook vaak de titel Sobre los Cantaros; Over het Hooglied. Ik las Teresa in de Nederlandse 
vertaling van de karmeliet Carlos Noyen 'met medewerking van  enkele karmelitessen', zoals de uitgever Carmelitana in 
Gent laat weten, en in het Frans, aangezien mijn Spaans onvoldoende is om een heel werk te kunnen lezen, en in zijn 
finesses te doorgronden. Ik zal verwijzen naar de Nederlandse editie. Nadeel van een vertaling lezen is natuurlijk dat we 
dan al meteen met een interpretatie te maken hebben. Zowel de Franse als de Nederlandse vertaling benadrukken 
echter wat ook Weber (1990), die Teresa in het zestiende eeuwse Spaans las, onderstreept: Teresa's taal was 
eenvoudig, volks, en bedoeld om haar medezusters in begrijpelijke taal moeilijke ervaringen uit te leggen die anderen 
'mystieke theologie' noemen (Mijn Leven, 10:1). Die typerende kenmerken van Teresa's taalgebruik zijn ook terug te 
vinden in de Nederlandse en Franse vertaling, en de vertalers benadrukken beide dat het hun oogmerk was om Teresa's 
stijl op die manier over te leveren.  
9 De weg van Volmaaktheid dateert van 1566-67, de eerste redactie van de Constitutie van 1563, de definitieve van 
1567, de eerste 26 hoofdstukken van de Kloosterstichtingen van 1573, de Wijze van Visiatie van 1576, en Innerlijke 
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voorgelegd aan de kerkelijke rechtbank, maar later ook weer vrij gegeven. In het motto bij dit hoofdstuk 
refereert Teresa aan het feit dat de Inquisitie haar Vida nog steeds vasthoudt en dat zij daardoor genoodzaakt 
is in Castillio Interiór (geschreven vanaf Pinksteren 1577 in opdracht van haar geliefde biechtvader en 
medewerker Jerónimo Gracián) zaken te herhalen die zij al vijftien jaar eerder beschreef met betrekking tot de 
rechtvaardiging van haar manier van bidden. 
 Gedrukt werden haar boeken pas na haar dood en altijd met toestemming van kerkelijke autoriteiten, die 
de teksten redigeerden en soms, in hedendaagse termen, censureerden. Teresa zelf zal op veel plaatsen 
onderstrepen dat zij dit in het geheel niet erg vindt en ten allen tijde bereid is haar boeken te laten 'verbeteren 
of te verbranden' (Weg van Volmaaktheid Proloog:1), indien haar biechtvaders na lezing tot de slotsom komen 
dat dat noodzakelijk mocht zijn. Haar teksten circuleerden tijdens haar leven alleen in kleine kring als 
manuscript en soms in meerdere versies. Ze waren in eerste instantie bedoeld voor haar biechtvaders -die 
haar de opdracht tot schrijven gaven- en voor haar zusters. Teresa had dus een klein en heel duidelijk 
lezerspubliek voor ogen dat zij persoonlijk kende, namelijk dat van haar biechvaders en haar zusters, met op 
de achtergrond de kerkelijke rechtbanken die in haar eeuw altijd over alle schouders meekeken. Ze schrijft dat 
het haar onzinnig lijkt te willen schrijven voor een groter publiek: 
"Hij die me de opdracht gaf zei me hoe nodig het is voor deze zusters van deze kloosters van Onze-Lieve-
Vrouw van de Karmel enkele twijfelachtige punten in verband me het gebed nader te verklaren. Hij meent dat 
vrouwen beter de taal van een andere vrouw verstaan en dat de liefde die ze me toedragen hen vatbaarder 
maakt voor wat ik zal zeggen. Lukt het mij iets mee te delen, dan ligt daar de reden waarom hij het enigszins 
belangrijk vindt. Ik zal daarom onder het schrijven tot hen spreken, want voor het overige lijkt het me dwaas te 
menen dat het anderen dienstig kan zijn." (Innerlijke Burcht Proloog: 4) 
 Ik (her)las niet alles maar wel veel, en zal, paradoxaal genoeg, weinig citeren, omdat Teresa in elke 
verzuchting, in elke aanroeping, in elke uitleg uiterst consequent is, en niet alleen, 'als de vogels' herhaalt wat 
zij van anderen leerde, maar ook 'hetzelfde' op een consequente manier herhaalt. Uit wat een auteur als 
Teresa verkiest te herhalen, tekent zich haar eigen weg af. Men kan met weinig citaten volstaan om deze 
andere logica van de genade, die zij zo zorgvuldig etaleert, te illustreren. De rekenschap die ik hier afleg van 
mijn ontmoeting met Teresa, en van mijn jarenlange omgang met haar oeuvre, kan dus karig lijken. En zeker in 
het licht van de langzaamheid die ik in de inleiding introduceerde als leidend principe van mijn methode, kan de 
lezer het gevoel krijgen dat ik grote stappen zet. Weet dan, lezer, dat deze lezing, deconstructie en 
doorwerking, ook het resultaat zijn van eindeloze herhaling, van lezen en herlezen, er over praten en 
wegleggen, en dat ik ook alleen maar herneem wat anderen mij voor zeiden, door ervoor te kiezen bepaalde 
zaken te herhalen, en andere te laten liggen.  
 Mijn analyse is een poging om deze herhaling te condenseren tot een structureel grondpatroon, zoals 
ook Lacan dat probeerde ten aanzien van die non-oedipale logica die hij in zijn college Encore (1975) op het 
spoor is. Om dat andere denkpatroon op het spoor te komen had ik eerst Freud en Lacan (en Foucault en 
Derrida en al die ander auteurs die ik in de inleiding noemde) nodig, die in zekere zin als aanloop fungeren in 
deze studie, maar die natuurlijk ook deel uitmaakten van mijn eigen spreekkuur, waarin zij als 'supposé savoir' 
fungeerden. Wat ik in deze hoofdstukken over Teresa uitwerk is het resultaat van de doorwerking die tijdens 
deze intensieve, veelstemmige conversatie -tijdens dit diffractieve lezen van het ene oeuvre doorheen het 
andere- tot stand kwam. Daarin bleef Teresa als een soort van baken functioneren. Meer dan de andere 
auteurs bleef zij voor mij, al die jaren, 'supposé savoir'.10 Ik veronderstelde dat zij iets wist, wat de anderen niet 
wisten. Met name met betrekking tot de genade, en de overgave en hoe deze zich verhouden tot haar eigen 
subjectieve 'agency' had ik mijn vragen. Is het hysterie?, vroeg ik haar, of masochisme?, of herhalingsdwang 

                                                                                                                                                            
Burcht werd in 1577 geschreven, de laatste hoofdstukken van de Kloosterstichtingen in 1580-1582. De oudste nog 
bewaarde brief dateert van 1560, de laatste dateerbare brief -ook de brieven zijn soms moeilijk te dateren omdat Teresa 
dat zelf niet deed, en sommigen in en schriftje schreef, als een soort van dagboekaantekeningen- is van 1581. In totaal 
zijn 66 brieven bewaard gebleven, niet in autograaf, maar wel in (soms meerdere) betrouwbare afschriften. Teresa 
schreef echter veel meer brieven. 
10 Is het niet zo, dat een biechtvader, of analyticus alleen maar 'supposé savoir' wordt, en die plek mag innemen, voor 
ons, voor zolang als dat wij vermoeden dat hij, of zij, iets (meer) weet, dan datgene wat wij onszelf aan (ervarings-) 
kennis kunnen verwerven? Teresa bleef voor mij deze rol vervullen zolang als haar tekst weerstand bood tegen mijn 
pogingen tot deconstructie. 
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(van patriarchale dominantie-structuren)? Doodsdrift dan? Of gehoorzaamheid? Nederigheid? Onwetendheid? 
Gelukkige naïviteit? Of strategie? Telkens wanneer ik weer een inzicht of hypothese meende te hebben, liep 
deze stuk op haar tekst, die zoals elke tekst rijker en vooral weerbarstiger was dan deze pogingen tot 
diagnostiek. En telkens kwam daar genade, en al de genadegaven die haar deelachtig werden en die ze vaak 
met 'gustos' of 'arrobamiento' benoemde, als geheimzinnig sleutelwoord naar voren, zoals bij haar tijdgenoot 
en stichter van de Jezuïtenorde, Ignatius van Loyola, bij voorbeeld, juist de verzoeking centraal staat.11 
 De genade verscheen als laatste waarheid van deze katholieke non, die ik om en om keerde, maar 
waarin ik, ongelovige en theologisch weinig geschoolde, niet kon doordringen, zoals ik ook dat beeld van 
Bernini niet begreep, waarin de ver-rukking, als een losgerukt worden van zichzelf, of als een vlucht van de ziel 
('vuelo del espírito') wordt voorgesteld. Mijn gesprek, of spreekkuur met Teresa convergeerde uiteindelijk in 
deze voor mij raadselachtige uiteenzetting met een agency, of handelingsprincipe ('God', 'Christus', of de 
'Heilige Drieëenheid', of de 'hemelse Bruidegom'), dat ik niet kende of niet aanvaard. Logischerwijs neemt dat 
gesprek over agency in mijn hoofdstukken over Teresa dus ook ruimte in. In die confrontatie met Teresa's 
Goddelijke genade, ontdekte ik als het ware 'en passant' hoe Teresa's eigen agency werkt en, voorzichtig, 
soms als een 'slip of the tongue', de ruimte neemt, doorheen of misschien dankzij alle heftige tegenstellingen 
met betrekking tot de hervormingen die haar eeuw domineerden, en in die uiteenzetting met wat zij 'Goddelijke 
genade' noemde.12 
 In deze confrontatie met Teresa's teksten en met die begrippen 'gracia' en 'merced', ontdekte ik dit 
thema dat Foucault in zijn inaugurele rede voor het Collège de France verwoordde in 1971, en dat ik in het 
motto hierboven citeer. Het gaat om die kwestie hoe we met het discours omgaan; of we het lezen als een 
verslag van gebeurtenissen die zich 'erbuiten' afspelen, of als een in zichzelf besloten discursieve dimensie die 
een eigen agency bezit. In zekere zin draaide mijn confrontatie rond de vraag wat het betekent 'gelovig' te zijn. 
Immers: een gelovige neemt aan dat de genade van 'God' komt; van een  buiten-discursieve agency, die -als 
evenement- inbreuk maakt op het discours. Foucault benadrukt in zijn inaugurele rede dat hij als historicus 
steeds probeert om het evenementiële karakter van het discours zelf te begrijpen, in plaats van, zoals 
gebruikelijk, de gebeurtenissen van de geschiedenis als evenementiële referent te lezen. Hij schetst het 
discours niet als een 'discrete lezing' van de dingen die 'al' een betekenis zouden bezitten vooraleer wij die met 
onze taal onthullen. Hij probeert het discours niet als medium op te vatten, dat buiten de werkelijkheid, als 
instrument zou dienen om die werkelijkheid te beschrijven. Het discours als medium opvatten is al een manier 
om de 'werkelijkheid' van het discours uit te wissen, stelt hij (1971:50). In een gelijkaardige redenatie als die 
van Freud met betrekking tot het reële van de fictieve fantasmatische werkelijkheid, schetst Foucault hoe de 
evenementiële werkelijkheid van het discours maar verschijnt, wanneer we oog krijgen voor discontinue 
systematieken (1971:60), die niet in een evolutionair groeiperspectief zijn opgenomen, noch door een 
funderend subject tot eenheid worden gekneed. Oog krijgen voor deze discontinuïteit, betekent de hypothese 
van een held laten varen, die doelgericht op weg is en vanuit een groots, zelfbewust gebaar, ingegeven door 
redelijke motieven, iets nieuws introduceert binnen de voortgang van de tijd. Het betekent ook het achterlaten 
van rationele, autonome, zichzelf funderende subject van de Verlichting, van die utopie van de doorzichtigheid 
van het medium, en van dat dualisme dat werkelijkheid tegenover fictie groepeert, of normaliteit versus 
hysterie. Men zou het op deze manier gedefinieerde discours, in Harrie Kunnemans woorden, een 'horizontale 
transcendentie' (2005: 72) kunnen noemen.13  
 Geen enkele cultuur heeft zoveel ontzag aan de dag gelegd voor het discours -stelt Foucault- en spreidt 

                                                 
11 Ik las de Franse vertaling van diens autobiografie (1962) die oorspronkelijk verscheen als Actes Patris Ignatii, in het 
Spaans vertaald als Hechos del P. Ignacio, en in 1554 opgetekend door een mede-pater, Goncalves de Camara. 
Ignacius was een wat oudere tijdgenoot van Teresa en leefde van 1491 tot 1556. 
12 Men leze de introductie op de Nederlandse vertaling van Castillio Interiór; Innerlijke Burcht, van de hand van 
Elisabeth Peeters, karmelites, en Ulrich Dobhan, karmeliet. Zij schetsen de historische context van Teresa's leven en 
werken, in een eeuw die verscheurd is door hervormingen (in: Avila 2007: 11-49).  
13 Annemie Halsema (2005) stelt, in een verwijzing naar Kunneman en Irigary, dat horizontale transcendentie verwijst 
naar een vorm van overstijging van het zelf, die in relatie tot een ander tot stand komt. Ook verwijst het naar een horizon 
van transcendente waarden, zelfinzicht en erkenning van de eigen begrenzing. Ik stel voor om het discours zelf, als 
'gonzende massa', die altijd aan ons vooraf gaat, ons omringt, ons met ontzag vervult, en ons oproept om anders over 
onszelf na te denken dan als funderend subject, als 'horizontale transcendentie' op te vatten. 
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tegelijkertijd een dergelijke heimelijke angst ten toon voor de 'massa van wat al gezegd is' (1971:52) door de 
eeuwen heen. We deinzen terug voor het verschijnen van al die uitingen, voor al wat daarin aan discontinuïteit, 
aan gewelddadigs, vechtlustigs, twistzieks, wanordelijks en gevaarlijks huist. De makkelijkste manier om ons 
van die massa af te maken, is om ze als verleden tijd te kwalificeren, en in het licht van een evolutionair 
perspectief ongevaarlijk te maken, als achterhaald of ouderwets, of als opmaat naar continuïteit, die we ons via 
een evolutionaire lijn forceren en die uitmondt in een verwachtte actualiteit of logische uitkomst.14  
 Het discours dat niet gedisciplineerd is door de ordeningsprincipes die binnen bepaalde wetenschappen 
werden ontwikkeld, dat niet binnen een waarheidsprocedure en/of via hermeneutische commentaren wordt 
gestructureerd en teruggevoerd op een geniaal auteur, verschijnt voor ons als een 'onophoudelijk, wanordelijk 
gegons' (1971:53)15 -als materie van het discours- en wij ontwikkelen hoe dan ook methoden om daarin orde te 
scheppen, zoals Freud ook orde schiep in het wanordelijke 'weefsel' van de neurose en het symptoom. 
Foucaults insteek daarbij was, in een gelijkaardig gebaar als dat van Freud, om te proberen buiten de 
hypothese van het (funderend, bewust) subject en van de lineariteit van de tijd om te denken. Daarvoor moeten 
we het toeval en de onzekerheid leren denken, als belangrijke aspecten in de productie van een discursief 
evenement, dat weliswaar materiëel is, maar niet lichamelijk (1971: 60: 'un materialisme incorporel'), want van 
de orde van het discours.  
 Ik zal hier het evenementiële van het discours als leidraad nemen voor mijn zoektocht naar 'iets nieuws', 
maar er ook vragen bij stellen. Foucaults inaugurele rede werkte in die zin voor mij als een opdracht: hoe 
kunnen we ons rekenschap geven van deze aldus gedefinieerde discursieve materialiteit van het evenement 
waarover Teresa schrijft en waarvan zij claimt dat het haar lichaam, en vooral haar ziel en haar hele existentie 
op zijn kop zet en doordringt? Hoe kunnen we in de eenentwintigste eeuw dit evenement begrijpen, dat van 
zich doet spreken in die gunsten of genadegaven die haar in verrukking brengen? Deze vraag is ook nu weer 
actueel, in verband met de heroriëntatie op de epistemologische shift die het poststructuralisme mogelijk 
maakte. Als 'ongelovige' zal ik proberen de vinger te leggen op het evenementiële van het discours in Teresa's 
oeuvre, zonder naar God als verklaring te verwijzen, en zonder van Teresa meteen een hysterica te maken. 
Ook zal ik het evenement waarnaar zijzelf steeds verwijst, en dat een discursieve ervaring wordt in het 
getuigenis en in de meditatie, duiden als een element binnen haar epistemologische methode. 
 In probeer in deze terugblik, deconstructie en doorwerking -die elke analyse is- alleen het 'nieuwe', of 
discontinuë, dat als alternatief voor de oedipale, uitsluitende, oppositionele logica kan gelden, op te diepen in 
Teresa's oeuvre, en probeer de structuur daarvan te schetsen, om aan te tonen dat dit nieuwe niet zo vreemd 
is als het in eerste instantie misschien lijkt en niet zo ver af staat van onze eigen, eenentwintigste eeuwse 
ervaringen. Vier eeuwen zijn overbrugbaar, zeker als we afzien van het evolutionaire groeiperspectief, net 
zoals de wereld van de mystiek niet uitsluitend toegankelijk zou zijn voor katholieke nonnen. Het is géén 
wanordelijk gegons, al beantwoordt het niet direct aan de ('oedipale') ordeningsprincipes waaraan we gewend 
zijn en die uitgaan van een groeiperspectief, van evolutie en van continuiteït. De langzaamheid van mijn 
methode, die ook de langzaamheid van de spreekkuur uitmaakt, eindigt in een besluit dat eigenlijk tamelijk kort 
en bondig kan worden samengevat en dat ik in de inleiding al maakte met betrekking tot die verhouding taal-
werkelijkheid en de rol van het subject. Inhoudelijk heb ik van zowel Freud als Teresa geleerd dat de 
verhouding taal-werkelijkheid/ evenement niet als oppositie gedacht moet worden, waarbij het één (de 
werkelijkheid) het ander (de taal) zou funderen of dragen (of vice versa). Ook beheerst het subject de taal niet 
als een medium/ instrument. We kunnen iets leren van de waterige metaforen, die Teresa inzet om te 
benoemen wat de ziel is: een tuin, die bevloeid moet worden (Mijn Leven 11:21), met levend water uit een 
overvloedige bron, waaruit vele stromen ontspruiten (Weg van Volmaaktheid 20:2), of met hemels water 
(Innerlijke Burcht VII:2:9). Ook vergelijkt ze de ziel met een dorstige, die nooit genoeg kan drinken (Weg van 
Volmaaktheid, 19:8), of met een boom, die frisse vruchten draagt, geplant in de nabijheid van stromend water 
(Innerlijke Burcht VII: 2:9), of met een fontijn, die gevoed wordt door de Goddelijke bron (Innerlijke Burcht 
IV:2:4), die zich doet kennen in die woorden-stroom, die Christus over haar uitstort in die dialoog die Teresa 

                                                 
14 Zie Iris van der Tuin (2008), die benadrukt dat we het werk van vorige generaties niet op die manier moeten willen 
afserveren. Zie ook Lyotard, die in L'Inhumain (1988) schetst hoe we ons in de moderniteit een tijd-concept hebben 
verschaft, dat het toeval probeert uit te bannen via evolutionaire perpectieven. 
15 " [...] le grand bourdonnement incessant et désordonné du discours." 
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aangaat. God wordt vergeleken met regen, die uit de hemel valt en zich verenigt met bronnen, rivieren en 
zeeën (Innerlijke Burcht VII: 2:4), met water dat aan het gewonde hert wordt gegeven (Innerlijke Burcht VII: 
3:13), met een machtige golf die in een snelle krachtige beweging 'het bootje van onze ziel in de hoogte heft' 
(Innerlijke Burcht VI: 5:3), en met die beroemde metafoor van de stralen melk, die 'aan de Goddelijke borsten' 
ontspringt. (Innerlijke Burcht VII: 2: 6)  
 In dit bad van de taal, waarin de taal dus veel meer is dan een medium, opgevat als instrument. En in 
die onderdompeling van het inwendig gebed, van de conversatie met Christus en haar biechtvaders. En op die 
golfslag van praten, luisteren, schrijven, ervaren, kan er iets nieuws kan gebeuren, waarin de 'ervaring' als 
nieuw en funderend element voor de eigen weg gaat gelden.  
 Ik houd vol dat het interessant kan zijn om niet alleen naar de dimensie van de discontinuë 
systematieken van het discours te kijken, zoals Foucault deed, waarbinnen een individuele tekst of een auteur 
opgenomen zijn. Het is ook heel interessant om te focussen op de manier waarop een auteur zich tot die 
systematieken verhoudt. Daarin schuilt immers een andere een subjectieve agency, die zich onderscheidt van 
die van het discours. Op die manier heb ik geprobeerd om te gaan met de 'helden-status' die Teresa had; door 
te erkennen dat ik een weten veronderstelde en dat zij voor mij 'supposé savoir' werd, terwijl ik tegelijkertijd 
steeds deze raadgevingen van Freud en Foucault in mijn achterhoofd hield, die probeerden buiten het bewuste 
subject van de verlichting te denken.  
 Ik veronderstelde dus 'agency', bij Teresa; niet bij 'God', naast een agency die uitgaat van de taal, de 
woorden, de massa van het discours zelf. Het gaat om een ('subjectieve') kracht of (on)vermogen tot -
discursief- handelen, die leesbaar wordt in haar (omgang met het) discours. Ik ontwikkelde daarbij een tamelijk 
ongestructureerde methode van bevragen, die aandacht heeft voor de eindeloze, diachronische en 
synchronische omwegen, herhalingen en verwijzingen (die Kristeva en Bakthin intertextueel noemden) naar dat 
'onophoudelijk gegons' van die massa van het discours dat altijd aan ons vooraf gaat en dat ons omringt. Het 
luisteren en bevragen eist die gelijkzwevende aandacht (Freud 1912a) en dat 'gevoelige, kwetsbare lezen' 
(Behar 1996) dat ook binnen de etnografie en narratieve psychologie wordt toegepast. Met deze methodische 
handvatten en deze inhoudelijke inzichten wordt het denken weliswaar makkelijker, maar niet de manier 
waarop we ons zelf ophouden in de taal. Ik vraag dus geduld, van de lezer. Ik zal 'Teresa' presenteren, maar 
alleen gefragmenteerd en alleen die stukken die zinnig zijn voor onze eenentwintigste eeuwse discussie over 
agency en voor mijn zoektocht naar nieuwe epistemologische grondslagen. Dit is geen boek over Teresa, zoals 
het ook geen boek over Freud, of Lacan, of Foucault, of Derrida is. Wie 'Teresa' zoekt, moet haar zelf gaan 
lezen, en zal hopelijk in mijn herlezing en presentatie van mijn dialoog met haar enige handvatten vinden, maar 
ik waarschuw alvast: het principe van de auteur, of degene die deze functie op zich neemt, is een spel met 
identiteit. Daarin spelen ook het toeval (in Foucaults termen) of het onbewuste (in Freuds termen) een grote 
rol. En wat men van een auteur maakt, of wat iemand zelf tot auteur maakt, is wat men naar boven haalt uit dat 
onophoudelijk 'gegons'. Tegelijkertijd is wat een auteur zelf, als agency, inbrengt, grotendeels bepaald door de 
tijd, of context (het discours), die min of meer voorschrijft wat en hoe er geschreven dient te worden, en wat 
niet. Dat was niet alleen in Teresa's tijd zo; ook nu is het moeilijk het woord te nemen zonder steeds, 'als de 
vogels', in herhaling te vervallen. Soms zijn er echter nieuwe auteursposities mogelijk, waarvandaan men zich 
een altijd 'nog natrillend, nagonzend, resonerend oeuvre' kan uitsnijden (Foucault 1971: 31). 
  Iets nieuws ontstaat pas binnen dit discours, indien een auteur besluit zich in die massa een weg te 
banen, afwegend wat wel en niet gezegd kan, moet en mag worden, zich uiteenzettende met de systematieken 
die toevallig gelden. 
 
  
2  Context 
 
 "Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten zwijgen. Het is hun niet toegestaan het 
woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet het voorschrijft. Willen zij iets uitgelegd 
hebben, dan moeten zij het thuis aan hun man vragen; het past nu eenmaal niet voor een vrouw in de gemeente het 
woord te voeren."  
(Paulus in Kor. 14, 33-35) 
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Sinds ongeveer twintig jaar is de receptie van katholieke mysticaʼs zoals Teresa de Ahmada de Cepeda (1515-1582), 
beter bekend als Teresa van Avila en binnen de kerk als Teresa van Jesus, aan het veranderen. Lacan was in de jaren 
zeventig, toen hij zijn collegereeks Encore gaf, een van de eerste tot de linkse Parijse elite behorende intellectuelen die 
een andere dan evolutionaire blik op religieuze fenomenen etaleerde. Tijdens een persconferentie te Rome in 1974, 
uitgebracht onder de titel Le Triomphe de la Religion (2005), benadrukte Lacan dat de religie beslist niet passé is en dat 
de psychoanalyse slechts als symptoom werkt; namelijk van de crisis in de cultuur en de religie. Ook schets hij daar 
kort het verschil tussen de katholieke biecht en de psychoanalytische spreekkuur. Een mens gaat biechten om te 
getuigen van haar innerlijk leven, haar nederigheid, haar onderwerping en om haar zonden te bekennen om van de 
schuld af te raken, in een hoop op redding of op genade. Een mens gaat in analyse om 'om het even wat' (Lacan, 
2005:78) te vertellen. Dat betekent: in elk geval niet om haar zonden te belijden, want de psychoanalyse ziet af van 
morele oordelen en van dit verlangen om deze duidelijke onderscheiding tussen goed en kwaad te maken. Een mens 
gaat dus in analyse om datgene te vertellen wat in haar opkomt, en, op aandringen van de analyticus om zich niet te 
schamen, of in te houden, of schuldig te voelen, om gewoon maar 'alles' te vertellen, met als doel uiteindelijk iets 
anders, of iets nieuws te kunnen vertellen dan datgene wat zij altijd al herhaalt, en om bepaalde symptomen los te 
kunnen laten. Daarmee distantieert Lacan zich van de manier waarop de eeuwenoude katholieke procedures van de 
bekentenis binnen de sociale wetenschappen zijn aangewend om een nieuw wetenschappelijk dispositief ten aanzien 
van de seksualiteit te creëren, zoals ook Foucault benadrukte. ([1976] 1984: 87) Lacan zegt bovendien in Le Triomphe 
de la Religion (1974) zeer beslist dat de religie uiteindelijk het pleit zal winnen, aangezien religie mensen van 
betekenisvolle verklaringen voorziet voor het ongeluk of het lijden dat hen overkomt.16 Terwijl de psychoanalyse 
mensen probeert te leren accepteren dat de dimensie van het reële lijden op zichzelf betekenisloos is en dat er in die 
zin geen redding is. Het lijden is ook geen opdracht van God -zoals Teresa geloofde- en als het betekenisvol wordt, 
komt dat omdat wijzelf dat proces van betekenisproductie in gang zetten. Lacans interesse voor de mystiek geldt, zoals 
ik in het vorige hoofdstuk al uiteen zette, niet zozeer deze religieuze behoefte die mensen kunnen hebben, die een 
behoefte aan of verlangen naar zin en betekenis en verlossing is. Lacan is vooral geïnteresseerd in de mystieke 
genieting -die door Teresa als genot en lijden in één wordt gedefinieerd- en in de vraag naar het verband tussen genot 
(Lacans 'jouissance') en schrijven. Ook als we dat mystieke genot niet zien als goddelijke genade krijgt het een 
betekenis. Het verwijst dan niet naar God, maar naar een buiten-patriarchale, non-oedipale logica,17 zo luidt Lacans 
suggestie. Daarin is er ruimte om een andere agency dan die van het ego te erkennen, als werkzame kracht.  
 Lacan boog zich over de mystiek in een tijd die daar niet erg open voor stond. Na de secularisering en de 
emancipatie van de tweede feministische golf in de jaren zeventig werden canonieke teksten zoals die van Teresa 
genegeerd of terzijde gelegd als oninteressant omdat zij het bestaande religieuze, patriarchale discours en de 
bestaande genderverhoudingen zouden bevestigen en herhalen. Aan Teresa's teksten zou niets nieuws of 
transformatiefs te ontdekken zijn. Zij zou slechts de bekende (soms overduidelijk fallische) tropen van het hegemoniale, 
patriarchale, kerkelijke discours herhalen. Meer recent en geheel los van Lacans lezing van de mystiek werd onder 
invloed van genderstudies het stereotiepe beeld dat er van Teresa bestond als een wat zoete, brave, ongevaarlijke 
maar hysterische kerklerares bijgesteld. Auteurs als Gillian Ahlgren (1996), Jodi Bilinkhoff (1989), Alison Weber (1990) 
en Dyan Elliot (2004) herlazen Teresaʼs werk vanuit een historische vraagstelling. Zij onderstrepen dat in de eeuw 
waarin de Reformatie en Contrareformatie de katholieke kerk verscheurde, Teresaʼs auteurschap als zodanig al een 
waagstuk was en proberen het aura van slachtofferschap en/of medeplichtigheid dat aan Teresa kleefde te 
deconstrueren, door ook haar agency, in de vorm van voorzichtige strategische onderhandelingen, te benadrukken. Zij 
laten zien hoe vrouwelijke spiritualiteit gedurende de hoge middeleeuwen en vroegmoderne tijd steeds meer als een 
mogelijke bedreiging werd gezien voor de kerk en de kerkelijke hiërarchie, met als hoogtepunt de vele 
heksenprocessen in het kader van de bestrijding van ketterse denkbeelden. Elliot (2004) schetst hoe spirituele mannen 
en vrouwen sinds het vierde concilie van Lateranen in 1215 op twee manieren werden gedisciplineerd. De nieuwe 
nadruk op het sacrament van de biecht gaf de clerus een nieuw en ongekend controlemechanisme om de denkbeelden 
en religieuze voorstellingen van hun gelovigen te controleren en te sturen. Daarnaast droegen ook de procedures van 

                                                 
16 of mensen helpt het lijden te dragen als een 'opdracht' van God, zoals in Teresa's geval. Zij geloofde dat Christus 
haar met haar lijden hielp, om inzicht te krijgen in de catharsis van de passie. 
17 Teresa lijdt immers niet zoals de mater dolorosa, die Christus dode lichaam beweent. Teresa lijdt, zoals Christus zelf.  
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de kerkelijke inquisitie,18 die bedoeld waren om de productie van waarheid te stimuleren, bij tot disciplinering. Publieke 
discussies rond bewijsvoering en bewijs van authenticiteit werden vanaf het vierde concilie van Lateranen veelvuldiger 
dankzij deze nieuwe procedures en de verplichte biecht, die de productie van 'waarheid' probeerde te waarborgen. 
Elliott verwijst ook naar Foucault die in De wil tot weten ([1976] 1984) deze ontwikkeling die leidde tot nieuwe vormen 
van controle en disciplinering en tot een nieuw discours over waarheid en weten, als 'pastorale macht' benoemde. 
([1976] 1984: 27) Biechtvaders kregen een prominente rol in het spirituele leven van gelovigen en dus ook van 
mystica's, en in de productie van getuigenissen. "The sacrament of the confession is at the very heart of 
representations of female spirituality [...] Female spirituality emerging in the wake of Lateran IV was shaped within the 
confessional relationship and then deployed in the fight against heresy," stelt Elliott. (2004: 5)  
 Tegen deze historische achtergrond werd vrouwelijke spiritualiteit, gemodelleerd en gecontroleerd binnen de 
biecht en onder de aandacht gebracht via het (geschreven) getuigenis, gebruikt om het denken en de voorstellingen 
van het spirituele leven van gelovigen te sturen. Ook heiligverklaringen, de aanbidding van heiligen en hun relikwieën 
en de protocolisering van heiligverklaringen werden ingezet om meer invloed uit te oefenen op de 
geloofsgemeenschap, en dus om 'ketterijen' zoals die van de Katharen en de Albigenzers, die vanaf de twaalfde eew in 
het Middellands zee gebied actief waren, te voorkomen. Daarnaast dienden hagiografieën, canonisatieprocessen, 
ketterij- en heksenprocessen, handboeken voor biechtvaders en inquisiteurs op zoek naar ketterij, theologische en 
canonieke teksten en kronieken dit doel. Het onderscheid tussen heilige en ketter of heks werd onderwerp van lange 
processen en beheerste zeker vijf eeuwen het spirituele leven van de katholieken.19 De vraag of de van ketterij 
beschuldigde gedreven was door de duivel of god werd daarbij een centrale kwestie, waarin de aard van het mystieke 
genot, ofwel de mystieke exase en datgene wat de mystica erover kon zeggen, doorslaggevend kon zijn.  
 De Spaanse Inquisitie die deze nieuwe disciplinerende procedures, waarbij dualistische, hierarchische 
opposities in het leven wordt geroepen, min of meer coördineerde, werd pas in 1835 opgeheven, alhoewel de macht 
van de kerkelijke rechtbanken en pauselijke en bisschoppelijke hoven elders in Europa al veel eerder werd betwist. Ze 
vormde bij voorbeeld de aanleiding voor de tachtigjarige oorlog en de stichting van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden in 1588. In de Europese katholieke koninkrijken duurde de macht van de katholieke rechtbanken langer 
dan in de Nederlanden. Frankrijks revolutie en in de aanloop daarnaar de culturele revolutie in de lange eeuw van 
Verlichting, waarin filosofen zoals Descartes, Diderot, Rousseau, De Sade en Voltaire, maar ook eerder al auteurs als 
Rabelais en Montaigne in Teresa's eeuw, een nieuwe toon van vrijdenken zetten, was in een bepaald opzicht ook een 
poging om zich te bevrijden van de vergaande denk-censuur die sinds het vierde concilie van Lateranen in 1215 
langzaam steeds groteskere vormen had aangenomen.20 Vrouwelijke spiritualiteit was in deze context voor de kerk een 
potentiële bedreiging omdat vrouwen niet op dezelfde gedegen manier als mannen via institutionele opleiding in het 
denken en geloof werden gedisciplineerd. Vrouwen waren immers uitgesloten van de universiteit en mochten, als ze het 
al konden, de heilige schrift niet zelf lezen. Tegelijkertijd werden uitzonderlijke spirituele vrouwen gebruikt om kerkelijke 
hiërarchie en leer te ondersteunen.  
 Toen vrouwen eenmaal, na de uitvinding van de boekdrukkunst in 1455, konden meeprofiteren van de 
democratisering van de nieuwe gedrukte kennis die zij nu buiten de universiteit om konden verwerven, werden zij nog 
bedreigender voor een kerk die via al haar geledingen al minstens twee eeuwen bezig was om het denken en het 
religieuze leven van mensen te controleren. Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst en de enorme explosie en 
plotselinge proliferatie van drukwerk vanaf het einde van de vijftiende eeuw,21 die als de motor voor de hervormingen 
kan worden gezien, probeerden in de zestiende eeuw veel contrareformatorische theologen en kerkelijke autoriteiten 
aan leken, maar vooral ook aan vrouwen het lezen van de Schrift te verbieden door vertalingen uit het Latijn tegen te 
houden. Binnen de toenmalige genderideologie stonden deugden als nederigheid, kuisheid, gehoorzaamheid en 

                                                 
18 die Elliott onderscheidt van de hoven van pauselijke inquisitie, zoals de in 1478 als koninklijk instituut opgerichte 
Spaanse Inquisitie. 
19 Zie ook Peter Dinzelbacher (1995), Aviad Kleinberg (1989) en Barbara Newman (1995) over dit onderwerp. 
20 Voor een introductie in deze materie leze men de formidabele studie van Simon Schama (1989) over de Franse 
Revolutie. 
21 Men leze de romans De eeuw van de familie Platter (1499-1628) en De reis van Thomas Platter (1595-1599), van de 
Franse historicus Emanuel Leroy Ladurie om een prachtige introductie te krijgen over de verstrekkende gevolgen voor de 
gewone man van de beschikbaarheid van het medium 'boek' sinds de uitvinding van de boekdrukkunst door Johan 
Gutenberg, die in 1455 in Mainz de Latijnse Bijbel als eerste boek drukte. (In Nederland verscheen als eerste boek een 
Nederlandse vertaling van de Bijbel, in 1477 in Delft.) 
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deemoedigheid centraal en werden vrouwen slechts bij zeer hoge uitzondering toegelaten tot onderwijs en in een 
onderwijzende rol. Het feit dat Teresa pas in 1970, en als eerste vrouw, samen met Catharina van Sienna, bijna 
vierhonderd jaar na haar dood, tot kerkleraar werd benoemd, onderstreept nog eens de wankele autoritatieve positie 
van vrouwen binnen de katholieke kerk. Vrouwen hoorden, naar het woord van Paulus in zijn Brief aan de Korintiërs, in 
het openbaar te zwijgen.22  Vrouwen die het woord toch namen, konden dat, als ze het al zelf wilden, in Teresa's eeuw 
alleen doen op instigatie van hun biechtvader en andere kerkelijke autoriteiten, zoals Teresa zelf ook steeds in de 
proloog van al haar werken laat weten.  
 Teresa moest zich dus overeind zien te houden in een context die ronduit vrouwvijandig was. Dat dat lukte blijkt 
wel uit de zeventien kloosters die ze wist te stichten. De katholieke kerk was, als reactie op de reformatie, druk doende 
om de controle te herwinnen over het gebruik van de Schrift en over de Christelijke doctrine. De pauselijke nuntius in 
Spanje huldigde het standpunt dat vrouwen intellectueel niet voldoende toegerust en niet gerechtigd waren om zelf de 
Bijbelteksten te lezen. Zelfs gematigde auteurs als Bartolomé Caranza de Mendoza, indertijd bisschop van Toledo, die 
in 1558 in Antwerpen zijn catechismus publiceerde en daarin pleitte voor een gedeeltelijke vertaling in de volkstaal van 
bepaalde delen van de heilige schrift, werd door de Inquisitie vervolgd en zijn boek werd op de Index geplaatst. In 
L'antifeminisme comme theologie du pouvoir chez Melchor Cano (1983) beschrijft Annie Fremaux-Crouzet hoe een van 
de meest fervente contrareformatorische aanklagers van Caranza, de theoloog Melchor Cano, pleitte tegen een 
vertaling van de bijbel omdat dit de reformatie in de hand zou werken. Zijn argumentatie was exemplarisch voor het 
misogyne karakter van de kerkelijke leer en laat zien hoezeer de katholieke kerk haar orthodoxe hiërarchie dacht te 
moeten beschermen door kennis van de Schrift vrekkig voor zichzelf te houden. Het goddelijke woord werd gezien als 
een mannenkwestie, zoals ook wapens en geld schrijft Fremaux-Crouzet. Zelfs al zouden sommige vrouwen de bijbel in 
het Latijn kunnen lezen, dan nog zouden ze de teksten, ook al door gebrek aan opleiding, niet goed kunnen 
interpreteren.  
 Ook Weber (1990) benadrukt deze vrijwel algemene misogynie binnen de katholieke kerk. "In opposition to the 
charismatic evangelical freedom [...] the Inquisition was moving in essence to consolidate the power of a hierarchical 
mystery religion hermetically controlled by priests. In order to do so, it was necessary to ensure that sacred texts were 
inaccessible to the laity in general but to women in particular, who were deemed to be mentally incapable of 
understanding the texts and inherently susceptible to diabolic influence." (Weber 1990:29) 
Weber herleest Teresaʼs teksten tegen deze achtergrond als een getuigenis van hervormingsidealen, die zij via 
geraffineerde retorische strategieën probeerde acceptabel te maken voor de Spaanse Inquisitie. Dat Teresa diplomatiek 
was, blijkt ook uit het feit dat zij na haar canonisering door de contrareformatorische clerus werd gebruikt om de 
schuivende genderverhoudingen en de emancipatoire claims van nieuwe nonnenordes zoals die van de ongeschoeide 
karmelitessen, die door Teresa werd opgericht, in te dammen. Zo werd de meermaals van ketterij beschuldigde Teresa 
na haar heiligverklaring in 1622 zelfs een acceptabel rolmodel. Meer nog, volgens Ahlgren werd Teresa 'the instrument 
by which the Roman hierarchy propagated its own gender ideology'. (Ahlgren 1996:166) Ook Bilinkoff (1989) 
onderstreept hoe Teresa honderden jaren lang een van de bekendste en geliefdste Katholieke heiligen en mystica's 
was van de Contrareformatie, waaraan niets 'nieuws' te ontdekken viel, terwijl ze tijdens haar leven een controversieel 
figuur was, die door de Inquisitie verdacht werd van ketterse denkbeelden en wier boeken alleen als handgeschreven 
kopieën konden circuleren binnen een heel selecte groep van lezers. Na haar canonisatie, vlak na haar dood in 1582 
werd dit controversiële beeld bijgesteld en zorgvuldig aangepast aan de visie die de kerk had op de rol van vrouwen 
binnen haar organisatie."[...] she came to be viewed as a swooning, ecstatic mystic, a miraculous healer, and a humble 
proponent of absolute orthodoxy and absolute obedience." (Bilinkhoff 1989: 200)  
 Teresa's canonisatie is dus te lezen als een coöptatie. Haar eigen 'agency' achteraf blootleggen is in die context 
een precaire aangelegenheid. Daarvoor dienen we de door de kerk geënsceneerde canonisatie te deconstrueren. We 
moeten Teresa dus leren terugplaatsen in haar eigen tijd, om haar via een genealogische benadering te kunnen 
                                                 
22 Overigens is Paulus positie ten aanzien van vrouwen en ten aanzien van het patriarchale genderdiscours de laatste 
dertig jaar, sinds de opkomst van de feministische theologie, onderwerp van felle discussie. Patrick Chatelion-Counet 
schreef recentelijk een mooie Nederlandstalige bijdrage aan dit debat (Over God Zwijgen, 2000) en ook de Franse 
filosoof Alain Badiou benadrukt in zijn boekje Saint Paul ou l'Invention de l'Universalisme (1998) dat Paulus naast 
stereotiepe uitspraken  ten aanzien van vrouwen ook, in zijn brief aan de Galaten bij voorbeeld, benadrukt dat het 
toendertijd binnen de Joodse gemeenschap toegepaste strikte hierarchische onderscheid tussen Joden en Grieken, vrije 
burgers en slaven en mannen en vrouwen niet langer opgaat: "There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor 
free, there is neither male nor female" (Gal. 3:28).  
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(her)lezen als auteur met een eigenzinnige stem in een actuele debat over epistemologie. Dan wordt duidelijk dat 
Teresa, zoals ik in het inleiding van dit hoofdstuk al onderstreept heb, niet alleen interessant is in de context van de 
hervormingsproblematiek van de zestiende eeuw, maar ook vanwege de epistemologische vernieuwing die uitging van 
de zestiende en zeventiende eeuwse mystieke beweging waarvan zij deel uit maakte. Tegen de achtergrond van 
deze geschiedenis kunnen we vaststellen dat Teresa's kracht lag in haar vermogen om in die woelige 
zestiende eeuw een nieuwe kloosterorde te stichten, ongewone getuigenissen van haar spirituele weg te 
leveren en toch niet op de brandstapel te belanden. Kristeva (2008) beschrijft hoe Teresa ondersteund werd 
door haar broers, die hun geluk in de Nieuwe Wereld beproefden en die haar af en toe behoorlijke sommen 
geld toeschoven, waarmee Teresa weer een klooster kon financieren.23  Weber (1990) onderstreept dat niet 
alleen Teresa's stilistische kwaliteiten haar geholpen hebben aan de Inquisitie te ontkomen. Ook haar goede 
contacten met diverse adellijke dames en heren waaronder koning Philips II zelf, zijn biechtvader en diens 
adviseurs, haar strategische inzicht, haar sterke, flamboyante persoonlijkheid en haar humor hebben haar 
geholpen in in de context van die zo roerige eeuw als ambitieuze vrouw binnen de katholieke kerk te overleven 
en iets nieuws ten gehore te brengen. In haar boek Weg van Volmaaktheid, dat rond 1566-67 tot stand kwam, 
zegt Teresa er zelf over dat ze zich een oorlogshouding had aangemeten.24 
 In mijn ontmoetingen met Teresa heb ik mij, zoals gezegd, vooral afgevraagd hoe we bij een auteur van 
haar kaliber oog kunnen krijgen voor iets nieuws zónder daarbij de transformatie te karakteriseren als het werk 
van een genie die dat nieuwe strategisch forceert in een onmogelijke, gewelddadige eeuw. In Teresaʼs geval 
kunnen we de onderhandelings-ruimte die zij nam -haar agency- immers niet als revolutionair verzet of opstand 
lezen. Daarvoor waren haar teksten te zeer gecontroleerd, gesurveilleerd en gecensureerd door haar 
biechtvaders, waardoor ze achteraf redelijk makkelijk onderdeel van de katholieke canon konden worden. 
Tegelijkertijd kunnen we Teresa ook niet reduceren tot product van discursieve, patriarchale structuren, al zijn 
haar teksten natuurlijk grotendeels wel een herhaling van tropen en topoi uit een al eeuwenoud canon. Ik zal 
aan de hand van citaten uit Teresaʼs oeuvre laten zien hoe we gevoel kunnen krijgen voor haar agency als een 
creatieve kracht, die zowel bepaalde aspecten van het hegemoniale discours herhaalt, als ook een 
ontregelende werking kan hebben. Op die manier zal ik het concept, de metafoor, of het neologisme iterabiliteit 
operationaliseren. Daarna zal ik de discussie rond agency verder verkennen. 
 
 
3 Iterabiliteit: schrijven tussen subversiviteit en nederigheid 
 
"Toen ik moest beginnen met het schrijven van al wat hier voorafgaat, deed ik het met tegenzin. Ik zei het reeds van bij 
het begin. Maar nu het gedaan is, ben ik erg blij." 
(Innerlijke Burcht, Epiloog:1) 
 
 "Gedraag je mannelijk"  
(Innerlijke Burcht II: 6). 
 
Voor vrouwen als Teresa was het auteurschap, waarmee zij de ontmoeting met Christus en de extase (het 
ʻevenementʼ) als een subjectieve ervaring constitueerden, een gevaarlijkere onderneming dan voor mannen. Vrouwen 
werden niet geacht publiekelijk hun stem te verheffen. Hoe precair het zich presenteren als auteur was voor een vrouw, 
blijkt wel uit de voorzorgsmaatregelen die Teresa in haar geschriften neemt. Al in de allereerste zinnen van de proloog 
van haar autobiografie Mijn Leven, waaraan zij in 1562 op 47-jarige leeftijd begon te schrijven, laat Teresa er geen 
twijfel over bestaan dat haar geschrift beantwoordt aan een strikte opdracht:  
'Ik kreeg de opdracht, in alle vrijheid mijn manier van bidden en de gunsten die de Heer mij schonk te beschrijven, en 
hoe graag had ik gewild dat men mij eveneens opdroeg klaar en duidelijk mijn zonden en de ellendigheid van mijn leven 
mee te delen. Het zou me werkelijk getroost hebben, maar ik kreeg daarvoor geen toelating. Integendeel, wat dat 
betreft werd ik sterk aan banden gelegd.' (Mijn Leven Proloog:1)  

                                                 
23 Teresa stichtte vanaf haar zevenenveertigste, in twintig jaar tijd, tussen 1562 en 1582 zeventien kloosters en legde 
daarbij volgens tijdgenoten een enorme energie aan de dag. Zie voor een overzicht Kristeva (2008), met name p. 388, H 
V-5. 
24 geciteerd door Kristeva (2008:317). 
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 Ook in haar commentaar op het Hooglied, benadrukt Teresa dat ze schrijft in opdracht van haar biechtvaders: 
"Nu, op aanraden van mensen aan wie ik moet gehoorzamen, ga ik enkele van de dingen, die de Heer me te verstaan 
geeft, neerschrijven" (Hooglied proloog: 3). En op de laatste bladzijde van deze tekst herhaalt zij dit nog eens: "Ik 
schreef alleen om te gehoorzamen aan hem, die het me oplegde. Laat Zijne Majesteit dit alles gebruiken, want zo er 
iets goeds in zit, geloof gerust dat het niet van mij komt." (Hooglied VII: 10) 
In Weg van Volmaaktheid: "De zusters van dit klooster van de heilige Josef weten dat pater Domingo Banes, 
dominicaan, thans mijn biechtvader, mij opdracht gaf bepaalde dingen over het gebed te schrijven." (Proloog: 1) En ook 
in haar boek over de kloosterstichtingen verwijst ze naar die opdracht: "Ik was in Sint Josef van Avila, in het jaar 1562, 
het jaar dat dit klooster werd gesticht, toen pater Francisco Garcia de Toledo, dominicaan, die toen mijn biechtvader 
was, me de opdracht gaf om dit verhaal te schrijven over de stichting van dit klooster […]." (Kloosterstichtingen Proloog: 
2) 
 Gehoorzaamheid en nederigheid zijn een centraal thema in Teresa's oeuvre. In haar werk over haar zeventien 
kloosterstichtingen, die in de laatste twintig jaar van haar leven plaatsvonden, begint ze de eerste zin van haar proloog 
met deze waarschuwing: 'De ondervinding leerde mij -ik spreek dan niet over alles wat ik gelezen heb- hoe goed het is 
geenszins gehoorzaamheid af te wijken. Voor mij betekent dat: groeien in deugd en nederig worden.' 
(Kloosterstichtingen Proloog:1)25 Ze eindigt de proloog met te onderstrepen dat ze zich volledig onderwerpt aan "onze 
heilige moeder, de Roomse kerk", en met de aankondiging dat ze dit geschrift niet zal uitbrengen voordat ze het ter 
beoordeling zal hebben voorgelegd "aan theologen en geestelijke personen." (Kloosterstichtingen Proloog: 6) 
 In het achtste hoofdstuk, dat handelt over hoe om te gaan met visioenen en openbaringen, verzekert Teresa 
haar zusters dat het van het grootste belang is om verschijningen te bespreken met "een geleerd en voorzichtig 
biechtvader, en dat zij niets doet, niets anders gelooft dan datgene wat hij haar zal zeggen." (Kloosterstichtingen VIII:5) 
Teresa's toon aan haar zusters is in deze en veel andere passages tamelijk streng. Zij waarschuwt dat 
ongehoorzaamheid gevaarlijk is en veel schade kan aanrichten. Zelfs als de biechtvader het niet juist ziet, dan handelt 
de zuster in kwestie juister, wanneer zij zich niet aan zijn raadgevingen onttrekt, zelfs als degene die haar verschenen 
is een van God gezonden engel was en niet de Duivel in de gedaante van een engel. God zal de biechtvader inzicht 
geven, en beter is het om via deze omweg de werken van God te accepteren, dan dat een zuster zich blootstelt aan het 
gevaar van ongehoorzaamheid.  
 Dit soort van aansporingen tot gehoorzaamheid zijn veelvuldig. Tegelijkertijd zijn er in Teresa's tekst af en toe 
passages, die van haar eigenzinnigheid getuigen, zoals in Innerlijke Burcht, waar ze benadrukt hoe belangrijk het is dat 
haar zusters het recht hebben een eigen biechtvader te kiezen, die hen begrijpt en die hen niet zal dwingen openbaar 
te maken "wat strinkt geheim moet blijven." (Innerlijke Burcht VI:8:9) Al  in de eerste passage uit haar autobiografie 
wordt duidelijk hoe eigenzinnig Teresa is, wanneer ze vanaf de eerste alinea van haar allereerste tekst op paradoxale 
wijze niet alleen haar nederigheid en gehoorzaamheid benadrukt, maar ook, tussen de regels door het feit aanstipt dat 
zij beknot werd in haar vrije zeggenschap als auteur. Soms laat ze, heel voorzichtig, heel terloops, voelen dat ze er een 
andere visie op na houdt dan die van haar biechtvaders: "Weinig dingen, me door gehoorzaamheid opgelegd, lijken me 
moeilijker dan nu te moeten schrijven over het inwendig gebed. Vooreerst heb ik de indruk dat ik noch de inspiratie 
ervoor, noch het verlangen ernaar van de Heer ontvang. Daarbij zit mijn hoofd al drie maanden vol gesuis. Het is zo 
zwak dat ik met moeite het noodzakelijke geschreven krijg." (Innerlijke Burcht, Proloog:1) 
 Dat ze zich niet altijd of niet meteen volledig confirmeert aan de kerkelijke hiërarchie en eis tot gehoorzaamheid 
en nederigheid, wordt met name duidelijk als het gaat over het beoordelen van de genadegaven die haar tijdens de 
'oración mental' ten deel vallen. Haar tekst wordt zelfs potentieel subversief, wanneer ze, ook weer tussen de regels 
door, haar zusters voorhoudt dat het soms beter is om niet meteen alles te vertellen: "(...) een ziel moet niet meteen 
alles geloven, maar afwachten. En eerst bij zichzelf nagaan of zij er waarde aan moet hechten.  Dit om de biechtvader 
niet te misleiden zonder hem daarom te willen bedriegen. Want zo hij van deze dingen geen ondervinding heeft, vanuit 
zijn wetenschap zal hij het niet begrijpen."26 (Kloosterstichtingen VIII:8) Elders waarschuwt ze haar zusters dat zij hun 
biechtvader niet als een rechter moeten zien. (Innerlijke Burcht VI:1:8) 
 
 Als het dispositief van de biecht een procedure was, die vanaf 1215 in werking werd gesteld om het 

                                                 
25 Dit boek begon Teresa in 1573 (de eerste 26 hoofdstukken), en beëindigde ze in 1582. 
26 In het Frans: "om de biechtvader niet te betrekken in haar fouten, zonder hem te willen bedriegen; want indien hij niet 
voldoende ervaring heeft in deze zaken zal zijn kennis hem niet helpen ze te begrijpen" 
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geloofsleven te controleren, dan onttrekt Teresa zich hier duidelijk aan die poging tot controle, onder verwijzing naar 
een nieuwe term,  het redelijk oordeelsvermogen van de zusters zelf. De oproep niet (meteen) alles te zeggen, is 
subversief ten aanzien van de geldende, strikt hiërarchische genderverhoudingen, omdat ze zich beroept op deze 
stellingname dat het oordeelsvermogen van de zusters (soms) betrouwbaarder is dan dat van de biechtvader. Teresa 
gaat namelijk verder met te stellen dat ook zeer geleerde priesters zich soms kunnen vergissen in de beoordeling van 
visioenen en openbaringen. Ook in de Innerlijke Burcht gaat zij uitgebreid in op het dilemma dat de zusters 
gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan hun biechtvader, maar tegelijkertijd soms een biechtvader kunnen treffen, die 
niets begrijpt van hun innerlijke weg en die er zelfs bang voor is (met name Innerlijke Burcht VI: 8). In haar 
Kloosterstichtingen zegt ze eigenlijk tussen de regels door dat het onderscheid tussen de genaden Gods en 'waanzin 
vermengd met illusie' (Kloosterstichtingen VIII:8) niet alleen een werk voor mannen is, maar ook de 
verantwoordelijkheid van de zusters zelf, die daarom soms moeten wachten met alles te zeggen. Niet alles zeggen en 
bepaalde zaken bij zich houden, minstens voor een tijdje, om zelf tot inzicht te komen, past binnen die hypothese dat 
langzaam denken, of een vertraging toepassen, een marge installeert ten aanzien van het snijdende, splijtende morele 
oordeel en het dualistische oedipale denken. 
  Teresa's nederigheid is een stijlfiguur die zij overal herhaalt, maar die soms, als een 'slip of the tongue', naar 
iets verwijst dat niet meer van de orde van de nederigheid is, maar dat naar eigenzinnigheid of zelfs opstandigheid 
neigt. Als Teresa aan haar zusters suggereert dat ze beter niet alles zeggen aangaande de visoenen, verschijningen, 
insprekingen en andere goddelijke genadegaven, totdat ze zelf zeker weten dat het om Gods gaven gaat, omdat 
sommige biechtvaders onvoldoende onderscheidingsvermogen bezitten en de zusters soms zelf best op hun eigen 
oordeelsvermogen kunnen vertrouwen, is dat in tegenstrijd met haar oproep tot gehoorzaamheid en nederigheid. In het 
verlengde hiervan is ook haar nadruk op het feit dat men deze ervaringen niet kan begrijpen als men ze niet heeft 
meegemaakt, potentieel subversief: "Het is onbeschrijflijk en onzegbaar. Alleen wie het ervaren heeft kan het verstaan" 
schrijft ze in een van haar brieven. ('Gewetensbrieven' 59:17) Ook in Mijn Leven wordt dit thema veelvuldig 
besproken.27 Het suggereert opnieuw dat zij en haar medezusters een eigen kennisbron bezitten, namelijk die van de 
ervaring. Overigens zijn er biechtvaders die deze ervaring ook kunnen hebben, en dan zal hij vlug begrijpen. (Innerlijke 
Burcht VI: 9:11) Alleen zijn die niet dik gezaaid, en dat feit heeft Teresa kennelijk als een kwelling ervaren:  "Beginnen 
we met de kwelling een biechtvader te treffen, zo rationeel en weinig ervaren, dat alles hem gevaarlijk lijkt." (Innerlijke 
Burcht V 6:1:8) In het betreffende zesde hoofdstuk van het vijfde 'Verblijf' beschrijft ze alle mogelijke kwellingen die God 
op haar pad stuurde om haar vertrouwen en geloof te beproeven. 
 Niet alleen in de Kloosterstichtingen, ook in de Innerlijke Burcht benadrukt Teresa het belang van de eigen 
ervaring, of ondervinding: "Je hebt er ondervinding van, zusters. Want, mij dunkt dat de Heer, wanneer het gebed van 
vereniging wordt bereikt, zorgzaam te werk gaat indien we het onderhouden van zijn geboden niet verwaarlozen. 
Wanneer je dit overkomt, herinner je dan dat het gaat om dit innerlijk verblijf waar de Heer in onze ziel woont, en loof 
hem overvloedig. Want de boodschap of dat briefje, met zoveel liefde geschreven, op een wijze die aantoont hoe Hij wil 
dat jij alleen het handschrift en wat Hij vraagt begrijpt, komt werkelijk van Hem." (Innerlijke Burcht, VII: 3:9) 
Hier claimt Teresa tamelijk openlijk een soort van exclusiviteit, die niet begrepen kan worden door hen die geen 
ervaring ('ondervinding') hebben, tenzij het om heel intelligente biechtvaders gaat. Het criterium dat Teresa ontwikkelt 
om te beoordelen of de mystieke ervaringen 'goed' zijn, heeft ook een emancipatoir effect: alleen in het dagelijkse leven 
kan men uitmaken of de ervaringen van God kwamen. Indien dit zo is, 'verbetert' men zich; men wordt minder angstig 
en krijgt meer vertrouwen. (Gewetensbrieven 58:16) Visioenen 'versterken' haar geloof en de deugden. 
(Gewetensbrieven 59: 10) 
 Ook het volgende citaat geeft blijk van een zekere kritische blik: "Het lijkt wel dat alleen  nog maar het woord  
openbaring of visioen sommige mensen afschrikt. Ik begrijp niet waarom ze een weg, waarlangs God enkele 
zielen leidt, zo gevaarlijk vinden, en evenmin vanwaar hun ontsteltenis komt. Ik zal hier nu het verschil niet 
maken tussen echte en valse visioenen en ook niet aangeven hoe ze te herkennen zijn. Iets wat onderlegde 
personen me leerden. Ik zal  me alleen bezig houden met wat haar, die in dergelijk geval verkeert, te doen 
staat: want de biechtvaders die haar hierbij geen angst aanjagen zullen zeldzaam zijn. Het is zo dat de 
bekentenissen  over alle mogelijke duivelse bekoringen, in de geest van godslasteringen, allerlei groffe en 
onbetamelijke dingen, hen minder ergeren dan wanneer zij zeggen een engel van God te hebben gezien. Of 

                                                 
27 Zoals in Mijn Leven, H 4: 7 en 9, H13: 6 en 14 en 19, H14: 7, H19: 15, H22:3, H40:8. Zie ook Innerlijke Burcht, 
V2:1:6, V3: 2:12, V5:1:8, V6:1:8. 
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dat hij men hen sprak. Of dat de gekruisigde Jezus, onze Heer, hun verscheen." 28 (Kloosterstichtingen VIII:1)  
 Teresa onderstreept in al haar teksten, in de voorwoorden en conclusies, de gehoorzaamheid en 
ondergeschiktheid aan de orthodoxe leer en aan de kerkelijke hiërarchie, terwijl ze tegelijkertijd onvermoeibaar pleit 
voor de door Rome gewantrouwde hervormingen in haar eigen orde en ze voorzichtig aanstipt dat zelf denken voor 
zusters ook belangrijk is. De nadruk op nederigheid en gehoorzaamheid kan worden gelezen als een strategie, dankzij 
welke Teresa aan haar eigen door (subversieve) hervormingsidealen geïnspireerde agenda kon vasthouden, maar kan 
natuurlijk net zo goed een meer of minder vanzelfsprekende repetitie van een veelvoorkomende stijlfiguur zijn of een 
plichtmatige uitdrukking van disciplinering. We kunnen misschien vaststellen, dat de iterabiliteit van de taal zich binnen 
een bepaald genre of discours afspeelt als iets dat zich laat kennen als herhaling en soms als subversie of ontsporing 
in de herhaling. De stijlfiguur van de spontaniteit levert een zelfde dubbelzinnig beeld op, waardoor in de herhaling 
misschien iets subversiefs kan gebeuren, dat iets anders oplevert dan méér van hetzelfde. Traditionele lezers die dicht 
bij de kerkelijke orthodoxie staan, benadrukken graag de subjectieve spontaniteit van Teresaʼs geschriften. In de 
inleiding van de hier gebruikte Nederlandse vertaling van Mijn Leven wordt haar stijl aangeprezen: "Teresa deelt haar 
leven mee, het leven van God zelf dat zij zo intens ervaren heeft. Vanuit die overvloed schrijft ze. Juister nog: spreekt 
ze tot de lezer. Haar stijl is geen verheven, plechtige literatuur, het is een gemoedelijke, volkse en beeldrijke manier van 
spreken."29 Op meerdere plaatsen, zoals in haar autobiografie en in haar commentaar op het Hooglied, onderstreept 
Teresa ook zelf die spontaniteit. In haar commentaar op het Hooglied schrijft Teresa op de laatste bladzijde: "De 
zusters die met me samenleven weten hoe haastig ik geschreven heb omwille van mijn vele bezigheden." (Hooglied 
VII: 10) Op de laatste bladzijde van Mijn Leven zegt ze het zo: "Ik beschikte over te weinig tijd om regelmatig het 
geschrevene te herzien." (Mijn Leven Epiloog:2)  
 Deze spontaniteit is natuurlijk een troop die thuishoort binnen een strikte genderhiërarchie waarmee een 
oppositie wordt geconstrueerd. Daarin komt mannen de serieuze doorwrochtheid toe die men in geleerde traktaten 
vindt, terwijl tegelijkertijd gesuggereerd wordt dat vrouwen, gezien de passie die hen wordt toegeschreven, in contrast 
met de beheerstheid en rationaliteit die met mannelijkheid werd geconnoteerd, nauwelijks tot een dergelijke elaborering 
van impulsen en ideeën in staat zijn. Aan een dergelijke patriarchale genderhiërarchie refereert Teresa zelf ook 
regelmatig, zoals bij voorbeeld, opnieuw, in de Kloosterstichtingen, waar ze onderstreept dat de zusters natuurlijk nooit 
hun relatieve zwakte ten opzichte van de mannen mogen vergeten: "Laten we beseffen dat de vrouw van nature minder 
sterk is en dat deze zwakheid zich bijzonder laat gelden op de wegen van het gebed. Daarom moeten we niet al de 
kleine dingen die ons door het hoofd gaan voor een visioen nemen." (Kloosterstichtingen VIII:6), 
. Tegelijkertijd wil Teresa dat haar zusters zich niet zo vrouwelijk en verwijfd gedragen en sommeert ze hen: "Deze 
manier van doen is veel te vrouwelijk en ik zou willen dat je dit in geen enkel opzicht bent, noch schijnt. Wees 
manmoedig, jij!" (Weg van Volmaaktheid 7:8). En in Innerlijke Burcht: "Gedraag je mannelijk." (II: 6). 
 Overigens hebben het getuigenis en de biecht weliswaar een zekere oprechte spontaniteit als uitgangspunt, 
maar vormden ze tegelijkertijd ten tijde van Teresa al enige eeuwen een uitgewerkt dispositief, met eigen regels en 
gewoontes. Deze veronderstellen een zekere geëlaboreerde disciplinering, hetgeen in tegenstrijd is met de geclaimde 
spontaniteit. Anderzijds geven Teresa's geschriften niet alleen op manifest niveau, in de inhoudelijke tekst door haarzelf 
benadrukt, maar ook qua syntaxis inderdaad de indruk alsof ze spontaan neergeschreven zijn. Dat is niet alleen in de 
Nederlandse vertaling zo, maar ook in de oorspronkelijke Spaanse. Daardoor kan deze eigenaardigheid van haar stijl 
niet toegeschreven worden aan een interpretatie vanuit een bepaalde vertaaltraditie. Weber (1990), die Teresa in het 
zestiende eeuwse Spaans leest, bevestigt dat haar schrijven aansluit bij de orale spreekvorm. Ook lexicaal zijn er 
aanleidingen om te geloven dat haar taal door de orale traditie is beïnvloed. Teresa gebruikt veel verkleinwoorden, 
superlatieven en volkse zinswendingen en haar spelling vertoont meer overeenkomst met de uitspraak van het 
toenmalige Spaans, dan met de geschreven norm. Weber analyseert dit opnieuw als een strategische zet. Hiermee 
eigent Teresa zich een terrein toe dat (nog) niet door mannen bezet is -die veeleer een academische stijl hanteren- en 
is ze voor haar mede-zusters begrijpenlijk. Tegelijkertijd maakt ze met die al dan niet bewuste keuze voor een dergelijke 
                                                 
28 De Franse tekst is duidelijker: "In feite zou het opbiechten van allerlei soorten verzoekingen van de duivel, een 
blasfemische geest, en talloze extravaganties of beschamende zaken hen minder shockeren, dan vertellen dat zij een 
engel hebben gezien, of dat die hen toegesproken heeft, of dat Jezus, de gekruisigde, onze heer hen is verschenen" 
(mijn vertaling). 
29 Geproduceerd door de Gentse uitgeverij Carmelitana, 1984. Carmelitana is de uitgever van veel werk uit het 
katholieke canon. De vertaling en inleiding is van de hand van de karmeliet Carlos Noyen 'en enkele karmelitessen' en 
het citaat is te vinden op p. 10. 
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'spontane', 'volkse' stijl duidelijk dat ze de genderhiërarchie -die aan mannen dit exclusieve terrein van de academische 
analyse toekent- niet weerspreekt. Ook daaruit spreekt weer nederigheid.  
 Men kan dus concluderen dat Teresa tamelijk getrouw, in alle nederigheid, de stijlfiguren van een genre, of 
dispositief herhaalt. Binnen de - al dan niet strategische - herhaling van bepaalde gendernormen en tropen vinden we 
een specifieke dosering van herhaling en (voorzichtige) innovatie, of een botsing van discoursen en aanspraken, 
waarvan we, zeker achteraf, niet meer kunnen uitmaken of dat moedwillig geënsceneerd werd. We kunnen het haar 
niet meer vragen, als dat al verhelderend zou kunnen zijn, want doorgaans hebben we als auteur geen zicht op de 
herhalingen en de eventuele nieuwheid die we produceren, zoals ook Teresa zelf aangeeft. De specifieke dosering van 
herhaling en van voorzichtige nieuwheid kan aan de iterabiliteit van het discours en aan de botsing van verschillende 
discoursen toegeschreven worden. Als Teresa, of haar tekst, subversief is, is ze dat op subtiele, diplomatieke en 
verwarrende wijze. In de erkenning dat het nieuwe toevallig in de repetitie kan ontstaan, en dat nieuwheid ook gewoon 
ʻen passantʼ geproduceerd wordt in een welhaast automatische herhaling van bepaalde tropen, krijgt het discours 
trouwens zelf een evenementiëel aspect.   
 
 
4 Conversatie als methode 
 
"O grote goedheid en menslievendheid van God, die niet op onze woorden let maar op de verlangens en de wil waarmee 
ze worden uitgesproken! Hij verdraagt het wanneer iemand als ik stoutmoedig Zijne Majesteit aanspreekt! Hij zij eeuwig 
en altijd gezegend!' 
(Mijn Leven, 34: 9) 
 
"Nooit, ik zei het reeds, zag ze iets met de ogen van het lichaam. Maar ze zag zo fijn en zo verstandelijk, dat ze 
aanvankelijk aan inbeelding dacht. Andere keren was het onmogelijk dit te denken. Ze hoorde evenmin ooit iets met de 
oren van het lichaam, tenzij wee keer, zonder te verstaan wat er gezegd werd noch waarover het ging." 
('Gewetensbrieven', Brief 58:15) 
 
In de laatste alinea van Weg van Volmaaktheid herhaalt Teresa haar ondergeschiktheid ten opzichte van de kerkelijke 
hiërarchie nog eens, waarin mannen altijd boven vrouwen geplaatst zijn: "Indien pater Domingo Banez, mijn 
biechtvader, aan wie ik dit geschrift laat zien vooraleer je het zult lezen, meent dat het je voordeel brengt en hij het je 
geeft zal het voor mij een troost zijn je te bemoedigen." (Weg van Volmaaktheid 42:7)  
Keer op keer repeteert Teresa dit ritueel, waarbij zowel in de proloog als in de epiloog een of meerdere biechtvaders 
worden aangewezen als opdrachtgevers van haar geschriften, en waar zij steeds opnieuw benadrukt dat zij vooral niet 
van zins is met haar geschriften op enigerlei wijze geloofswaarheden te onderwijzen, aangezien die taak aan mannen 
toekomt. In het laatste hoofdstuk van Mijn Leven vat Teresa nog eens samen wat haar schrijfwerk eigenlijk behelst, als 
het geen onderwijzing van geloofswaarheden mag zijn noch een academisch-hermeneutische analyse van de Schrift. 
Daarbij valt opnieuw op, hoe ze steeds opnieuw die nederigheid in stelling brengt die nu opnieuw met een zekere 
'spontane' ongekunseldheid en 'eenvoud' wordt verbonden: "Ik besteedde er slechts de tijd aan die voor het schrijven 
nodig was en stelde me tevreden met in alle eenvoud en zo oprecht mogelijk te vertellen wat er in mij plaatsvond." (Mijn 
Leven 40:24)  
In de mate echter dat Teresa, in alle nederigheid, slechts spontaan, beschrijft wat er in haar plaatsvond zien we zowel 
die repetitie van de stijlfiguren van de biecht en het getuigenis, als een nieuwe, moderne omgang met het weten tot 
stand komen, die interessant kan zijn voor ons hedendaagse epistemologiedebat.  
 Teresa bedrijft geen theologie, die zich voornamelijk bezighield met een ʻjuisteʼ hermeneutische uitleg 
van de ('geheime' betekenis van de) Schrift. Ze houdt zich niet bezig met deze 'mystieke' betekenis of 
interpretatie van de Schrift. Ze brandt nergens haar vingers aan theologische kwesties, die immers voor 
vrouwen taboe waren. Ze benadrukt – conform de heersende genderregels– dat ze zowel het verstandelijke 
denken, gedisciplineerd door de theologie, als het onderwijzen aan mannen overlaat. Tegelijkertijd vertelt ze 
hoezeer het lezen van goede boeken in het Castilliaans haar tot rust en inkeer konden brengen en hoe 
belangrijk een intelligente biechtvader is. 
"Mijn voorkeur gaat immers altijd uit naar mensen met ontwikkeling. Half geleerde biechtvaders deden mijn ziel veel 
kwaad […]. Ik mocht ervaren hoe het beter is dat ze geen verdere studies deden maar deugdzaam zijn en heilig leven. 
Deze mensen vertrouwen tenminste zichzelf niet en vragen raad aan wie het weten. Ik zou ze ook niet zomaar 
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vertrouwen. Een echt geleerde misleidde me nog nooit. Niet dat de anderen dat wilden doen maar ze wisten niet beter." 
(Mijn Leven 4:3) In Innerlijke Burcht (V5:1:8) waarschuwt Teresa ook voor deze "halve geleerden die voor een 
kleinigheid opschrikken". En in Weg van Volmaaktheid onderstreept zij, net als in Kloosterstichtingen, dat de keuze van 
een biechtvader niet lichtvaardig gemaakt dient te worden, omdat velen de mystieke weg niet bergijpen. "Om de liefde 
van de Heer vraag ik aan degene die overste zal zijn deze heilige vrijheid. Dat ze nooit nalaat, voor haarzelf en voor 
haar dochters, aan de bisschop en aan de provinciaal de bevoegdheid te vragen, van tijd tot tijd een andere biechtvader 
te raadplegen. Bij voorkeur een geleerde, vooral als de gewone biechtvaders, hoe deugdzaam ook, niet onderlegd zijn. 
[...] Gods wegen zijn talrijk. Eén biechtvader kan ze niet alle kennen."(Weg van Volmaaktheid 5: 2-5) 
 Ook in deze citaten lezen we opnieuw die dubbelzinnige onderhandeling met die centrale troop voor 
vrouwelijkheid, de nederigheid, doordat Teresa, zonder het specifiek te noemen, dat nieuwe element in stelling brengt: 
haar eigen en andermans oordeelsvermogen over mystieke ervaringen, die ze en passant, ook zonder het specifiek zo 
uit te spreken of op te schrijven, als terrein afbakent dat door die mannelijke rede blijkbaar niet zo makkelijk 
doordringbaar is.  
 Verderop in haar autobiografie vinden we een passage, waarin Teresa beschrijft hoe het haar moeilijk valt alles 
te zeggen en dat ze dit eigenlijk alleen maar kan met bepaalde, intelligente biechtvaders. Ze spreekt dan met Garcia de 
Toledo, overste in het dominkanerklooster te Avila en neef van de toenmalige vice-koning van Peru. Teresa mocht hem 
erg graag en waardeerde zijn intelligentie zeer: "Op zekere dag volgde ik de mis in een klooster van zijn orde. Het lag 
vlakbij het huis waar ik verbleef. Het verlangen kwam in mij op om te weten hoe zijn ziel het stelde, want ik wilde dat hij 
een groot dienaar van God zou zijn. Ik stond op om hem te gaan spreken, maar omdat ik steeds in gebed verzonken 
was dacht ik: het is tijdverlies en wat heb ik er eigenlijk mee te maken. Ik ging weer zitten. Zo tot driemaal toe, geloof ik. 
Tenslotte won de goede engel in mij het op de boze. Ik riep de pater en hij kwam naar een biechtstoel om mij te 
spreken. Ik begon vragen te stellen over zijn leven, en hij over het mijne. In jaren hadden wij elkaar niet gezien. Ik zei 
dat ik veel zieleleed had gedragen. Hij vroeg met aandrang het hem mee te delen. Ik antwoordde dat men dit niet 
hoefde te weten en ik ook niet wist hoe het te zeggen […]. Hij kon zich niet weerhouden en bleef aandringen, ik kon het 
evenmin en begon te spreken. Zo'n openheid vond ik meestal heel erg onaangenaam en beschamend. Bij hem echter 
en bij de rector over wie ik sprak, was dit niet het geval. Integendeel, het beurde me sterk op. Ik sprak hem onder 
biechtgeheim. Ik had hem altijd erg intelligent gevonden, maar nu leek hij me bekwamer dan ooit." (Mijn Leven 24: 6-7) 
 Ook in Weg van Volmaaktheid benadrukt Teresa hoe belangrijk het gesprek is, en beveelt ze haar medezusters 
dringend aan om méér dan een biechtvader te nemen, aangezien het beoordelen van de mystieke weg een precaire 
aangelegenheid is, die niet door de eerste de beste begrepen kan worden. Daarbij dienen goede boeken en een 
intelligente biechtvader er niet toe om intelligente theologische of hermeneutische argumentaties op te leren stellen. Ze 
zijn er ter ondersteuning van een eigen weg, die zij ook wel de ̒weg van inkeerʼ noemt en die bestaat uit een ánder 
gesprek, niet met de biechtvaders, maar met Christus. Op deze weg ontwikkelt Teresa als vanzelf een eigen 
pragmatiek, een eigen omgang met God  – niet via intellectuele tekstanalyse, maar via de nadruk op de (innerlijke, 
subjectieve) ervaring en de soms passionele en spontane conversatie, die de vorm aanneemt van een voortdurend 
gebed. Daarbij weet zij soms niet wat zij zegt: "In diepe inkeer begon ik onverstaanbaar tot de Heer te spreken, iets wat 
ik vaak doe en waarbij ik niet weet wat ik zeg. Hier is de liefde aan het woord en de ziel is zo buiten zichzelf, dat ze het 
onderscheid tussen haar en God niet meer merkt." (Mijn Leven 34:8) Ook weet ze vaak niet wat Christus precies zegt, 
al weet ze wel dat hij haar roept, als een herder met zijn fluit: "Het is een zo doordringend gefluit, dat de ziel niet anders 
kan dan het horen. [...] het hoeven daarom geen gevormde woorden te zijn [...]."  (Innerlijke Burcht VI:2:3) 
  
 Teresa's brieven zijn een eindeloze opsomming van de auditieve visioenen, of 'habla', die zij kreeg. In bijna elke 
brief worden meerdere gesprekken geciteerd die zij met Christus had en worden zijn woorden letterlijk en tussen 
aanhalingstekens weergegeven. In Mijn Leven beschrijft Teresa in meerdere hoofdstukken het belang van deze 
communicatie. Die met Christus, of God, of de Drieëenheid, die ze in haar brieven ook wel de 'Personen' noemt, kan 
nooit problematisch zijn. De conversatie met anderen kan echter schuldgevoelens opleveren. Zoals gezegd is 
Teresa erg onder de indruk van Garcia de Toledo. Later is ze bang dat haar bewondering en innige gevoelens 
van vriendschap die ze voor deze biechtvader voelt, niet zuiver genoeg zullen zijn. Een visioen maakt aan die 
onzekerheid een eind: "Ik zag Christus, een en al majesteit en glorie, verheugd om wat er hier plaatsvond. Hij 
zei het ook, want Hij wilde dat ik klaar en duidelijk wist hoe Hij bij gesprekken van die aard altijd tegenwoordig 
is." (Mijn Leven, 34:17) Een zelfde soort van visioen heeft ze jaren later, wanneer er opnieuw een biechtvader 
prominent in haar leven is; zo prominent dat Christus haar verschijnt om haar te tonen dat zij als in een mystiek 
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huwelijk met deze man, de al eerder genoemde Jeronimó Gracián, verbonden is en dat zij hem voortaan alles 
kan vertellen wat zij ook met hem, Christus, besprak, en in alles kan gehoorzamen zoals ze Christus zelf 
gehoorzaamheid verschuldigd is ('Gewetensbrieven' 37a).  
  Mijns inziens kunnen deze gesprekken of 'habla' als een rode draad die door alle geschriften van Teresa loopt, 
als de belangrijkste subversieve tendens gelezen worden. De mystica benadrukt dat God, of Christus kennen niet via 
de vermogens van het geheugen en het intellect hoeft te verlopen. Dat is immers het domein dat de kerk voor mannen 
had gereserveerd. De ziel kan de Drieëenheid ʻontmoetenʼ, in zichzelf, via het (spontane) gesprek met Christus. Dit is 
de kern van Teresaʼs voorzichtige manier van onderhandelen met een kerkelijke orthodoxie die vrouwen geen ruimte 
biedt. Teresa citeert Paulus (Galaten 2-20), niet de minste autoriteit, als ondersteuning van haar grote inzicht: "Niet ik 
leef, maar U, mijn schepper, leeft in mij." (Mijn Leven, 6:9) Ook hier zien we op latent niveau in deze tekst een 
onderhandeling met bestaande gendernormen. Voorzover Paulus doorgaans werd aangehaald om vrouwen hun plaats 
te wijzen, gebruikt Teresa hem hier om zich, als vrouw, ruimte te verschaffen; een innerlijke ruimte. Ook citeert ze 
Augustinus met dit doel: “Het is vooral de heilige Augustinus die ons zegt Hem niet gevonden te hebben op de pleinen, 
niet in het genot, nergens waar hij Hem zocht, tot hij Hem vond in zichzelf.” (Mijn Leven, 40:6) De emancipatoire belofte 
van dit citaat wordt door Teresa geraffineerd gebruikt om die eigen innerlijke ruimte te vrijwaren, waarover ze stelt dat 
zij en haar zusters die eerst zelf dienen te leren vertrouwen. Dan pas, nadat zij eerst een tijdje de ervaring bij zich 
gehouden hebben, kunnen ze proberen haar mee te delen; maar niet aan iedereen. De keuze van de juiste biechtvader 
is essentiëel in dit proces. Alleen biechtvaders met een bepaalde intelligentie en educatie kunnen in staat worden 
geacht dit evenement, van de ontmoeting en het gesprek met God, of de engel, of Christus, op waarde te schatten. 
Alleen met intelligente biechtvaders kunnen zij erover praten. 
 De inkeer in zichzelf, het leren vertrouwen op het liefdevolle vriendschappelijke privé-gesprek met Christus en 
de juiste keuze van een biechtvader maken het Teresa en haar medezusters mogelijk voorzichtig te onderhandelen met 
het wakende en controlerende, panoptische oog (Foucault 1978) van de Inquisitie. De praktijk van het gebed als 
conversatie met de hemelse bruidegom speelt zich immers af in een innerlijke ruimte, die voor niemand anders dan 
voor henzelf en Christus toegankelijk is: "[...] deze innerlijke burcht. Je kunt er binnentreden en erin rondwaren om het 
even op welk uur, zonder toestemming van je oversten." (Innerlijke Burcht Epiloog:1) 
Deze innerlijke ruimte, die zich opent dankzij de inkeer in zichzelf, het innerlijk gebed en de overgave aan Christus, is 
een wijdse ruimte en Teresa spreekt zelfs van een 'miljoen' ruimten binnen de eerste verblijven van de ziel (I: 2:12). 
Teresa houdt zich staande ten opzichte van de Inquisitie, door voor zichzelf via een praktijk, die van het gebed ofwel de 
conversatie, een ʻkernʼ te creëren, in plaats van zich te laten marginaliseren. In de innerlijke ruimte, die zij in het laatste 
hoofdstuk van Weg van Volmaaktheid als een diamant omschrijft; een metafoor die ze ook in haar laatste boek, 
Innerlijke Burcht, zal hernemen, verschijnt de ziel als een enorm gebouw, met lagen, of dimensies, die de ziel kan 
doorlopen. De woelige context van de zestiende-eeuwse Reformatie en Contrareformatie wordt vanuit een dergelijke 
ruimte bezien, een ʻmargeʼ waarmee, weliswaar heel voorzichtig, onderhandeld kan worden. 
 
 
5 Het innerlijke kasteel; een modern bewustzijn  
 
 "De dingen van de ziel kunnen altijd ruim, wijd en groots beschouwd worden, zonder overdrijving"  
(Teresa, Innerlijke Burcht I: 2:8) 
 
In Teresa's tekst verschijnt de metafoor van het kasteel om de innerlijke ervaring en de ruimte voor het gesprek een 
plaats en een bestaansrecht te geven. Haar laatste grote werk, Innerlijke Burcht, is een grootse uitwerking van het 
concept van de ʻinnerlijke ruimteʼ van wat we binnen de Christelijke traditie gewend zijn de ziel te noemen. In de 
inleiding bij de Nederlandse vertaling wordt verwezen naar het feit dat de metafoor van het innerlijk kasteel met vele 
verblijven zowel een allusie is op een zin uit Johannes 14:2 ("In het huis van mijn Vader zijn veel kamers"), als ook zeer 
waarschijnlijk geïnspireerd is op een heel oude traditie binnen de vroegmiddeleeuwse Islamitische mystiek (Peeters en 
Dobhan 2007).30 Deze innerlijke plaats die een innerlijke ervaring kan situeren, is bovendien een van de alleroudste 
tropen in de westerse mystiek. Wie Aurelius Augustinus Confessiones kent, weet hoezeer deze tekst in de vierde eeuw 

                                                 
30 Deze inleiding bij de Nederlandse vertaling werd overgenomen uit de Duitse vertaling van Castillio Interiór: 
Wohnungen der Inneren Burg (2005). 
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het fundament heeft gelegd voor de troop die Teresaʼs én onze moderne innerlijke ruimte heeft helpen vormgeven. Hier 
wordt de ziel, voor het eerst in de westers-Chistelijke traditie31, opgevoerd als plaats van ontmoeting; als ruimte voor 
een innerlijk gesprek, als scène, landschap, of huis; een "inwendige plaats, die geen plaats is", met "laten we het maar 
kamers noemen" (Augustinus, Confessiones, X, ix,16).32 Dankzij deze plek, die gecreëerd wordt met behulp van het 
gesprek33, kan ook de innerlijke ervaring zich ontplooien. Derrida zou in de tekst over mystiek en de negatieve 
theologie, Comment ne pas parler? Dénégations (1987), deze troop bevragen. Hij concludeert dat het (moderne) 
bewustzijn maar bestaat bij de gratie van de kunst van het 'bij zich houdenʼ van gedachten, in een innerlijke ruimte.  
 De ervaring, van een innerlijkheid, of van zieleroerselen, heeft zowel een beschutte plaats nodig, als een praktijk 
van conversatie, met een zelf en een Ander. Dat is wat we in Teresa's werken, tussen de regels door, af en toe kunnen 
lezen. Derrida noemt het liegen (1987)34  terwijl Teresa onderstreept dat het niet om een leugen gaat, maar om het bij 
zich houden van gedachten en ervaringen, om een wachten en een uitstellen van het oordeel.35 Ik zal hier in een 
volgende hoofstuk nog dieper op ingaan, maar wil ten aanzien van Teresa afsluiten met de vaststelling dat we in haar 
teksten zowel een herhaling van traditionele stijlfiguren vinden, als ook een voorafschaduwing van het moderne 
experiment met deze subjectpositie die zich kritisch verhoudt tot een institutionele orthodoxie (die van de Katholieke 
Kerk), doordat ze voor zichzelf een innerlijke ruimte en een subjectieve ervaring weet te vrijwaren via een eigenzinnige 
taalpraktijk. Nu was die innerlijke ruimte, als privé-ruimte, altijd al een metafoor voor het domein van vrouwen, in 
contrast met de publieke buitenruimte die volgens de patriarchale logica aan mannen is voorbehouden (Bourdieu 1998). 
In die zin is wat Teresa doet opnieuw geen geniale nieuwe zet out of the blue, geen 'creatio ex nihilo'. Haar tekst getuigt 
van een voorzichtige onderhandeling, namelijk, wanneer daarin die huiselijke binnenruimte een plek van experiment 
wordt, in de dubbele zin waarin 'experiri' het (actief) beproeven of testen kan betekenen en ook het ervaren als 
'ondergaan' (Cupitt 1998). Het innerlijk kasteel verschijnt daarbij ook als een plek waar men zich kan terugtrekken 
zonder meteen de de patriarchale, disciplinerende, panoptische blik te hoeven vrezen, zoals Teresa subtiel liet weten in 
de epiloog van Innerlijke Burcht. Je kunt er immers binnentreden 'zonder toestemming van je oversten'.  

                                                 
31  Maar waarschijnlijk had Augustinus deze metafoor van de ziel of psyche als innerlijke ruimte weer van Heraclitus. 
Jones (1984) citeert hem op de eerste pagina van H14, Deel 1: "De ziel is een wijds landschap, want het is 
onbenaderbaar en ondoorgrondelijk" (Jones 1984:373). 
32 Ook hier verwijs ik naar de brontekst, zoals bij Teresa's werken. In Augustinus tekst verschijnt de ziel als de plek 
waar 'het kwade' met 'het goede' strijdt. Met deze oplossing voor het probleem van het kwaad maakte Augustinus zich 
los van het Manicheïstische gedachtegoed. Augustinus had voordat hij, net als zijn moeder, de heilige Monica, de 
overstap naar het Christendom maakte, lange tijd de dualistische leer van de Manicheeërs aangehangen. Deze ging er 
van uit dat het kwaad in de wereld van een kwade god stamde, zoals het goede van een goede god. De leer van de 
Manicheeërs heeft tot in de vroege Middeleeuwen vele (door de katholieke kerk als ketters veroordeelde) religieuze 
stromingen, zoals de van de Katharen en de Albigenzers, geïnspireerd. Augustinus is degene die het kwaad van onze 
eigen wil afhankelijk maakt. Kwaad is wat we niet willen en toch verlangen. Daarmee slaat Augustinus een brug tussen 
het Romeinse ideaal van zelfbeheersing waarover Foucault in De zorg voor zichzelf (1978) schreef, en het typisch 
Christelijk religieuze ethos dat meer en meer gevangen zou raken in een patriarchaal waardensysteem waarin 
vrouwelijkheid met (seksuele) onmatigheid werd geassocieerd en seksualiteit met 'kwaad'. Bij Augustinus is 'kwaad' dat 
wat we proberen het zwijgen op te leggen, en wat dan toch weer allerlei verleidelijks influistert aangaande seksuele 
pleziertjes. Als pas bekeerd Christen wil hij zijn geestelijke leven daarvan afschermen. Zijn biecht is het verhaal van zijn 
strijd met verlangens die 'niet goed' voor hem zijn en die zijn ziel verdeeld houden. Hij voert die verlangens allegorisch 
op als 'vriendinnen van oudsher', die hem krachten graag volledig wijden aan spirituele zaken, en niet verdeeld zijn in 
zijn wil. 'Kuisheid' lijkt daarin de beste oplossing. Augustinus maakt een legendarische uitspraak wanneer hij probeert 
zijn innerlijk gevecht en zijn verdeelde wil te schetsen. Op een dag, schrijft hij, kwam het zover dat hij eigenlijk heel goed 
wist wat hij wilde, en ook wat hij moest laten, maar God vroeg om uitstel: "God, geef mij kuisheid, maar niet nu!".  
33 Hier is een link met theoretische psychologie, die een subjecttheorie probeert te funderen op grond van een 
'dialogisch' principe. Het dialogische subject is dan het resultaat van deze kruisbestuiving van een innerlijke conversatie 
met een externe dialoog. Ook Freuds metatheorie m.b.t. het subject zou men dialogisch kunnen noemen. Het subject is 
het resultaat van een moeizame innerlijke discussie tussen diverse principes (Eros, Thanatos) en instanties 
(Es/onbewuste, Ich, Uber-Ich/geweten). 
34 Daarmee wordt een bewust wezen ʻeen wezen dat in staat is om te liegen, om niet datgene aan te bieden in een 
betoog waarvan hij toch een nauwkeurige representatie heeftʼ (Derrida, 1987, p. 45).  
35  "(...) een ziel moet niet meteen alles geloven, maar wachten, en zichzelf beoordelen voordat zij ervan kond doet, om 
zodoende de biechtvader niet te betrekken in haar fouten, zonder hem te willen bedriegen; want indien hij niet voldoende 
ervaring heeft in deze zaken zal zijn kennis hem niet helpen ze te begrijpen" (Kloosterstichtingen VIII:8) 
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 Hier, in deze afzondering, ligt precies de ruimte voor ontregelende discursieve agency. Virginia Woolfs ̒room of 
one's ownʼ (1929) wordt hier, met een ̒ linguistic turnʼ, daadwerkelijk een tekstuele ruimte, waar het eerder als keuken, 
studeerkamer ofdakterras verscheen.36 Teresa's voorzichtige, altijd dubbelzinnige claim van een recht op spreken en 
converseren met Christus, dit verschijnen van een poëtica waarin de subjectieve ʻinnerlijkeʼ ervaring centraal komt te 
staan (tegenover de geloofswaarheid van de kerk) via een ʻinnerlijkeʼ conversatie, vormde een precaire en subversieve 
daad die met argusogen door de Spaanse Inquisitie werd gevolgd. Tegelijkertijd vormden zowel de biecht en de 
getuigenis als de mystieke poëzie of het gebed een al gevestigd genre waarmee generaties vrouwen zichzelf al 
een innerlijke ruimte hadden weten te verschaffen, door gewoon de stijlfiguren van dat genre te repeteren. Dat 
daarmee een discours werd geproduceerd, waardoor een -weliswaar voorzichtige- buitenstaanderpositie ten 
aanzien van de hegemoniale machtsstructuren kon ontstaan, is misschien meer toeval dan opzet.    
Veel zestiende-eeuwse mystici waren trouwens afkomstig uit een klasse van verarmde adel, zoals Teresa's 
jongere compagnon de route, Johannes van het Kruis, of, zoals in het geval van Teresa, wiens grootvader 
Joods was, uit de grote groep van Marranen; (gedwongen) bekeerde joden. Juist de teksten van deze relatieve 
buitenstaanders (verarmde adel, voormalige Joden, vrouwen), of beter, van mensen die in twee werelden 
staan, zorgden voor de grote stilistische en spirituele vernieuwing van de zestiende eeuw waarin de (Contra) 
Reformatie voor gewelddadige conflicten zorgde. Als metafoor voor zowel hun innerlijke ruimte als hun 
daadwerkelijke historische leefruimte, staat bij deze groep auteurs de ballingschap centraal. In plaats van 
ervan weg te lopen blijven deze ballingen getuigen van dit andere  'evenement' van de Hervormingen; deze 
ʻradicaleʼ situatie van transformatie, waarin de patriarchale traditie met haar fallogocentrische orde (Derrida 
1978) dreigt te verdwijnen en ook alle maatschappelijke zekerheden ineen dreigen te storten. In de innerlijke 
ervaringsruimte die in Teresa's teksten via het gebed en het getuigenis kon ontstaan, en in de nieuwe 
epistemologische ruimte die de mystiek zo forceerde, wordt de ontregelende maatschappelijke radicaliteit nog 
eens herhaald, gespiegeld en hernomen. Teresa vond in haar discursieve innerlijke ruimte een omgang met 
het gebrek aan zekerheden, het ineenstorten van een wereld, of van een zelf. Nu wordt duidelijk dat we het 
beroemde citaat waarop Bernini zijn beeld van Teresa in extase baseerde, ook kunnen lezen als het in scène 
zetten van de ontregeling die de zestiende eeuw kenmerkte.  
 Naast het feit dat we kunnen zien hoe Teresa de radicale, ontregelende situatie van haar tijd repeteert, 
gaat het er om oog te krijgen voor wat er tegelijkertijd, voorzichtig, aan nieuwheid plaatsvindt. Om deze 
microdynamica van discursieve agency te kunnen zien, moeten we begrijpen dat iets nieuws (onderhandelen 
met gendernormen bijvoorbeeld) ontstaat binnen een repetitie van iets reeds bestaands (het patriarchale 
discours met haar fallische metaforen, zoals we die ook terug vinden in de beroemde passage over Teresa's 
visioen van de engel met de lans en van de retorische figuur van de nederigheid). Dit nieuwe-in-de-herhaling, 
dat eigen is aan de taal en haar iterabiliteit uitmaakt, vindt vaak plaats in een marginale poging iets 
bescheidens of kleins te veranderen. In Teresaʼs teksten vinden we deze iterabiliteit -dit nieuwe-in-de-repetitie- 
door de herneming van bepaalde topoi, zoals de nederigheid, en van bepaalde metaforen, zoals die van het 
innerlijke kasteel en van andere stilistische eigenaardigheden, zoals het spontane, tegen de spreektaal 
aanleunende taalgebruik, die, hoewel sterk gendergeconnoteerd, tegelijkertijd ruimte en afstand scheppen ten 
opzichte van het dominante patriarchale discours. We vinden geen spannend spel tussen plot en story, noch 
een suspense rond een ʻmeesterlijkʼ auteur die méér weet dan de lezer en de lezer bij de hand neemt in een 
zorgvuldig geënsceneerd traject met een tevoren geprefabriceerde ontknoping. Hier raakt, net als in de 
eenentwintigste-eeuwse nieuwe media, de meesterlijke subjectpositie ondergraven, waarover Lacan (1991a en 
1975) schrijft dat ze de positie van de orthodoxie vertegenwoordigt en de positie van het hegemoniale weten. 
Hier wordt die meesterlijke positie, zoals die niet alleen tot uitdrukking kwam in het discours van de 
Contrareformatie en de Inquisitie, maar ook in het moderne, positivistisch-wetenschappelijke discours, of 
binnen het renaissancistisch schilder-perspectief (Kockelkoren 2005) minstens van een kanttekening voorzien. 
Hier gebeurt iets nieuws: het ontstaan van een marginale innerlijke ruimte vanuit een 'lokale', pragmatische, 
doorgaans laag gekwalificeerde 'vrouwelijke' positie.  

                                                 
36 Plate (2006) argumenteert daarbij dat Woolf, als tekst, een nieuwe 'technology of gender' opent, en zelf een 
voorbeeld gaf van hoe literatuur nieuwe gender-zelfconstructie mogelijk maakte. 
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VIII Mystieke passie  

a f s c h e i d  v a n  d e  v r i j e  w i l  e n  h e t  a u t o n o m e  i n d i v i d u .   
 

"Ondersteun mij met bloemen, 
sterk mij met appelen 

want ik kwijn weg van liefde".  
(Hooglied 2,5, geciteerd door Teresa in haar Hooglied VII:1) 

 
"Filosofie is niet het denken van wat is, maar het denken van wat niet is zoals het is; niet een denken van contracten, 
maar van contractbreuken; de filosofie interesseert zich alleen voor relaties die geen relaties zijn. [...] Filosofie is niet 

simpelweg nadenken over dit of dat. Filosofie is er en kan er slechts zijn omdat er paradoxale relaties zijn, breuken, 
beslissingen, distanties, gebeurtenissen." 

(Badiou, 2010: 21) 
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In het vorige hoofdstuk heb ik al kort ingezoomd op de epistemologische kwesties waarin mystieke teksten 
zoals die van Teresa verwikkeld blijken te zijn wanneer we er met een genealogische blik naar kijken, en 
proberen de meer dan vier eeuwen die ons van haar scheiden niet als obstakel te zien, maar als onderdeel van 
'onze' tijd-ruimte. Lacan verwees kort naar deze epistemologische discussie toen hij opmerkte dat mystica's 
geen kennis of 'weten' produceren omtrent hun mystieke ervaringen. Ik heb laten zien dat een mystica zoals 
Teresa zich inderdaad niet mengde in de ken-theoretische debatten van haar tijd noch pretendeerde kennis te 
produceren voor een al bestaande kenniseconomie, zoals die van de katholieke orthodoxie die vooral de 
hermeneutische analyse propageerde. Toch produceerde Teresa wel degelijk getuigenissen van een weten. Dit 
weten was echter, onderscheiden van het vigerende hermeneutische epistèmè, gebaseerd op een (innerlijke) 
ervaring en op een dagelijkse, jarenlange praxis. Binnen de katholieke kerk werd deze innerlijke ervaring 
weliswaar op waarde geschat. Maar de waarheidsprocedures -zoals die van de biecht, het publieke getuigenis, 
maar ook de marteling - die werden ontworpen, speciaal om de mystieke ervaringen of de geloofservaring in 
zijn algemeenheid een plek te geven, of speciaal om dit soort van ervaringen te produceren zoals Foucault 
benadrukte- waren toch vooral bedoeld om ze aan een zekere vorm van controle te kunnen onderwerpen. Deze 
waarheidsprocedures leveren geen kennis volgens het verlichtingsparadigma en zijn niet geschikt voor de 
binnen de moderne wetenschap ontwikkelde verificatie- of falsificatieprocedures. Ze resulteren in een geloof, 
een overtuiging en een zeker weten, in deze volgorde van opklimmende zekerheid (Badiou 1998). In die zin 
behoort de mystiek of deze mystieke traditie niet zozeer tot één van die geprivilegieerde velden die in onze 
Westers-Christelijke cultuur op dit moment gereserveerd zijn voor de productie van waarheid; de wetenschap, 
de kunsten, de politiek en de liefde. Eerder is het zo dat Teresa's mystiek zich een beetje op al deze velden 
begeeft. 
 Een subject is volgens Badiou óf verliefd óf geëngageerd in een ándere waarheidsprocedure, namelijk 
binnen de kunsten, de politiek of de wetenschap. Als u zich niet engageert, bent u geen subject, maar gewoon, 
bij voorbeeld, consument, of toerist. Men kan heel goed consument of toerist zijn in de liefde of op een van die 
andere genoemde velden; dan blijft men dilletant of doet men iets als hobby. Wanneer men zich echter 
engageert, verbindt men zich aan een gebeuren en verplicht men zich dit gebeuren te duiden en positie in te 
nemen.  
 Op het gebied van de kunsten, de politiek, de liefde en de wetenschap probeert men zich heden ten 
dagen te verhouden tot het nieuwe, of ensceneert men minstens, in het licht van een alles omvattende markt -
of beter in het licht van de dominante trend- en mode-logica- gebeurtenissen die door moeten gaan voor 
vernieuwend. Ook spreken we tegenwoordig meestal alleen nog van gebeurtenissen wanneer er iets mis gaat. 
Andere dingen die plaatsvinden worden 'evenementen' genoemd en hebben de connotatie gekregen van een 
zorgvuldig geënsceneerd gebeuren. Alleen mislukkingen of rampen dragen nog de urgentie met zich mee die  
binnen een van de genoemde velden om analyse vraagt en om een waarheidsspreken. Maar zelfs rampen 
worden tegenwoordig volgens een medialogica mee-geënsceneerd. De overstromingen van de Indus in 
Pakistan wilden bij ons maar geen echte ramp worden, omdat er geen goede beelden van lijdende kinderen 
verschenen. Heel vaak ook, krijgen we te maken met 'deskundigen', die zich onderscheiden van de door de 
gebeurtenis aangedane spelers zelf, omdat ze het niet meegemaakt hebben en alleen als verre toeschouwer 
hun verhaal doen. 
 Teresa was geen dilletant, noch een deskundige in de mystiek. Ze was een verliefde ziel, zoals ze het 
zelf vaak zei, én geëngageerd in de andere drie velden. Een subjectpositie innemen betekent het trouw en 
toegewijd doorwerken van een gebeuren of evenement met behulp van één of andere procedure binnen één 
van deze velden, waarbinnen er een waarheidsproductie kan plaatsvinden. Of religie een apart veld zou 
kunnen representeren, of dat we haar kunnen scharen onder de waarheidsprocedures van de liefde, van de 
politiek, of van de wetenschap staat open voor discussie. In Teresa's geval zou men kunnen zeggen dat zij 
zichzelf met haar mystieke ervaringen en in haar schrijven in de allereerste plaats op het gebied van de liefde 
en haar waarheidsprocedures situeert. Teresa was verliefd en niet deskundig. Ook had ze dilletant kunnen 
blijven. Voorzover zij echter een epistemologische shift bewerkstelligde in de door hermeneutische 
tekstanalyse gedomineerde theologie, door haar mystieke ervaringen prominent naar voren te schuiven als iets 
waar theologisch geschoolde biechtvaders vaak niet mee uit de voeten kunnen, situeert Teresa zich ook in het 
veld van de wetenschap en gaat zij een heel basale epistemologische discussie aan. Voorzover Teresa schreef 
en zich in haar schrijven een woordkunstenares betuigt, situeert zij zich ook in het veld van de kunsten. En 
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voorzover het Teresa zeker niet aan politieke gevoeligheid en diplomatie ontbrak, dankzij welke zij uit handen 
van de Inquisitie wist te blijven en midden in de woelige zestiende eeuw haar zeventien kloosters wist te 
stichten, begeeft zij zich ook in het politieke veld. Met name het relaas over haar Kloosterstichtingen is een 
duidelijk getuigenis van Teresa's politieke en diplomatieke kundigheid. 
 Lacans theorie van de vier discoursen, die hij in zijn collegereeks gewijd aan de overdracht (L'Envers de 
la psychanalyse, 1991a ) uitwerkt en die hij in de collegereeks Encore (1975) opnieuw prominent onder de 
aandacht brengt, neemt tot uitgangspunt dat een tekst op vier manieren van een omgang met waarheid en 
weten kan getuigen. Lacan onderscheidt het meesterdiscours, dat stelt een waarheid in pacht te hebben in de 
vorm van al of niet geheime, of exclusieve kennis, een hysterisch discours, dat deze waarheid van het 
meesterdiscours aanvecht en poogt te ondergraven en dat getuigt van een niet-weten of van een onmacht tot 
weten, het universitair discours dat zich tevreden stelt met een beschrijving en blootlegging van de diverse 
posities van diverse meesters en zich concentreert op het verwerven van een kennisoverzicht, en het 
analytisch discours, dat een marginale positie poogt te vrijwaren ten opzichte van de andere discoursen en tot 
uitgangspunt neemt dat de waarheid van het subject een subjectieve waarheid is.1 Daarmee onderscheidt het 
analytisch discours zich vooral van het meesterdiscours, dat de waarheid als een universele, transcendente 
waarheid claimt. 
 Deze manier om teksten te categoriseren valt niet samen met de genrebenadering uit de 
literatuurwetenschap, maar sluit haar ook niet uit. Voor zover een mystieke tekst, ondanks de herhaling van 
bepaalde geijkte topoi, op zoek gaat naar de marges van het hegemoniale, patriarchale discours, en als een 
grensdenken te lezen valt, is ze door sommigen gekarakteriseerd als een 'hysterisch discours' (Vergoote  
1978, De Beauvoir 1949). Mystieke teksten, zoals die van Teresa, woekeren als het ware tegen het 
meesterdiscours van de katholieke kerk in, alhoewel ze dat binnen de bestaande institutionele omgeving 
tamelijk geraffineerd moeten doen om niet in ongenade van de Inquisitie te vallen of censuur over zich af te 
roepen. Om andere redenen zou ik Teresa's teksten echter ook als een analytische discours betitelen; het 
heeft immers alle kenmerken van een spreekkuur, waarin ook de doorwerking van de eigen motieven, via een 
ander die als 'supposé savoir' fungeert, ruimte krijgt. 
 
 
1 Genre en iterabiliteit 

 
"Uw borsten zijn beter dan wijn, ze verspreiden de geur van zeer goede balsem." 
(Hooglied, 1,1-2)2 
 
"Laat ze vertoeven aan de goddelijke borst. De heer zal ervoor zorgen dat ze verder gaan zodra ze sterk genoeg 
geworden zijn." 
(Teresa, Hooglied 7:6) 

                                                 
1 Op het gebied van de politiek heeft lange tijd een meesterdiscours gedomineerd, en een dialectiek tussen dit 
meesterdiscours en een hysterisch discours dat voornamelijk oppositie bood, maar tegenwoordig probeert men politiek 
ook wel als een vak van bestuurders en deskundigen te positioneren, en zo dreigt de politiek te worden overgenomen 
door een universitair discours. Op het gebied van de kunsten geldt het zelfde. Op het gebied van de wetenschap 
overheerst op dit moment een universitair discours, waarin waarheid en kennis niet meer synoniem zijn. En in de liefde 
kan men veel kanten op. Lacan's college Le Transfert (1991) gaat over de vraag hoe men zich kan bevrijden van de 
dialectiek tussen meester en hysterie door zich een analytische discours te verwerven. Daartoe moet de verliefde ziel, 
net als Socrates' minnaar Alchibiades, leren om van een geliefde een minnaar te worden. Een minnaar is iemand die iets 
ontbreekt en die weet dat het hysterisch discours van de markt, dat bevrediging eist, in de liefde niet werkt. 
2 Geciteerd door Teresa in haar commentaar op het Hooglied, als motto bij haar vierde hoofdstuk. Teresa citeerde 
volgens een annotatie op p. 302 ( Van Avila een Spaanse bijbelvertaling die de letterlijke latijnse tekst volgde. In de 
Willibrord vertaling werd deze passage gecensureerd  en  als volgt vertaald: " Uw liefkozingen zijn zoeter dan wijn. Uw 
zalven zijn heerlijk om te ruiken". In de door mij gebruikte vertaling van Jongbloed, die een paraleleditie is met de 
statenvertaling en de nieuwe bijbelvertaling (2004) staat in de statenvertaling: " want uw uitnemende liefde is beter dan 
wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk." In de nieuwe bijbelvertaling is dit: "Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet is de geur van je 
huid." De goddelijke borsten die zo'n belangrijke troop zouden worden in Teresa's oeuvre, zijn dus in geen van deze 
Nederlandse vertalingen terug te vinden. 



 176 

 
"Want aan die goddelijke borsten waaraan God deze ziel voortdurend lijkt te voeden, ontspringen stralen melk die alle 
bewoners van de burcht sterken." 
(Teresa, Innerlijke Burcht, VII, 2: 6) 
 
De genrebenadering binnen literatuur- en cultuurstudies vertrekt vanuit het inzicht dat (beeld)teksten 
geconstrueerd zijn rond een thematiek met behulp van allerlei vormtalige aspecten, die hun neerslag vinden in 
het gebruik en de herhaling van bepaalde metonymieën en metaforen. In de poststructuralistische 
genreanalyse van (beeld)teksten staat bovendien dit uitgangspunt centraal dat een (beeld)tekst een podium is 
waarop zich mogelijk ook een onderhandeling met bepaalde waarden afspeelt. Ieder genre heeft zo zijn eigen 
centrale waarden -waaromheen een thema zich plooit- en waarbij steeds bepaalde metaforen en metonymieën 
worden gerepeteerd. Zo is het genre van de western binnen de verhalenfabriek die Hollywood heet niet voor 
niets uitgevonden in een periode dat de Amerikaanse samenleving worstelde met de morele dilemmaʼs rond de 
kolonisatie van het Amerikaanse continent, of de pacificering van ʻhet wilde westenʼ, dat als centrale metafoor 
altijd geassocieerd wordt met die andere metafoor van de 'ruwe bolsters met de blanke pit'. Het genre is 
gecentreerd rond de oppositie van wildheid versus cultuur. Dit thema repeteert zich in andere centrale 
opposities zoals lege ruimte versus geordende stad, blanke pit versus bourgeois cultuur, Indiaan versus 
cowboy etc. In de repetitie van deze oppositionele paren ontstond als vanzelf een verschuiving, waardoor de 
veronderstelde wildheid en leegheid van de ruimte, die aanvankelijk als een nog ongedomesticeerde 
bedreiging gold, ook als iets moois en puurs kon verschijnen. De gerepeteerde metonymen zijn beelden als de 
cowboyhoed, de laars, het paard, de onherbergzame lege ruimte van de woestijn met zijn rotsformaties 
waarmee een westernfilm steevast begint.3 Zoals het western-genre een uitwerking geeft van een bepaalde 
urgente maatschappelijke thematiek, zo geeft ook het porno-genre, dat niet toevallig in onze westerse cultuur 
opkwam aan het einde van de jaren zestig, een uitwerking te zien van de dilemmaʼs die de seksuele revolutie 
voor het voetlicht bracht. Deze dilemmaʼs werden neergezet met behulp van de tegenstelling passief versus 
actief, die weer een repetitie vond in andere oppositieparen, zoals vrouwelijkheid versus mannelijkheid, onder 
versus boven, enzovoort.  
 Wat zijn de stijlfiguren van de mystiek, als genre? En welk soort van onderhandeling met welk dilemma 
wordt er hier aangegaan? De mystiek als genre -en met name de golf van mystieke teksten uit de zestiende en 
zeventiende eeuw- verschijnt niet als een of andere romantische tegenbeweging binnen de institutionele ruimte 
van de kerk, of van de moderniteit of de vroege Verlichting. De mystieke beweging van de zestiende eeuw kan 
men lezen als een eerste aanzet of opmaat naar de moderniteit, maar ook als steen des aanstoots. In 
tegenstelling tot de stijlfiguren van het discours van de Verlichting, dat beheerst wordt door ʻdemocratischeʼ 
eisen als universaliseerbaarheid en objectiveerbaarheid, kenmerken de mystieke teksten zich door hun 
compromisloze en moderne experiment met een persoonlijke (innerlijke) ervaring. Deze krijgt in de zestiende 
eeuw zijn beslag in de subjectieve omgang met God, Christus of de Hemelse Bruidegom. Pas aan het eind van 
de negentiende en in de twintigste eeuw, na de constatering van de 'dood van God', verkeert ze in een 
seculiere 'bekentenisliteratuur' of van literatuur die de bekentenis of het getuigenis als paradigma hanteert, 
zoals bij Virginia Woolf  (A Room of one's own 1929) of bij Pauline Réage (Histoire d' O 1954). Daarin staat het 
dilemma van de subject-wording centraal en van het opeisen van ruimte voor de eigen ervaring . 
 Het grote gebaar van het humanisme en de beginnende Verlichting werd al vroeg, ten tijde van de 

                                                 
3  De genreregels zijn echter niet zo strak dat dergelijke metonymen niet zouden kunnen verschuiven, zoals Wim 
Wenders in zijn sublieme herneming van de western, in Paris,Texas (1984) aantoonde. Deze film start met die ene toon 
die al voldoende is om de kijker, nog voordat het eerste beeld is verschenen, ervan te overtuigen dat men met een 
western van doen heeft: die ene toon, geproduceerd door de gitaar van Ray Cooder, die een citaat is van die andere 
western waarnaar sindsdien alle andere binnen dat genre lijken te moeten verwijzen; Once upon a Time in the West 
(1968). En vervolgens krijgen we dat geruststellende beeld te zien van de leegheid van een woestijn, die ons bevestigt in 
het vermoeden met een western van doen te hebben. Het volgende beeld dat ons gerust zou moeten stellen, brengt 
echter een lichte afwijking van de metonymische repetitie. Hier wordt een metafoor gecreëerd, met behulp van de kennis 
die we al bezitten van het genre: een eenzame, verwaarloosde man verschijnt in beeld, zonder hoed, met een moderne 
baseballcap, zonder laarzen, met baseball sneakers, zonder paard, maar met een lege jerrycan. Voor een gedegen 
uitwerking van deze genrebenadering, zie bij voorbeeld Stuart Hall (1997). 
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eerste aanzetten van de moderniteit, van een ander gebaar vergezeld, zoals we dat in de golf van mystieke 
geschriften uit de zestiende en zeventiende eeuw kunnen vinden. Hier verschijnt het subject niet als soeverein 
en autonoom of als 'drager' (de oude Griekse betekenis van het woord), maar als de plek die moet worden 
geconstrueerd in een voortdurende conversatie of dialoog met die Ander van het discours, dat zich altijd, in de 
woorden van Foucault, als een 'gonzende massa' opdringt en tribuut eist. De stijlfiguur van de nederigheid, die 
Teresa steeds opnieuw citeert en in stelling brengt in elke proloog en epiloog van elk geschrift dat zij in een 
moeizame onderhandeling met biechtvaders ter wereld brengt, is een uitdrukking van dit bewustzijn, dat 
'subject zijn' betekent zich onderwerpen aan de waarheidsprocedures die horen bij een bepaald veld of 
discours. Bij die procedure hoort zonder twijfel het herhalen van bepaalde verplichtte stijlfiguren. Niemand 
spreekt en zeker niet in de zestiende eeuwse context 'à titre personel'. Het veranderen van de begrippen van 
het debat, waarvan Zizek (2010) suggereert dat het de opdracht van de filosofen is, is een subtiele zaak die 
voorzichtigheid vraagt. Gedurende die procedure, die altijd een waagstuk is, maar zeker voor een "kleine vrouw 
zonder enige macht" (Kloosterstichtingen 2:4) zoals Teresa in die strikt patriarchale zestiende eeuwse 
Kaholieke kerk, groeit echter de overtuiging en de zekerheid dat haar eigen weg een begaanbare weg is.  
 De plek van het subject die geconstrueerd moet worden, is bovendien ook een belichaamde plek, waarin 
de zwakte, het lijden en de symptomen die het lichaam produceert in die levenslange confrontatie met die 
Ander van het discours, een prominente plaats innemen. In Teresa's verhaal over haar kloosterstichtingen 
neemt de omgang met en duiding van die lichamelijke zaken veel bladzijden in beslag. Zij geeft bij voorbeeld 
veel raadgevingen aan de priorinnen van haar kloosters met betrekking tot de vraag hoe om te gaan met 
'melancholische' of depressieve zusters -die vaak flauwtes hebben- en in hun verlangen naar versterving te 
zeer verzwakken. "Zij die aan melancholie lijdt zal in de ziekenkamer verblijven. En ze zal begrijpen dat 
wanneer ze terug bij haar gezellinnen komt, ze zich even nederig en gehoorzaam als de anderen te gedragen 
heeft." (Kloosterstichtingen 7:8) 
 Het mystieke discours zoals dat in het Europa van de zestiende eeuw, als literair ʻgenreʼ tot bloei kwam 
met grote namen als Johannes van het Kruis en Teresa van Avila, kende natuurlijk binnen onze westerse 
traditie al veel eerdere getuigenissen. Deze weg die in de mystieke taalpraktijk tot uitdrukking komt, vinden we 
al in de laat-antieke gnostische teksten of bij de apostel Paulus of bij de kerkvader Augustinus. Maar de 
mystiek van de zestiende eeuw vormde een steen des aanstoots en waarheidsmoment, meteen aan het begin 
van de moderniteit, niet alleen vanwege de breuk die de mystiek vormt met de orthodoxie van de katholieke 
kerk, maar ook vanwege de crisis die zij in het centrum van haar ervaring, of getuigenis, stelt. Deze crisis wordt 
door mystici zoals Teresa bepaald als een ʻonvermogenʼ alles te zeggen of op te schrijven, of als een 
ʻonmogelijkheidʼ te getuigen van datgene waar het in de mystieke ervaring om draait, en waarvan Lacan zoals 
we zagen vaststelt dat het niet ophoudt 'zich niet te schrijven' (Encore: 132). Je  zou zelfs kunnen zeggen dat 
de Verlichting begon met hybris en eindigde in een crisis (de postmoderne crisis), terwijl de mystiek al vanaf 
het begin de ʻcrisisʼ onder ogen heeft gezien.  
 Mystieke teksten van de zestiende eeuw kunnen als een nieuw genre in de westerse literatuur worden 
gelezen, namelijk als een genre binnen de getuigenisliteratuur dat het recht opeist een ʻeigen zegjeʼ te doen 
rond een hoogstpersoonlijke en subjectieve, innerlijke, maar niet geheime, ervaring, met behulp van een 
vocabulaire dat het neologisme niet schuwt en zich dus ook in dat opzicht af en toe ontworstelt aan bestaande 
conventies en orthodoxe interpretaties. De ervaring is precies niet geheim, omdat ze, gevat in de 
waarheidsprocedures van de katholieke biecht zoals die vanaf 1215 werd ontwikkeld, als (disciplinerend) 
getuigenis moest verschijnen. Dat maakt deze mystiek paradoxaal, voor zover de oorsprong van het begrip 
terug te voeren is op de geheimheid van haar riten. Geheim blijft alleen die vraag 'hoe' het werkt, deze 
extatische ervaring die als ontmoeting met God of Christus en als genade wordt beschreven.  
 In het mystiek discours zoals dat tot ontwikkeling kwam in de zestiende en zeventiende eeuw, kunnen 
we de volledige beweging van de moderniteit in een ʻnotedopʼ terugvinden. Dat is De Certeauʼs onorthodoxe 
stelling (1982), die ook Derrida in D'un ton apocalyptique adopté naguere en philosophie (1983) tenminste ten 
dele onderschrijft. In de mystieke teksten komt zowel het zoeken naar of de productie van waarheid, als de 
drang tot objectieve verslaglegging of als het verlangen naar een persoonlijk getuigenis en een persoonlijke, 
eigen ruimte, tot uitdrukking, en tegelijk de mislukking van die onderneming.4 Daarbij staat bovendien het 

                                                 
4 Dat laatste aspect van het mystieke genre wordt echter niet door Derrida benoemd.  
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genot centraal, dat met de mystieke ervaring gepaard gaat, en dat als tegenstelling van ons 
handelingsvermogen verschijnt, aangezien er daar iets of iemand anders als werkend principe -agency- 
verschijnt. Ik heb in het vorige hoofdstuk de teksten van Teresa proberen te herlezen tegen de achtergrond van 
het actuele epistemologische debat zoals ik dat in mijn inleidend hoofdstuk heb geschetst. In de mystiek wordt 
waarheid niet geconnoteerd met universele en objectiveerbare 'kennis', maar met een subjectieve ervaring 
waarbij ook het lichaam aangeraakt wordt. Die ervaring is nauwelijks deelbaar tenzij in een getuigenis. Ook 
wordt waarheid hier met een mateloze en pure liefde en met een mateloze, gepurifieerde genieting verbonden, 
die voorbij het schone en goede ook haar ontzagwekkende zijde toont.5  
 Een mystiek discours kan men lezen als een tekst, of als een ruimte waarin een hoogst persoonlijk en 
subjectief idioom en een eigen toon wordt ontwikkeld, om deze ervaring op zijn minst te situeren. Tegelijkertijd 
herhaalt iedere mystieke tekst de (karige maar fundamentele) stijlfiguren van een genre, dat ook een canoniek 
genre is geworden. Iedere mystieke tekst vertrekt vanuit de stijlfiguur van het 'ik heb gezien' of 'ik heb ervaren'. 
Derrida's korte tekst over de laatste Bijbeltekst, de Apocalyps (of openbaring) van Johannes stelt dat niet 
alleen iedere mystieke tekst is opgebouwd rondom een visioen, of ook, rond een hallucinatoire ervaring, maar 
dat uiteindelijk elke tekst vanuit deze visionaire origine ontspruit, waarvan geclaimd wordt dat ze niet het 
product is van de schrijfster, maar van een goddelijke aanraking of influistering, of van een werkelijkheid, of 
evenement, dat extern is. Ook Foucault (1971) sneed deze kwestie aan toen hij het evenementiële karakter 
van de geschiedenis en van het discours aan de orde stelde. 
 Daarnaast repeteert het mystieke genre enkele kenmerken van het uit de twaalfde eeuw stammende 
genre van de hoofse liefdeslyriek -de onmogelijkheid van de liefde, het belang van het spreken (De Paepe 
1978)- en uit de getuigenisliteratuur die sinds het vierde concilie van Lateranen opbloeide. Door het 
moederlijke lijden van de Mater Dolorosa ten voorbeeld kiezen, en de nederigheid en de passie, in plaats van 
de mannelijke analytische scherpte, worden bovendien topoi gerepeteerd die niet genderneutraal zijn, maar als 
vrouwelijk gelden. In veel mystieke teksten wordt begeerd, en gesproken, gezongen, geschreven en gedicht, 
vanuit een traditioneel vrouwelijke positie, al identificeren de mystica's zich ook met Christus zelf, en met diens 
passie, en al worden aan God vrouwelijke attributen toegekend, zoals de 'goddelijke borsten' waaraan Teresa 
refereert in haar commentaar op het Hooglied (7:9) en in Innerlijke Burcht (VII, 2: 6).6 Als we de genealogische 
vraag aan het adres van het mystieke genre stellen, dan gelden de belijdenissen van de kerkvader Augustinus 
als een van de eerste blauwdrukken voor dit genre dat moest worden uitgevonden, en waarin de persoonlijke, 
subjectieve verhouding tot de ander, die God genoemd wordt, centraal staat. Deze ander verschijnt als een 
kracht of agency, waarop de auteur van de mystieke tekst geen grip heeft en waarop iedere poging tot nadere 
bepaling afketst.  
 
 
2  Mystieke blauwdruk 
 
ʻGeef mij kuisheid en onthouding, maar doe het niet meteen!' "  
(Augustinus, Belijdenisssen, VIII,vii,17)7. 
 
De Belijdenissen ([397] 1988) of Confessiones van Aurelius Augustinus worden meestal gelezen als een 
zoektocht naar de ʻbron van het kwaadʼ. En inderdaad komt in de Belijdenissen Augustinus' langjarige 
worsteling met het dualisme van de Manicheëers veelvuldig ter sprake. Het Manicheïsme situeerde het kwade 
in een kwade God. Augustinus doet met name in Boek VII en VIII een poging om het Manicheïstische dualisme 
te deconstrueren. Het is niet een of andere goddelijke macht die hem tot het kwaad verleidt, zoals de 
Manicheëers stelden; zijn eigen gehechtheid aan het plezier is wat hem weerhoudt om voor een niet door 

                                                 
5 Kant zou, als een van de beroemdste wegbereiders van het verlichtingsgedachtengoed, in zijn tekst over het 
sublieme wijzen op dit ʻreligieuzeʼ aspect van de kunstzinnige ervaring, voorbij het schone, waarin “eine art wohlgefalliger 
Schauer” zich meester maakt van de beschouwer (Kritik der Urteilskraft 1790).  
6 Zie ook Ilse Bulhof, Laurens ten Kate (1992) over dit onderwerp. 
7 Ik verwijs naar Augustinus' tekst op dezelfde manier als bij Teresa. Ik noem het boek met een Romeins cijfer in 
kapitalen, daarna het hoofdstuk, in kleine Romeinse cijfers, daarna een nummer, dat verwijst naar een paragraaf. (X, ix, 
16) betekent dus: boek 10, hoofdstuk 9, paragraaf 16. 
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wellust en tweeslachtigheid gedreven leven te kiezen. De bron van het kwaad ligt niet in een fundamenteel 
dualisme dat in de wereld zou zijn gekomen door twee goden of krachten die aan elkaar tegengesteld zouden 
zijn. Het kwaad vindt zijn oorsprong in zijn eigen verdeelde wil: in een wil die uitstelt, die niet (ferm of zeker 
genoeg) wil wat hij wil, die zich niet overgeeft, aan het appèl van een enigmatische Ander. Augustinus geeft 
een prachtig en herkenbaar voorbeeld van hoe die verdeeldheid in de wil zich bij hem manifesteerde: "Maar ik, 
deerniswekkende, diep deerniswekkende jongeman, ik had al meteen bij het begin van mijn jongemannenjaren 
zelfs tot u gebeden om kuisheid en gezegd: ʻGeef mij kuisheid en onthouding, maar doe het niet meteen!'" (VIII, 
vii, 17) 
 De bron van kwaad ligt dus niet bij een Manicheïsche ʻkwadeʼ God, maar in jezelf, argumenteert 
Augustinus; in de verdeelde, verslapte, halfverlamde wil, die ʻniet algeheel wilʼ, die nog niet wil wat ze wil, of 
die nog niet wil wat ze eigenlijk wil, of zou moeten willen, en die uitstelt en niet handelt:  
"Het is dus geen wonderlijk verschijnsel, dit ten dele willen en ten dele niet-willen, maar het is een ziekte van 
de geest […]." (VIII, ix, 21) 
Deze verdeelde wil maakt hem langzaam, slap, zwaar en getourmenteerd, waardoor hij lange jaren blijft kleven 
aan een levenswijze die hij ʻeigenlijkʼ al lang niet meer wil, en zich voortdurend schuldig voelt en in strijd met 
zichzelf.  
"Deze strijd in mijn hart was enkel maar een strijd van mijzelf tegen mijzelf." (VIII, xi, 27) 
 In boek 8 beschrijft Augustinus de laatste pogingen van zijn wil om niet te willen, of om zich nog niet te 
bevrijden van de nietigheden van de begeerte, die zich steeds maar bleven opdringen, en hem dwingen in een 
herhaling van iets dat hij niet wil: 
"Want innerlijk zei ik bij mijzelf: ʻVooruit! Nu moet het gebeuren! Nu moet het gebeuren!ʼ En met dat woord was 
ik al op weg naar wat mij goed voorkwam. Bijna deed ik het al en ik deed het niet." (VIII, xi, 25) 
Augustinus beschrijft heel beeldend zijn vertwijfeling en de verdeeldheid van zijn wil, die met name in de 
poging tot besluiten pregnant wordt. Hij weet al wat hij wil, zo schrijft hij, maar kan er nog niet toe besluiten. 
Wanneer besluit een mens te doen wat hij wil? Daartoe dien je ook los te laten. Voor Augustinus verschijnt 
vooral het loslaten van zijn tamelijk promiscuë liefdesleven als een pijnlijk proces: 
"Wat me tegenhield, waren nietigheden van nietigheden, ijdelheden van ijdelheden, mijn vriendinnen van 
oudsher; zachtjes trokken ze aan mijn kleed van vlees en mompelden: ʻLaat je ons lopen?ʻ en ʻVan dat moment 
af zullen we niet meer bij je zijn, tot in de eeuwigheid niet meer!ʼ en ʻVan dat moment af mag je dit niet en dat 
niet, tot in de eeuwigheid niet meer!ʼ En de dingen die ze me voorhielden waar ik ʻditʼ en ʻdatʼ gezegd heb! De 
dingen die ze me voorhielden, mijn God! Mogen die van uw dienaar worden afgewend door uw barmhartigheid! 
Wat een schunnigheden hielden ze me voor, wat een schandelijkheden!" (VIII, xi, 26) 
 Het besluit; het afsluiten van deze periode van twijfel en vertwijfeling, of van niet handelen, van 
verlamming en besluiteloosheid, van gevangen zijn in de herhaling van steeds dezelfde gedachten die in een 
cirkelgang steeds opnieuw verschijnen, is een bevrijding. Of verschijnt het moment van bevrijding als een 
besluit? In elk geval beschrijft Augustinus het als een overgave aan dat appèl dat of aan die agency die van 
buiten komt. In die zin is het afsluiten van het uitstel, van het niet handelen, of van het zich verzetten, dat zich 
als herhalingsdwang doet kennen, tegen het appèl dat van die Ander komt, die Augustinus God noemt, een 
mystieke ervaring: 
"Ik ging languit liggen onder een vijgeboom –hoe weet ik niet- en vierde aan mijn tranen de teugel, en de beken 
van mijn ogen braken los, een welbehaaglijke offerande voor u; en ik praatte uitvoerig tegen u […] ʻHoe lang 
nog, hoe lang nog, dat 'morgen' en weer 'morgen'? Waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind 
aan mijn verfoeilijkheid?ʼ (VIII,xii, 28) 
"En ineens, daar hoor ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds weer herhaalde, 
een stem  als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet: ʻNeem en lees! Neem en lees!ʼ " ("Tolle, 
Legere", VIII, xii, 29) 
 Uiteindelijk geeft Augustinus gehoor aan het orakel-achtige, hallucinatoire, appèl (VIII, xii, 29), dat hem 
bereikt via de stem van een, zoals hij schrijft, geslachtloos kind, dat hem zegt te vertrouwen op de boodschap 
die hem te lezen zal worden gegeven. Na zijn eigen roep (appèl), twijfel, wantrouwen, volgt daar de overgave 
aan het teken uit de hemel dat ook als een appèl werkt: neem eenvoudig een tekst en je zult antwoord krijgen; 
je vraag (wat moet ik doen?) zal verhoord worden. Augustinus besluit om gehoor te geven aan dat appèl dat 
afkomstig is van een onbekende ander: "neem en lees!" ("tolle, legere"), dat hij als een opdracht ervaart. En 
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wat leest Augustinus, in het eerste boek dat hem voor de voeten komt, in Paulus Brief aan de Romeinen? "Niet 
in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers en oneerbaarheden, niet in twist en naijver, maar trek de 
Heer Jezus Christus aan en vertroetel niet het vlees in begeerlijkheid." (Rom. 13, 13)  
Meteen nadat hij deze passage, waarop zijn oog het eerst viel, gelezen had, stroomde er ʻeen licht van 
zekerheidʼ zijn hart binnen en was hij verlost van de twijfel, de worsteling, de tweestrijd, de herhalingsdwang 
die hij jarenlang ondergaan had en die steeds ondraaglijker werd; die zich uitte als gebrek aan meesterschap 
over zijn wil en zijn begeerte: een (nog) niet willen wat hij (eigenlijk ) wel wilde, of wat die Ander van hem wilde, 
en waaraan hij gehoor wilde geven, maar nu nog even niet. 
 Augustinus zwijgt niet, net zoals de vele mystica's die in zijn voetspoor traden niet zwegen. Hij etaleert 
juist in zijn belijdenissen het hele landschap van zijn ziel en zoekt heel die ʻonmetelijke ruimteʼ af, om de 
verstrooide sporen van zijn verdeelde wil, zijn twijfel, de bron van het kwaad, te verzamelen (X, xi, 18) en te 
verbinden.8 Augustinus' relaas behoort niet tot het genre van de negatieve theologie, waarover Derrida in 
Comment ne pas parler (1987) spreekt.9 Het heeft geen enkele neiging (meer) iets te verzwijgen, maar wil 
daarentegen zelfs dat, wat hij nog niet weet, tot spreken brengen voor het aangezicht van God. Het is een 
gebed, voorzover een gebed zelf een appèl is en het is een ingaan op een appèl, en tegelijkertijd een etaleren 
of plaats geven is van een innerlijkheid; een innerlijke ruimte. Ieder boek van de Belijdenissen begint met een 
appèl op die Ander met grote A, God, die alleen bestaat dankzij dat vertrouwen in de taal, die overgave aan de 
beloftestructuur van de taal: een gelofte dat het spreken ook aankomt. In die zin zijn de dertien boeken, ofwel 
hoofdstukken van de Belijdenissen van Augustinus ook -als gebed gericht aan God- een antwoord op het appèl 
'neem en lees' waarop hij besloot in te gaan, op het moment dat hij in het heetst van zijn tweestrijd de twijfel, 
het uitstel, het onvermogen om te begeerte te temmen en de dwang tot herhalen van datgene wat hij niet wilde, 
niet meer kon uithouden. 
 
Misschien is de mystiek, of het mystieke discours, niet anders dan een verslag, altijd ʻachteraf' 
gereconstrueerd, van die tweestrijd en van het moment van verlichting of opluchting als het besluit eenmaal is 
gevallen: het besluit om zich over te geven aan dat enigmatische appèl (die beloftestructuur van de taal) en te 
geloven dat een boodschap aankomt, in ʻgoede ordeʼ. 'God' zou zo de plaats van aankomst zijn van het 
discours, en het subject degene die aan deze plaats van aankomst appelleert en zichzelf, in het geval van 
Augustinus, constitueert als een 'innerlijk landschap'10 dat beantwoordt aan deze oproep tot overgave en 
openheid, of, in het geval van Teresa, als een belichaamde ziel die zich overgeeft, als getekende oppervlakte; 
aangeraakt door die enigmatische Ander. In dat kader komt Derrida in Comment ne pas Parler (1987) tot de 
stelling dat hoe dan ook ieder spreken deze appèl-structuur bezit.  
 Augustinus' verslag van zijn wedervaren in zijn dertien boeken van de Belijdenissen, is zoʼn een verslag 
ʻachterafʼ, uitgaande van het Manicheïstische thema van het kwaad. Daarbij vindt Augustinus als het ware een 
nieuwe mise en scène uit, waarbij de strijd tegen het kwaad een innerlijk podium krijgt en de dualistische 'witte 
mythologie' op een typerende manier wordt 'opgelost' door de vaststelling dat niet de realiteit een duele 
oppositionele structuur kent, maar dat het de ziel of de wil zelf is, die gespleten is. In plaats van het kwaad te 

                                                 
8  "Want het geheugen is een inwendige plaats, die geen plaats is [...] met laten we het maar kamers noemen"  
 (Augustinus, Belijdenissen,  X, ix, 16). Ook noemt Agustinus het hier "een wijdse, onbegrensde ruimte", te vergelijken 
met het landschap waar mensen graag naar kijken; en vergelijkt hij deze innerlijke ruimte met de hoge bergtoppen, de 
machtige golven van de zee, de brede stromen van de rivieren, de wijdheid van de oceanen en de banen van de 
gesternten (X, viii, 15). 
9 De vraag blijft of we binnen de mystiek ook diverse discoursen of subgenres kunnen onderscheiden: 
 -Het genre van de negatieve theologie, dat aanleunt aan de wetenschappelijke epistemologie en een soort van 
ʻkennisʼ pretendeert te bezitten, maar alleen voor ingewijden, zoals Derrida benadrukt, en waarover hij zowel in Dʼun ton 
apocalyptique (1983 ) als in Comment ne pas parler spreekt (1987). Men kan het gebed (in stilte, in beslotenheid) 
onderscheiden, dat een appèl is op de grote Ander, en een antwoord op het appèl van die Ander (Derrida 1987). 
Daarnaast is er het genre van de mystieke poëzie, dat een appèl op de anderen is, als was het een getuigenis of 
belijdenis, van een overgave aan het appèl van de grote Ander; God. Daarnaast het genre van de belijdenis, dat semi-
openbaar is, en een appèl op zowel A als de ander inhoudt, zoals dat van Augustinus. 
10 Kristeva benadrukt de metaforiek van de tuin in Teresa's geschriften: de ziel als tuin, die alleen dankzij de goddelijke 
regenval tot werkelijke overvloedigen bloei kan komen. 
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externaliseren in een ʻslechte godʼ, zoals de Manicheëers gewoon waren te doen, verinnerlijkt Augustinus de 
problematiek rond het kwaad. Kwaad is vooral de onmacht, het gevangen zijn in een begeerte die zich uit als 
een dwang tot herhaling -in een repetitie en een uitstel- en die zich niet voegt naar bepaalde idealen. Kwaad is 
het verleid zijn door een wil die niet wil of beter een wil die verdeeld is. Kwaad is het belaagd zijn door een 
begeerte of drang die zich ook uit als wil, maar waarover Augustinus aangeeft dat hij die niet beheerst. De wil 
wordt een kracht, die een mens richting kan geven, maar ook een tweekoppig monster. Aan de ene kant is 
daar de wil om een zekere repetitie te stoppen -de repetitie van de twijfel- die soms gepersonifieerd is als die 
Ander. Aan de andere kant zijn daar die 'vriendinnen van oudsher', die zijn begeerte verwoorden, en die niet 
overeen komen met zijn nieuwe Christelijke idealen. 
 De belijdenissen zijn een verslag van Augustinus' poging zich te bevrijden van deze onmachtige, slappe, 
verdeelde wil die uitstelt wat er eigenlijk, in een goede ordening, zou moeten gebeuren: de overgave aan het 
goede (als ideaal) of aan de wil van God. Wat Augustinus de ʻwil om vrij te zijnʼ noemt (IX, ii, 4) kan ook 
uitgelegd worden als vrij van tweeslachtigheid, vrij van gespletenheid, vrij van slapte, vrij van ʻuitstelʼ, vrij van 
de dwang tot herhaling, vrij van besluiteloosheid, vrij van een begeerte die hem in zijn greep heeft, die zich uit 
in het gefluister, in de verwoording van de begeerlijkheden bij monde van zijn twee vriendinnen. Teresa's les 
inzake deze problematiek van de gespletenheid van de wil, is dat ze haar zusters de nederigheid aanprijst. De 
nederigheid, als overgave aan de wil van God, bevrijdt de ziel van tweestrijd. 
  
 
3  Passie 
 
"Francais, encore un effort si vous voulez être républicains..." 
(Marquis de Sade in La Philosophie dans le Boudoir,  geciteerd door Lacan, 1966: 768) 
 
Ik stel voor de mystiek, als genre, te lezen als een herneming (van de stijlfiguren) van deze ʻAugustijnseʼ mise 
en scène rond het probleem van het kwaad, van de vrijheid, van de wil maar vooral van het subjectieve 
spreken, dat een nieuwe innerlijke ervaring schetst en tegelijkertijd een innerlijke ruimte produceert, in de 
omgang met deze grote thema's. Doorgaans echter worden mystieke teksten gelezen als een (poëtisch) 
experiment met taal en als passionele geschriften over een grote liefde. Of ze worden gelezen als reflectie 
achteraf op het mystieke experiment van de navolging van de Passie (en het lijden) van Christus. Ik werk in het 
hiernavolgende dit passionele aspect van mystiek kort uit, om nog eens een licht te laten schijnen op het 
begrip 'jouissance' (genot) dat Lacan als centraal concept introduceerde bij zijn analyse van de mystiek, en dat 
hij verbindt met een impasse in de wil. Ik zal in de laatste drie paragrafen dit begrip genot ook nog proberen te 
verhelderen door de mystieke positionering van Teresa te confronteren met een roman die qua sociaal-
historische situering nauwelijks iets met de zestiende-eeuwse mystiek te maken lijkt te hebben: Histoire d'O 
(1954). Dit lange tijd anonieme geschrift van de Franse journaliste Dominique Aury, alias Pauline Réage, is te 
lezen als moderne uitdrukking van een nogal a-typische sado-masochistische, 'libertijnse' zoektocht naar de 
betekenis en samenhang van de nederigheid en de overgave. In deze tekst wordt de oude metafoor met de 
lange geschiedenis van het (innerlijk) kasteel hernomen. Net als in Teresa's tekst Castillio Interiór wordt in 
Histoire d'O het beeld van een kasteel gebruikt om de ervaring van de vrouwelijke protagoniste een plaats te 
geven. Ook andere tropen uit de teksten van Teresa vinden we terug in dit pornografische werkje: de wil die als 
overgave wordt gedefinieerd -en die eveneens binnen de mystieke traditie een lange geschiedenis kent sinds 
Meister Eckhart (1260-1327) haar met het mooie begrip Gelassenheit benoemde-, de nederigheid en, last but 
not least, het genot dat gevonden wordt in pijn en lijden, en dat zeer beslist wordt onderscheiden van meer 
aardse, profane pleziertjes.  
 Teresa en Pauline Réage laten zien dat de liefde een logica kent die wij weliswaar graag zouden willen 
maar niet kunnen beheersen. Zij leren ons iets omtrent overgave, omtrent een paradoxale wil die zich niet 
meer als 'vrij wil' toont, maar als overgave aan een appèl. Teresa zet ons op het spoor van deze andere logica 
die in het Verhaal van O tot in haar meest extreme vorm wordt doorgevoerd. Daarbij dienen we ons niet zozeer 
af te vragen 'wat' zij wilden, Teresa en Réage, want de vraag naar 'wat' dreigt in deze tijd al snel een kwestie 
van smaak te worden (sommigen mensen houden nu eenmaal van een beetje pijn, een harde hand of een 
uitdaging). We dienen vooral te vragen hoe zij wilden, hetgeen een vraag naar de onderliggende structuur 
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impliceert. Het is een vraag naar hoe hun denk- en ervaringsruimte gestructureerd is en door welke -non 
oedipale- logica zij bepaald is en wat hen daarbij bezielde, als het niet God, de vrije wil, het plezier, het nut, het 
overleven of enig ander bekend object of ideaal was. De vraag naar het hoe zal, eerder dan de vraag naar wat, 
die andere logica aan het daglicht brengen. Hoe kon een intelligente, zelfbewuste journaliste als Aury een 
sadomasochistische roman als Het Verhaal van O schrijven? Hoe kon een welopgeleid mens als Teresa zich 
met lichaam en ziel overgeven aan zulke onredelijke, onplezierige, onprofijtelijke, onnuttige praktijken als de 
mystieke versterving, of de navolging van het lijden van Christus? 
We zijn, vanuit de erfenis van de Verlichting, gewoon ons handelen te verbinden met wat sinds Aristoteles een 
'causa finalis' (doeloorzaak) heet: een ideaal, dat als einddoel ons handelen vanuit de toekomst zou moeten 
bewegen of bezielen. Teresa's en Pauline Réage's teksten getuigen daartegenover van iets dat als 
werkoorzaak hun handelen van binnenuit motiveert, of misschien wel van een causa materialis, die in het 
lichaam en haar driftleven te situeren is, zoals Lacan benadrukte in 'La science et la vérité' (1966: 872).11  
Lacan gaf daarmee een nieuwe connotatie en een nieuwe metaforische laag aan datgene wat Freud met het 
begrip 'Triebe' al had proberen te omschrijven; driften of aandriften, die wortelen in de soma en van zich doen 
spreken in de psyche. Daarbij blijkt niet de beheersing, het kennen en willen centraal te staan; noch de vraag 
wat een mens kan verlangen. Want deze vraag zal alleen maar leiden tot een of ander object of ideaal, zoals 
God. Teresa's teksten en Het Verhaal van O tonen, anders dan de auteurs van het moderne project van 
zelfbepaling, dat de vraag naar spiritualiteit of bezieling niet zozeer een vraag is naar toekomstig te realiseren 
idealen, doelen en bedoelingen, maar een vraag naar een innerlijke drijfveer waarvan we het bestaan vaak niet 
kennen of zelfs niet willen erkennen. Daarbij is overgave niet als complete loslating van de (doel)gerichtheid te 
karakteriseren.  
 Teresa is als stichteres van de orde van de ongeschoeide karmelitessen, als heilige en als kerkleraar 
een heel andere auteur dan Réage, die lange tijd weigerde haar identiteit prijs te geven en haar boek in eerste 
instantie schreef voor haar minnaar, de uitgever Jean Paulhan. Teresa schreef weliswaar ook voor een aantal 
mannen, die als haar biechtvaders fungeerden, maar, in tegenstelling tot Réage, ook voor een iets groter 
'publiek' dat gevormd werd door haar zusters. Op aandringen van haar biechtvaders schreef zij de boeken over 
haar (mystieke) ervaringen en haar spirituele weg, zodat de zusters uit haar orde er iets van zouden kunnen 
leren, en zodat de Spaanse Inquisitie controle op haar innerlijke geloofsleven kon uitoefenen. Ook getuigen 
haar teksten zoals ik aantoonde, heel voorzichtig weliswaar, van bepaalde reformatorische idealen, die een 
lans breken voor nieuwe soort van persoonlijke omgang met God, Christus, de traditie, de Schrift en de 
kerkelijke orthodoxie.  
 In Weg van Volmaaktheid, Innerlijke Burcht, maar ook in haar biografie Mijn Leven of in haar lezing van 
het Bijbelse Hooglied, problematiseert Teresa steeds impliciet het ideaal van de vrije wil. In iedere tekst 
benadrukt Teresa zowel aan het begin als aan het eind hoezeer haar schrijven geen vrije keuze is, maar in 
opdracht van haar biechtvaders gebeurde. Ook benadrukt ze regelmatig dat ze geen krimp zou geven wanneer 
deze geleerde personen zouden besluiten om haar werk te vernietigen. Teresa stelt dat het uit handen geven 
van de vrije wil en het gehoor geven aan het appèl van een ander, in casu de biechtvader, maar ook God, een 
absolute voorwaarde is voor wat in religieuze kringen de mystieke weg heet. Ik heb benadrukt dat deze nadruk 
op nederigheid en gehoorzaamheid weliswaar refereert aan de traditionele patriarchale genderhiërarchie, die 
vrouwen weinig ruimte bood voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig onderzoek. Tegelijkertijd opende 
zich in de herhaling van deze stijlfiguren een nieuwe ruimte. Het gaat bovendien om een weg die niet zeer 
uitzonderlijk was of maar bestemd voor zeer weinig, zeer heilige, zeer uitzonderlijke personen, zoals veel 
hedendaagse lezers wellicht zullen denken. De meeste vrouwen die in een klooster intraden werd deze weg 
ten voorbeeld gesteld.12 Wat Teresa bijzonder maakt, is dat ze in staat was erover te schrijven zonder op de 
                                                 
11 in Ecrits 855-877. 
12 Zie voor een uitgebreide documentatie omtrent de beeldcultuur in het mystieke leven in de gewone nonnenkloosters 
van de lage landen de catalogus van de tentoonstelling die in februari-mei 1994 te Brussel werd gehouden: Hooglied; de 
Beeldwereld van Religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 13de eeuw. Met name: Het Geluk der 
Begijnen, door Kristeva. De tentoonstelling was zeer bijzonder, aangezien de meeste getoonde werken eeuwenlang 
bewaard bleven in de communauteiten waarvoor ze gemaakt werden. Weinig buitenstaanders hadden de werken ooit te 
zien gekregen. Het voornaamste thema van de werken was de Passie (het lijden van Christus) en diens lichaam. De 
navolging van de Passie en de versterving vormen de eerste fase van de mystieke opgang. 
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brandstapel te belanden, en dat ze in staat was erop te reflecteren, in die terugbuigende beweging die eigen is 
aan de spreekkuur, waarin een ander weliswaar als 'supposé savoir' fungeert, maar waarin het subject in 
kwestie 'haar eigen woorden' vindt. Ook de mystieke ervaring (van de extase) is, behalve een overgave, een 
gave Gods waarop de wil geen vat heeft. Teresa spreekt over een zeker en in eerste instantie onbegrijpelijk 
genot dat in die mystieke extase gevonden wordt, maar dat niet kan worden nagestreefd. Een vrouw kan nog 
zo hard verlangen naar God, aldus Teresa, zij kan heel volhardend zijn in het volgen van de regel van de orde 
waartoe haar klooster behoort, maar de extatische ervaring -het evenementiële moment van het door Christus 
worden aangeraakt- kan uitdrukkelijk níet worden afgedwongen, ook niet via de weg van versterving, ascese, 
nederigheid of zelfverloochening. God's wegen zijn hier letterlijk duister. 
 De mystieke weg karakteriseren als Gelassenheit, is daarom heel treffend. Deze term stamt uit de 
mystieke traditie en is afkomstig van de veertiende eeuwse mysticus Meister Eckhart.13 Deze Gelassenheit, of 
gelatenheid moet niet in de passieve zin worden opgevat, als een 'niets doen' maar eerder als actief 'laten zijn', 
'laten gaan' of loslaten. Het gaat om een soort actieve passiviteit.14 Het is een houding die om een praktijk 
vraagt. Het is geen doelgerichte wil die probeert een proces te beheersen, maar het is ook niet een niet-willen. 
Wie deze gelatenheid als praktijk vorm wilt geven ontstijgt aan een oppositie, die tamelijk sterke 
genderconnotaties bezit; namelijk de oppositie tussen activiteit en passiviteit. Het gaat eerder om een 
uithouden, dat desondanks een inzet nodig heeft. Deze inzet noemt Teresa 'determinación' (vastbeslotenheid). 
God beproeft haar wil en de vastbeslotenheid van haar wil met klein en groot lijden, dat haar de passie van 
Christus in herinnering moet brengen en haar leert zich te identificeren met De Mater Dolorosa, of ook met 
Christus zelf. Die inzet is ingegeven, niet door welomschreven doelen of idealen, maar door een zeer geduldig 
en lijdzaam verlangen naar iets anders, dat nog niet is maar dat af en toe kan verschijnen. Zoals ik al schreef 
moet precies die vraag naar het wat, naar het doel of object van het handelen even worden uitgesteld of 
opengelaten om oog te krijgen voor die eigen-aardige logica die in de mystieke liefde meer dan in de 
alledaagse liefde op de voorgrond treedt. Het gaat om een praktijk van voorbereiding en plaatsbereiding, die 
niet zozeer om een passief gemoed vraagt, maar wel om een andere omgang met activiteit. Meister Eckhart 
noemde het de praktijk van het 'ledic gemüete'; het lege gemoed.15 Geluk, bevrediging, plezier, nut, overleven, 
vooruitgang worden op het spel gezet, niet voor een object maar voor een nog ongekende ervaring; die van de 
mystieke overgave of loslating, die een zorgvuldige voorbereiding vraagt. De Innerlijke Burcht beschrijft Teresa 
de langzame opgang van de ziel, doorheen al de verblijven, als stadia van het inwendig gebed ('oración 
mental'). De toegang tot het innerlijk kasteel bestaat uit een ingekeerd raken en rust vinden, en een langzaam 
leren te onthechten ('desasimiento'), om uiteindelijk in volledige gehoorzaamheid en overgave ook te sterven 
aan het ik ('mortificación'). 
 Uit alle boeken van Teresa spreekt deze openheid en bereidheid om een engagement aan te gaan 
waarvan de consequenties niet zijn te overzien. Teresa durfde zich mee te laten nemen op weg naar iets 
ongekends: ze durfde te twijfelen aan het al gekende enze liet zich iets overkomen. 'God', of Christus 
verschijnen hier niet als een reeds gekend of te kennen object. De mystica hoopt op een gebeuren, op een 
goddelijke aanraking en ze kan daarbij alleen, in een dagelijkse omgang met dit verlangen, zo goed mogelijk 
het moment proberen voor te bereiden, in de hoop dat het verlangde plaats zal vinden. De mystieke ervaring of 
genieting is met andere woorden een ervaring die niet alleen voorbij het voluntarisme en de beheersing ligt, of 
in elk geval een modificatie van de (vrije) wil bewerkstelligt, maar die ook niet (meer) van de orde van het 
kennen is. Het aangeraakt worden door God in de extase geeft een genot dat zowel onbegrijpelijk als ook 
onzegbaar is. Het subject van de ervaring 'sterft' in deze ervaring, zoals Bernini in zijn beroemde beeld 
vastlegde. Zij stelt zich open voor Christus, of God neemt haar in zich op. De mystieke ervaring confronteerde 
Teresa met het failliet van de beheersings-drang en van de gewoonlijke oppositionele onderscheidingen en 
begrenzingen waarmee wij denken en die horen bij de oedipale logica. Water brandt, in haar poëzie, en vuur 
                                                 
13  Zie: Meister Eckhart, Predigten und schriften (1956).  
14 Martin Heider schreef er in 1959 een boekje over, met de titel Gelassenheit. Hij  suggereert daarin dat de 
gelassenheid een houding is, die ook voor de fenomenologie geeïgend is. In de fenomenologie wordt het namelijk het 'op 
zich laten toekomen van de dingen'. 
15  Zie voor een zorgvuldige en recente discussie van dit begrip Gerard Visser (2008). Visser legt ook een link met 
bepaalde meditatiepraktijken in het Boeddhisme, die deze zelfde weg van het lege gemoed praktiseren. Voor een 
inleiding in deze thematiek, zie ook Mark Epstein (1997). 
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biedt verkoeling: 
"Want het water van oprechte tranen die in het ware gebed opwellen, een gave van de Koning des hemels, 
wakkert aan om beter en blijvend te branden en het vuur helpt het water bij het afkoelen. O, mijn God, wat een 
mooi en wonderbaar iets, dit vuur dat verfrist! Ja, het bevriest zelfs iedere genegenheid voor de wereld, als het 
zich verenigt met het levend water dat uit de hemel komt, bron van tranen waarover ik spreek. Ze zijn ons 
gegeven. Wij kunnen ze niet uit eigen kracht bekomen".(Weg van Volmaaktheid 19:5). 
Opgeroepen door haar biechtvaders om er iets meer over te schrijven benadrukt Teresa steeds dat woorden 
tekort schieten wanneer het gaat om de ervaring van de ver-rukking; het weggerukt zijn en opgenomen zijn. Ze 
is met niets vergelijkbaar, zoals zovele andere mystica's eveneens steeds weer bevestigden. En dat is dan 
tegelijk het meest onnavolgbare en onbegrijpelijk aspect van de mystieke Gelâzenheit; het niet weten waardoor 
men gedreven wordt en toch consequent de ingeslagen weg vervolgen. 
 Teresa's denken, dat geen abstractie of theorie is, maar alleen dankzij een religieuze praktijk gestalte 
kan krijgen, is niet door een vrije wil bevlogen. De rigoureuze overgave en bereidheid die hoort bij de mystieke 
weg, deze Gelassenheit, maakt een (innerlijke) ervaring of gevoeligheid mogelijk die voor ons, achteraf, met de 
criteria zoals we die in de Verlichting hebben geformuleerd, in de empirische wetenschap oninpasbaar is. De 
ervaring is namelijk noch verifieerbaar, noch falifieerbaar, noch herhaalbaar, maar wel produceerbaar en 
controleerbaar. Haar teksten, die alle als een getuigenis werden geschreven, waren immers onderwerp en 
medium of middel van een waarheidsprocedure (Badiou 1998). Via deze waarheidsprocedure, die in het kader 
van de richtlijnen die al tijdens het vierde Concilie van Lateranen in 1215 werd ontwikkeld, werd Teresa's 
geloofsleven en haar (innerlijke) ervaring aan een controle te onderworpen. Tegelijkertijd kon Teresa een 
dergelijk geloofsleven ontwikkelen dankzij diezelfde procedure, die haar uitnodigde erover te spreken en/of te 
schrijven. Teresa's biechtvaders en zeker ook de leden van de zestiende eeuwse Inquisitie waren vooral belast 
met de controle op de wildgroei aan mystieke getuigenissen en met de vraag of deze wel pasten binnen de 
officiële kerkelijke orthodoxie. Aangezien het 15-e en 16-e eeuwse theologische discours, dat door mannen 
werd gevoerd, zich meer en meer gefocust had op rationele argumentatie, en omdat de passionele religieuze 
bevlogenheid steeds meer met vrouwelijke connotaties werd bekleed, kregen mystieke ervaringen een 
negatieve bijklank van bezetenheid, een bezetenheid die werd weer geconnoteerd met bezetenheid door de 
duivel (Jantzen 1995). Jantzen legt een verband tussen de vele heksenprocessen die er in de late 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd werden gevoerd en deze langzame maar gestage ontwikkeling van een 
theologisch discours waarin genderconnotaties een steeds grotere rol gingen spelen, en waarin vrouwelijkheid 
steeds opzichtiger met passie en mannelijkheid met ratio geconnoteerd raakte. 
 Voor ons stelt zich na meer dan vier eeuwen opnieuw die vraag: wat dreef Teresa, wat bezielde haar, 
waarvan getuigen haar teksten als het niet de vrije wil, de natuurwet, de economische wet van het nut en de 
groei -moderne idealen- of zelfs maar het plezier zou zijn, maar ook niet een duivelse want ontembare passie? 
Wat voor naam kunnen we het geven als het niet God is, of de Duivel, of beter gezegd, als we ons oog niet 
direct op het wat maar op het hoe willen richten? Ik heb in het vorige hoofdstuk een poging gedaan te begrijpen 
hoe een vrouw, die niet gedreven is door het willen kennen, definiëren, vastpinnen, uitsluiten, afbakenen, 
bezitten, toch niet bezeten was door irrationele, onbegrijpelijke krachten. We kunnen nu, in de eenentwintigste 
eeuw, van Teresa leren dat het denken ook een omgang met het verweven zijn van ik en ander, passie en 
logos, lichaam en ziel, spreken en (ver)zwijgen kan vinden. Op de vraag welke andere logica er spreekt uit 
Teresa's teksten, hebben we dus een antwoord gevonden: een niet dualistische logica, die uitgaat van de 
verbinding van vermeende tegendelen. Daarvoor is een fundering van een innerlijke ruimte nodig, maar eerst 
en vooral een grote passie, die ik nog niet eerder thematiseerde. 
 
 
4  Aan gene zijde van het plezier en de lust 
 
"O, ik ga je nu een prop in de mond doen want ik wil je geselen tot je bloedt, vindt je dat goed?  
-Ga uw gang, zei O"  
(Pauline Réage,  Het Verhaal van O,  [1954]1993: 102)16  

                                                 
16 Ik gebruik de Nederlandse vertaling van Adriaan Morriën voor citaten uit Het Verhaal van O (1993). 
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Wanneer we die andere orde waarin Teresa claimde zich te bewegen, willen begrijpen dan moeten we 
proberen die niet te reduceren tot het al gekende. De mystica is geen hysterica met extreem gevoelige 
zenuwen, of een oude vrijster die van Jesus haar minnaar heeft gemaakt, zoals Simone de Beauvoir in De 
tweede Sekse (1949) suggereerde. Teresa's weg ging, zoals de weg van zoveel andere mystica's en nonnen, 
niet over rozen. Het is de weg van de navolging van de passie en het lijden van Christus. Deze is gemarkeerd 
door afzien, uitputting, ontbering, ziekte, zelfkastijding en vervolging. Het is een weg die men niet als 
bevredigend of als plezierig kan kenschetsen. Dat is ongetwijfeld een andere zwaarwegende reden voor het 
onbegrip dat haar in deze tijd ten deel valt. De mystieke beweging van het zestiende eeuwse Europa, waarvan 
Teresa een beroemde exponente is, wordt gekenmerkt door grensoverschrijdende praktijken, van mystieke 
versterving en door de behoefte daar (nieuwe) woorden voor te vinden. Om haar specifieke ervaring van de 
mystieke extase te benoemen koos Teresa het begrip genieting: 'gustos'.17   
 Voor Teresa sloot deze genieting het lijden niet uit. In tegendeel, Teresa stelde in haar traktaten en 
brieven, die in de eerste plaats bestemd waren voor de nonnen van haar kloosterorde, haar volgelingen dit 
ideaalbeeld van een religieuze voor ogen die niet terugschrikt voor het lijden. "Leven temidden van de kruisen, 
beproevingen en vervolgingen is voor de ziel een sterk middel om zich niet doorgaans alleen maar te wijden 
aan de genoegens van de beschouwing. Het lijden is haar een bron van levendig genot, maar het verteert haar 
niet en verbruikt niet haar krachten […]." (Hooglied VII:8)  
Hier gebeurt overigens, zoals ik in het vorige hoofdstuk onderstreepte, niet meteen iets nieuws. Er wordt vooral 
iets gerepeteerd, namelijk een aloude gendernorm die zegt dat het lot van vrouwen altijd al het lijden was, 
zoals in geval van Christus moeder Maria die rouwde om het sterven van haar zoon. Ook Kristeva benadrukt in 
het al geciteerde Het geluk der begijnen (1994) deze repetitie van een aloude stijlfiguur van de piëta of beter, 
van de Mater Dolorosa. Toch gebeurt er in die repetitie opnieuw iets, dat verwijst naar een nieuwe ruimte voor 
denken en ervaren. Teresa ontdekte een genotvolle ruimte aan gene zijde van de oedipale, die niet getekend is 
door kernwoorden als lust en plezier. Dat deze bereikt kan worden via overgave en zelfprijsgave die in de 
mystiek Gelassenheit wordt genoemd, wordt op een nog rigoureuzere manier bevestigd en geïllustreerd door 
het Verhaal van O. 
 Ik heb geaarzeld over deze wellicht bevreemdende vergelijking. Natuurlijk kan een canonieke tekst, een 
religieus getuigenis of beter een heel oeuvre zoals dat van Teresa, niet op één lijn gesteld worden met een 
dergelijk obscuur pornografisch meesterwerkje waarvan Lacan (1986) in 1956, vlak na verschijnen ervan, in 
zijn college over de ethiek van de psychoanalyse stelde dat het, vergeleken met Sade's werk, om een amusette 
ging. Toch kan de vergelijking ons misschien doen begrijpen welke passionele krachten of passionele logica 
hier aan het werk is. En natuurlijk zijn er veel vragen die hier niet uitgediept kunnen worden, zoals de kwestie 
uit wiens naam de enigmatische protagoniste uit het Verhaal van O spreekt en wat de schrijfster van dit verhaal 
bezielde. Lange tijd werd het verhaal in elk geval als een provocatie ervaren door een bepaald feministisch 
lezerspubliek met haar hooggestemde idealen.18 Het was precies de vraag naar het hoe, die me verder hielp en 
die ik met behulp van een verhaal als dat van O verder kon uitwerken dan dat bij Teresa mogelijk is. Dit 
verhaal is daarom zo geschikt om die vraag naar het 'hoe' verder uit te diepen omdat God -als object, ideaal, of 
eindoorzaak- hier niet in het spel is. Ondanks het feit echter dat God afwezig is, valt het Verhaal van O te lezen 
als een mystieke tekst. Het beantwoordt aan dezelfde mystieke, passionele logica die we in Teresa's 
geschriften terugvinden.  
"Het straalde van haar af, als door een inwendig licht", schrijft Pauline Reage, "aan haar manier van lopen zag 
je hoe kalm zij was en haar gezicht weerspiegelde de verheven rust en de onmerkbare, uit het hart opwellende 
glimlach, waarvan men, in de ogen van vrouwen die zich uit de wereld terug getrokken hebben, de 
aanwezigheid meer vermoedt dan werkelijk ziet."(1954] 1993: 46)  

                                                 
17  Bij Teresa wordt dit met name uitgewerkt in De Innerlijke Burcht, verblijf IV.  Zie ook Freud (1923) en Lacan (1975). 
18 Feministische lezeressen, zoals Erica Jong, die op de achterflap van de goedkope Nederlandse pocketeditie (1993) 
wordt geciteerd, stelden vragen: Is het werkelijk mogelijk dat passie zover kan gaan; zoveel grenzen kan overschrijden? 
Hoe is het mogelijk dat een vrouw dit wil, of dat een vrouw dit geschreven heeft? Uit hoeveel delen fictie en werkelijkheid 
is deze cocktail gebrouwen? In de jaren 70 en 80 waren vrouwen zoals Andrea Dworkin (1981) en Catharine MacKinnon 
(2006), als vertegenwoordigsters van de anti-pornobeweging erg uitgesproken tegen dit soort van boeken. 
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 In het verhaal van O zijn dezelfde tropen terug te vinden als die welke ik in Teresa's teksten heb 
proberen aan te wijzen als Gelassenheit. Zoals Teresa geeft O haar vrije wil op uit vrije wil. Daarmee probeert 
ze zichzelf te bevrijden van zichzelf en van de normen en waarden van deze wereld: "In plaats van dat zij door 
die ketenen en door dat zwijgen diep in zichzelf werd verlamd, verstikt en gewurgd, werd zij er juist door van 
zichzelf bevrijd"([1954] 1993: 41)  
"Zij was dus niet langer vrij? God zij dank was zij niet langer vrij! Maar het was alsof zij zweefde, als een godin 
op de wolken, als een vis in het water, uitzinnig van geluk."([1954] 1993: 90)  
Ze is gefascineerd door de wil van een ander die bij Teresa God of Christus heet: "Zij had zelfs de leren hals- 
en armbanden niet om, en zij was alleen, met niemand anders om haar te bekijken. Maar toch had zij zich nooit 
zo volslagen overgeleverd gevoeld aan de wil van een ander, zich nooit zo volslagen een slavin en daardoor 
tegelijk zo gelukkig gevoeld."([1954] 1993: 57) 
De nederigheid, de beproeving, het lijden en de gehoorzaamheid zijn haar evenmin vreemd: "O, ik ga je nu een 
prop in de mond doen want ik wil je geselen tot je bloedt, vindt je dat goed? -Ga uw gang, zei O" ([1954] 1993: 
102)   
De ervaring dat de liefde verwondt en dat de wond een 'merkteken' van de liefde is, zoals de stigmata die 
Christus ontving, wordt ook in Het Verhaal van O centraal gesteld: "Telkens wanneer zij door hem (Sir 
Stephen) onder handen was genomen, zocht René naar het merkteken dat een god op haar had achter 
gelaten." ([1954] 1993: 103)   
En ook in Het Verhaal van O vinden we de 'onbegrijpelijkheid' van dit genot -dat via de ascese en het lijden 
gevonden wordt- gethematiseerd: "Het meisje van het schoonheidsinstituut, waar O de volgende dag heen ging 
om zich te laten ontharen, werd meer geschokt door de verse sporen van de zweep dan door de ijzers en het 
brandmerk op haar billen. Het hielp niets of O tegen het meisje al zei dat het ontharen met was - waarbij de 
haren tegelijk met de hard geworden was in éen ruk worden uitgetrokken- niet minder pijnlijk is dan een klap 
met de zweep, en of zij telkens herhaalde, en haar ook probeerde uit te leggen, zo niet wat haar lot was, dan 
toch dat zij zich gelukkig voelde, zij slaagde er niet in de verontwaardiging en ontzetting van het meisje weg te 
nemen."([1954] 1993: 177) 
  
O is, kortom, zoals Teresa, gefascineerd door de wil van een ander die, al is het niet God, dan toch wel diens 
plek lijkt in te nemen. En ze is, zoals Teresa bereid de beproeving, het lijden te bevestigen. Ze heeft ook 
diezelfde ervaring dat de liefde verwondt en dat de wond een 'merkteken' van de liefde is, zoals de stigmata die 
Christus ontving. En ze vindt het geluk in pijn, al is dat nog zo 'onbegrijpelijk'. O is kennelijk naar méér op zoek 
dan de voldoening of bevrediging. Zij zoekt, zoals Teresa naar een genieting, dat wil zeggen naar een nog 
ongekende ervaring in plaats van naar een object. Ze neemt daarbij niet het lijden op de koop toe, zoals men 
misschien geneigd zou zijn te denken; ze heeft het nodig, ze zoekt het op en ze tart daarmee het 'gezonde 
verstand'. Toegegeven, zoiets als het Handvest van de Rechten van de Mens -dat een politieke orde wil 
garanderen en een openbare ruimte gebaseerd op de idealen van de Verlichting en de Franse revolutie- een 
dergelijke orde is hier afwezig. Hier is de slavernij nog niet afgeschaft, zoals uitgever en minnaar Jean Paulhan 
in het voorwoord van de Franse editie ([1954] 1975) benadrukt. Hier is echter evenmin een sadist aan het 
woord die zijn fantasma's op een Justine projecteert. Hier pretendeert 'Justine' -Réage in dit geval- zelf aan het 
woord te zijn. Hier bekent een vrouw haar medeplichtigheid aan het fantasma van een sadist. Hier onthult een 
vrouw haar passie voor een minnaar die tegelijk haar ondergang bewerkstelligt, zoals ook Teresa met 
overgave toestemt in haar 'sterven aan God'. 
 
 
5  Genot 
 
"Ze is zo opgenomen, zo verslonden in haar vreugde dat ze als het ware zichzelf niet meer bezit. En als in een soort 
goddelijke vervoering weet ze niet meer wat ze wil of zegt of vraagt." 
(Teresa, Hooglied 4: 3) 
 
Liefde bindt, liefde ketent en kan een uitlevering worden, aan de ander; een obsessie, voor de vraag naar wat 
die ander verlangt, waarvan die ander geniet. Het Verhaal van O confronteert ons met deze naakte logica, 
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deze harde kale rots waarop ieder passioneel liefdesverhaal gebouwd is en die zich als een andere logica, een 
andere ruimtelijke ordening van de motivatie presenteert: x raakt in zijn of haar passionele vervoering 
verslaafd, onderworpen aan y omdat nog maar een vraag van belang is: wat wil y van mij?19 Hierin treedt een 
bewogenheid of bevlogenheid aan het daglicht die we met de term Gelassenheid kunnen benoemen. Ze kan 
niet meteen verklaard worden vanuit de aantrekkingskracht of de eigenschappen van het object. Het object is 
hier inderdaad veeleer een soort alibi, zoals Freud al in 1905 duidelijk maakte in Drei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie, waarin hij een strikt onderscheid aanbracht tussen doel, oorzaak en object van de begeerte, of 
de drift.  
 Je kunt een dergelijke bewogenheid, die niet veroorzaakt wordt door de kwaliteiten van het object, 
blijven negeren of bezweren met hooggestemde of romantische idealen, je kunt het ook in de ogen zien. Wat is 
precies het verleidelijke maar ook het weerzinwekkende van een dergelijke passie? Wat maakt dat het 
getuigenis van Teresa acceptabel is en dat Het Verhaal van O ons kan fascineren maar tegelijk tegen de borst 
stuit? Hier komt de vraag naar het onderscheid tussen Teresa's getuigenis en O's verhaal aan de orde. De 
constante in de twee verhalen; het exces (de bereidheid te lijden en grenzen te overschrijden) en de extase 
over de gekende, kenbare en gangbare grenzen heen (ook die van de walging), met als grondfiguur de 
fascinatie voor de ander, of voor wat de ander verlangt en wil, is duidelijk. In de grond is deze houding waarin 
fascinatie zich mengt met onderwerping, nederigheid of gehoorzaamheid een patroon waarmee iedereen te 
maken krijgt, misschien niet in de sterke vorm van een grote passie, maar wel altijd in de vorm van een al dan 
niet bewuste schatplichtigheid. De Ander, die ook in het Verhaal van O geen specifiek andere kwaliteiten bezit 
dan dat hij 'dominant' is en appeleert aan een vorm van onderwerping die steeds verder gaat, wordt door 
Lacan opgevoerd als het 'discours' dat altijd 'van de Ander' komt, omdat we het immers niet zelf uitvinden en 
funderen. Het omringt ons, en heeft ons gekneed, geknecht, gedisciplineerd en gevormd. Het is datgene wat 
wij erven wanneer we op de wereld komen. Deze schatplichtigheid maakt dat we niet zomaar, op een 
vanzelfsprekende manier vrije wezens zijn, 'autonoom' in denken en doen, en het was de 20-e eeuwse post-
structuralistische filosofie die deze verhouding tussen subject en discours probeerde te her-denken. 
 Het Verhaal van O is met nadruk -hoewel een bekentenis (namelijk van een zeer werkelijk fantasma)- 
een verhaal, of in elk geval iets tussen werkelijkheid en fictie in, terwijl in mystieke teksten de mystieke 
ervaring als werkelijkheid wordt neergezet. Teresa's getuigenis is bovendien het relaas van geloof en  hoop dat 
haar weg tot een bevrijding leidt. Zij kan deze weg afleggen omdat uiteindelijk een ideaal -het paradijs, de Hof 
van Eden, God- haar leidt en steunt. O's lot is zoveel harder en zoveel onverdraaglijker dan dat van Theresia 
omdat in het verhaal van O geen enkel 'beroep op transcendentie' meer te vinden is, zoals Adriaan Morriën in 
zijn nawoord bij de Nederlandse pocketeditie (1993) terecht opmerkt.  Wat er met O gebeurt, wat zij zich laat 
overkomen, is niet meer gemotiveerd door hogere instanties als God, de Rede of een ander ideaal. 
 Als God, de Rede of de Vooruitgang als drijfkracht verdwijnen, zoals in O´s verhaal, dan is het de kunst 
om weerstand te bieden aan die grote Ander -belichaamd door Sir Stephen in het Verhaal van O- die de plek 
van God of beter van Marquis de Sade in La philosophie dans le boudoir in komt nemen en eist: geniet!20 Een 
dergelijke eis wordt niet alleen imperatief in het kleine universum van O, binnen de muren van het kasteel te 
Roissy. Een dergelijke imperatief lijkt zich in de twintigste eeuw te hebben uitgebreid over heel de westerse 

                                                 
19 Lacan werkt deze logica uit in Ecrits (1966:815), in 'Subversion du Sujet et dialectique du désir'.  
20   Lacan citeert Sade (1966: 768): "J'ai le droit de jouir de ton corps, peut me dire quiconque, et ce droit, je l'exercerai, 
sans qu'aucune limite m'arrête [...]". (" 'Ik heb het recht om te genieten van jouw lichaam', kan mij eenieder zeggen, en 
dat recht zal ik uitoefenen zonder mij door enige limiet te laten stoppen[...]" (mijn vertaling). Sade gaat volgens Lacan in 
La philosophie dans le boudoir (1795) de uitdaging aan om een maxime voor het handelen te formuleren, zoals Kant 
enige jaren daarvoor in zijn Kritik der Praktischen Vernunft (1788) had gedaan, ervan uitgaande dat het niet een 
goddelijke wet is die ons handelen begrenst, maar een menselijke, en ervan uitgaande dat aan de menselijke vrijheid 
(waarvan Kant had gesteld dat ze een eigenschap was van de wil van alle redelijke wezens) geen enkele grens gesteld 
is, ook niet die van de rede. Sade laat vervolgens zien dat het heel wel mogelijk is dat redelijke wezens door nog iets 
anders dan de rede bevlogen zijn, namelijk door een wil tot genieten. God eist overigens nooit dat de mystica geniet. Uit 
Sade's parodie blijkt, aldus Lacan, dat een maatschappij die gebaseerd is op het idee dat ieder mens recht heeft op 
genietingen, wel moet uitmonden in een perverse en gewelddadige, onleefbare toestand. Paolo Passolini heeft met zijn 
film Salò, o le 120 giornate di Sodoma  (1975) deze ontsporing van het verlangen op erg indringende wijze in scène 
gezet. 
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wereld. Binnen de kaders van onze consumptie-maatschappij is het discours, dat als Ander fungeert, 
voortdurend doorspekt met de opdracht of de verleiding om te genieten. Bijna elke reclame appelleert aan dit 
register van het genot. In een dergelijke context is het de kunst om die vraag 'wat wil de ander van mij?' met 
iets anders te beantwoorden dan: hij wil blijkbaar dat ik (ten koste van alles) geniet. In een dergelijke context is 
het een kunst om je niet dadelijk over te geven en wordt het van belang een grens aan de dwang om te 
genieten te stellen.  
 Binnen de (post)moderne ruimte verschijnt de vraag naar 'hoe' te denken en te spreken, als een vraag 
naar hoe we dit zouden kunnen doen, zonder tegelijkertijd te vervallen in een subjectopvatting die ook weer de 
idealen van de verlichting herhaalt. Zonder nog een beroep te kunnen doen op die al dan niet 'transcendente' 
rotsen in de branding die we God, de Rede of de Vooruitgang noemden, of, ten aanzien van een 
subjecttheorie: zonder te leunen op utopische hypothesen omtrent autonomie, vrijheid, helderheid en 
doorzichtigheid van bewustzijn, moeten we toch een theorie omtrent agency of handelen ontwikkelen en 
moeten we beginnen te begrijpen dat mensen door meerdere (latente) krachten kunnen zijn gedreven en dat 
ons vermogen tot handelen altijd vermengd is met een onvermogen, en dat onze wil altijd door verschillende 
drijfveren wordt gestuurd.  
 In het kasteel waarin O zich ophoudt (Roissy), geldt geen wet anders dan dit bevel: geniet! ('Joui!'). Er 
wordt geen enkele restrictie aan dit grenzeloze genieten gesteld. Het enig mogelijke antwoord lijkt te zijn: "ik 
gehoorzaam" ("j'ouï"), stelt Lacan in zijn uiteenzetting met het literaire universum van Marquis de Sade ('Kant 
avec Sade', in Ecrits, 1966). Precies deze structuur maakt het universum van O zo eng, verstikkend en 
gesloten. Het feit dat het verhaal zich vooral binnen, in de besloten ruimte van een kasteel afspeelt, benadrukt 
op een heel ruimtelijke manier het gebrek aan een 'buiten'. Het kasteel is hier niet die 'innerlijke ruimte' van de 
ziel, die een mens kan beschermen tegen controle van anderen, zoals dat bij Teresa het geval is. 
 Daniel Paul Schrebers' Denkwurdigkeiten eines Nervenkranken ([1903]1973) maken duidelijk dat het 
maar een kleine stap is van een mystieke positie naar een paranoïde waan. Freud heeft ons een heel mooie 
case-analyse nagelaten van deze autobiografische ziektegeschiedenis, in zijn tekst Psychoanalytische 
Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (1911). Schreber die, nadat hij 
eindelijk dreigde te bereiken wat hij altijd had willen hebben (voorzitter van een rechtbank worden) stortte in en 
ontwikkelde een paranoïde delirium, waarin hij er van overtuigd was dat hij de wereld alleen nog maar kon 
redden door God te verleiden zich over de wereld te blijven ontfermen. Daarvoor moest hijzelf in een constante 
staat van genieting verkeren. De Certeau (1987) vergelijkt het delirium van Schreber met de mystieke genieting 
en probeert te bepalen waarin het paraniode delirium verschilt van de mystieke extase. Mystici claimen dat er 
een 'evenementieel moment' is in hun soms extatische ontmoeting met God en dat zij noch die ontmoeting 
noch die genieting kunnen afdwingen. Schreber daarentegen denkt de aanwezigheid en betrokkenheid van 
God te kunnen sturen, door zelf te besluiten tot een voortdurende staat van genieting. Schreber kan als 
allegorische figuur dienen voor onze huidige post-kapitalistische consument, die ook, via het discours van de 
reclame en branding, wordt verondersteld in een voortdurende staat van genieting te (willen) verkeren.  
 Ook in het verhaal van O is er die 'dwang tot genieten'. O daalt steeds dieper af in de onderaardse 
spelonken. En het is niet, zoals bij Teresa, haar eigen kasteel, waarin zij de weg en de wetten niet kent. O's 
minnaars verwijzen bovendien niet naar een andere ruimte (paradijs, of de tuin van de ziel) zoals God dat voor 
Teresa deed. Er is ook geen extern disciplinerend en controlerend discours waarin het verhaal is ingebed 
(zoals de kloosterorde, de Katholieke kerk, de Inquisitie en de eisen van de biechtvaders). Dit kasteel (Roissy) 
zonder hiërarchie, behalve die waarin alle mannen meester zijn en alle vrouwen slaaf, afgesloten van de 
wereld, dat voor O een metafoor voor de nachtelijke wereld van haar masochistische fantasma wordt, kent 
alleen een buitenwereld die niet wenst te geloven in haar bestaan. Het verhaal van O kan daardoor alleen 
maar doorgaan en het exces kan alleen maar groter worden. Er wordt immers nooit 'genoeg' genoten en er is 
hier geen externe orde, geen enkele wet meer die een grens kan stellen aan deze bereidheid tot het uiterste te 
gaan, zoals die bij Teresa nog wel aanwezig is.  
 Teresa benadrukt juist, in haar Hooglied bij voorbeeld, dat het niet de bedoeling is dat de nonnen die de 
weg van de navolging van de passie van Christus kiezen, blijven hangen in hun mystieke genieting en sterven 
in hun extase: 
"O goddelijke taal die te pas komt bij mijn onderwerp! Wat zeg je, heilige Bruid! Doet deze liefdevolle zoetheid 
je sterven? Inderdaad, naar men me zei is deze soms zo ondraaglijk dat de ziel, ontsteld, geen kracht meer 
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heeft om te leven en jij vraagt bloemen. Om welke bloemen gaat het? Een hulpmiddel zijn zij niet, tenzij je ze 
vraagt om helemaal dood te gaan, want het is wel zo, dat de ziel die daar gekomen is, niets meer verlangt. [...] 
Deze steun vragen lijkt me niet de dood vragen, maar het leven. Hem een weinig dienen aan Wie men zoveel 
verschuldigd is." (Hooglied 7:1) 
Verderop waarschuwt Teresa haar zusters opnieuw, dat ze niet "in hun hoekje blijven om ervan te genieten." 
(Hooglied VII:9), maar juist Christus moeten dienen door liefdewerken. Ze mogen wel genieten, maar daarna 
moeten ze weer aan het werk: 
"Laat ze vertoeven aan de goddelijke borst. De Heer zal ervoor zorgen dat ze verder gaan zodra ze sterk 
genoeg geworden zijn." (Hooglied 7:9) 
 Het genot daarom is bij Teresa beslist géén imperatief. Teresa benadrukt dat zij en haar zusters deel uit 
maken van een gemeenschap, die nog andere eisen oplegt dan die van het tweegesprek met Christus en het 
opgaan in die ontmoeting met en genieting van Christus. Er dient ook gewerkt te worden. De wereld van 
alledag is die oedipale orde, waarin kloosters gesticht moeten worden, waarin onderhandeld moet worden met 
biechtvaders, kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers en een wereld waarin financieën moeten worden 
geregeld. Bovendien sluit het genot het denken niet uit. Teresa's mystieke weg is een lange conversatie, 
waarbij de ervaring en het spreken en schrijven moeiteloos in elkaar over lopen.  
 Het verhaal van O ziet als het ware af van deze verzachtende omstandigheden, die doorgaans 
geïntroduceerd worden door de oedipale wereld van alledag. Het wordt daarmee een 'kaal' verhaal, ontdaan 
van alle gewone leefregels van het alledaagse leven, ontdaan van alle hoofse romantiek en van religieus 
idealisme, maar ook van de epistemologische claims die het mystieke discours van de zestiende en 
zeventiende eeuwse mystieke beweging formuleerde. De mystieke beweging van de zestiende eeuw claimde 
immers een (religieus) weten op basis van een ervaring, met procedures en regels. Dat doet het Verhaal van O 
duidelijk niet. Het heeft geen andere claim dan een amusette te zijn voor een minnaar, en een suggestie dat 
Rene en sir Stephan een 'weten' bezitten omtrent het genot. Men kan ook concluderen dat het Verhaal van O 
veel minder pretenties had dan de zestiende eeuwse mystieke beweging in de context van reformatie en 
contrareformatie. Hoogstens stond de reputatie van een auteur en haar minnaar op het spel, alhoewel met het 
verschijnen van het verhaal een nieuw debat losbarstte over gender, feminisme, porno en over de vraag in 
hoeverre fictie de werkelijkheid van onze ervaring beinvloedt. Het kale verhaal van O kan, mits de fascinatie 
voor de wil van y (in dit geval O's minnaars René en Sir Stephen) groot genoeg is, alleen maar leiden tot 
grotere excessen, groter genot en uiteindelijk tot de dood. Er is daar maar één weten dat telt: het perverse 
weten van O's minnaar sir Stephen, die pretendeert te weten hoe men het meest geniet. Dit is dan de kern van 
waarheid, of werkelijkheid in deze fictie, die wel degelijk onze werkelijkheidservaring beïnvloedt. Deze 
suggestie dat er kennis bestaat over hoe men het meest geniet, hetgeen leidt tot dominantieverhoudingen, is 
die kern. Het is iets reeëls, dat ook in de patriarchale genderverhoudingen, en in onze postkapitalistische 
maatschappij een grote rol speelt. 
 Teresa weet, in tegenstelling tot O, op tijd te switchen van register; van mystieke utopie naar oedipale 
orde. Teresa gaat immers weer aan de arbeid nadat ze verslag heeft gedaan van haar mystieke ervaringen en 
raadt ook haar medezusters aan niet te vergeten dat er nog goede werken moeten worden verricht.21  De 

                                                 
21 In die zin is het einde van het verhaal van O (haar zelfgekozen dood op het moment dat zij, geheel en al 
onderworpen aan de wil van Sir Stephen, door hem in de steek gelaten dreigt te worden) veel consequenter en veel 
wreder dan de begin 1998 verschenen, uit het Italiaans vertaalde feministische parodie van Gaia Servadis, met de weinig 
verrassende titel Het verhaal van R  (1995) in een verwijzing naar de René van O. Het verhaal van R is een poging om 
nu eens de sadistische neigingen (tegenover de zogenoemde masochistische) van een vrouw aan het woord te laten 
zonder de rigoureuze en onomkeerbare consequenties van een dergelijke positie onder ogen te willen zien. In het 
verhaal van R is de vrouw in kwestie eigenlijk geen sadiste maar iemand die zichzelf in de rol van een knappe, 
intelligente, onafhankelijke, kunstminnende, gevoelige en rijke museumdirecteur droomt die graag een beetje zou willen 
spelen met haar blauwogige, donkerharige, en overigens niet van viriliteit verstoken jonge minnaar. Het verhaal eindigt 
met de ons uit sprookjes al heel lang bekende formule omtrent lang en gelukkig leven. Het maakt dat het boek het niveau 
van een ondeugende kostschoolmeisjes-dagdroom niet overstijgt. 'Wat zou ik graag ook eens een sadiste zijn' heeft de 
schrijfster klaarblijkelijk gedacht, maar het lukt haar niet om zich in die positie te handhaven, want eigenlijk wil ze graag 
nog lang en gelukkig leven en zichzelf of haar alter ego laten bewonderen. Er is natuurlijk helemaal niets mis met dromen 
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werkelijkheid van alledag, die van het arbeidzame leven waarop onze burgerlijke economieën en onze 
westerse democratieën drijven; die maatschappelijke orde is natuurlijk over het algemeen gebaseerd op 
andere eisen dan die oproep tot 'genieting', zoals die in de reclame- en brandingindustrie wordt gecultiveerd. 
Het lijkt me ook in politiek opzicht gevaarlijk om te pretenderen dat het één met het ander verzoend zou kunnen 
worden. SM is géén spelletje en kan altijd uit de hand lopen als het daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. 
Eenmaal ontketend en ontspoord, kan een dergelijke logica niet meer getemd worden door een familieroman. 
Dat wist Réage heel goed. In het verhaal van O zijn er dan ook geen obligate fantasietjes over hoe mooi, 
intelligent, fijnbesnaard en gevoelig de hoofdpersonen zouden zijn. Er wordt ons niet de troost van een 
wederkerige (seksuele) relatie aangeboden. Die is namelijk afwezig binnen het kasteel van Roissy. René's of 
Sir Stephen's wreedheid c.q. liefde zijn, zoals Gods genade, onberekenbaar en de eenmaal door O gekozen 
weg leidt onomkeerbaar tot steeds grotere en steeds wredere excessen, die zij niet uit de weg gaat, totdat de 
ultieme grens bereikt is. Dan rest O nog maar een stap op weg naar de volledige overgave: de bereidheid zich 
te offeren en te sterven voor de ander22  of voor het genot dat de ander vertegenwoordigt, kent en kan 
bewerkstelligen. 
 Een dergelijke logica die geen grenzen kent en steeds méér eist (encore) kan, zo stelt Réage in het 
voorwoord bij het vervolg op Histoire d'O, getiteld Retour à Roissy (1969)  terecht alleen maar uitgeprobeerd 
worden binnen de beslotenheid van een boek, of een andere zeer afgebakende, mediërende ruimte. Een 
dergelijke logica vraagt twee protagonisten: een hysterische positie (die beheerst is door de vraag: wat wil de 
ander van mij; waarvan geniet die ander; kan die ander mij dat leren?) en een perverse positie (die weet, of 
pretendeert te weten hoe je het meest geniet, en die in onze huidige postkapitalistische consumptiecultuur 
wordt vertegenwoordigd door die anonieme stem van de reclame). Freud heeft in Massenpsychologie und 
Ichanalyse (1921) beschreven hoe deze logica ook in de onderbuik van onze democratie altijd latent aanwezig 
is en hoe gemakkelijk een groep tot massale excessen te verleiden is wanneer de maatschappelijke context 
ruimte biedt aan een leider die deze logica weet te bespelen.  
 
 
6  Fictie met een kern van waarheid 
 
"I want a zzhird pill!" 
(Zizek in The Perverts Guide to Cinema 2006) 
 
In Het Verhaal van O kunnen we dus een basale structuur of logica traceren die een in eerste instantie 
onbegrijpelijk onbeheersbare roeping en onbeheersbaar passioneel denken en handelen karakteriseert. Ik blijf 
met opzet het woord logica gebruiken en niet begrippen als sentimenten, fantasieën of driften, die een te 
gemakkelijke connotatie leggen met ʻon-redeʼ. Het gaat namelijk niet om een proces dat we niet zouden 
kunnen begrijpen of dat irrationeel zou zijn, alsof hier sprake zou zijn van een tegenstelling tussen denken en 
verlangen. Deze passie beantwoordt alleen aan een ander soort van ratio, die niet meer getemd is door een 
utilitaire doeloorzakelijkheid en die ik dankzij Freuds analyses van de 'drift' kon begrijpen. Ze is niet meer in 
toom gehouden door een ideaal zoals God, de Rede en de Vooruitgang; idealen die niet alleen met 
inhoudelijke ideologie zijn omkleed, maar ook door maatschappelijke instituties worden gedragen.  
 Het belangrijkste element uit deze ratio is wel de fascinatie voor wat een Ander, al of niet met God 
aangeduid, van ons wil en de bereidheid daarvoor grenzen te overschrijden, met name die van het gezonde 
verstand en het plezier. Het gaat om een dynamiek of drijfveer die Freud in Jenseits des Lustpinzips (1920) 
met Thanatos heeft benoemd en die bij Lacan 'jouissance' heet.23 Men kan niet zeggen dat het genot dat 
daarin besloten ligt nastrevenswaardig is, maar het is wel noodzakelijk dat we het bestaan ervan erkennen. In 
de 'werkelijkheid' kon een dergelijke passie slechts floreren naast de orde van alledag in de beschutting van 
een kloosterlijk ideaal; als een realiteit die ingebed is in een 'fictieve' orde, of andersom. Teresa's passie is 

                                                 
over lang en gelukkig leven. Met een dergelijk eind wordt de sadomasochistische logica echter meteen ontdaan van haar 
rigoureuze onaangepastheid en vermogen om de maatschappelijke orde te ontwrichten. 
22  In de Bijbel zien we dat Abraham wel weerstand bood aan Gods eis om te offeren… 
23 Voor een Engelse inleiding op dit thema, zie Kate Mitchell, Jacqueline Rose (1982). 
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weldegelijk ingetoomd door een ideaal (God) en ze kan wel nog switchen van register. Ze kan tegen haar 
zusters zeggen: en nu is het tijd om je weer aan de armen en misdeelden te wijden, je kunt niet de hele tijd in 
de mystieke genieting blijven hangen. Ontbreekt de beschutting van een dergelijk ideaal; ontbreekt een 
dergelijke artificiële institutionele omgeving of ruimte, dan barst onherroepelijk vroeg of laat de hel los, zoals in 
Het Verhaal van O, of zoals ten tijde van het Derde Rijk, toen Hitler als grote, fascinerende Ander fungeerde, 
die grenzeloze gehoorzaamheid kon afdwingen. Als een dergelijke perverse passie niet ingebed wordt in een 
fictieve orde, of gesublimeerd kan worden binnen een oedipaal arbeidsetos, dan dient de mógelijkheid zich aan 
van een onbeheersbare dynamiek die, eenmaal in gang gezet, niet meer te stoppen valt. Maar overigens ligt te 
allen tijde deze ʻuitbraakʼ, opstoot, uitbarsting van een ongetemde (al te reële) kern van de begeerte of drift op 
de loer.  
 Wanneer Zizek, refererend aan de film The Matrix (1999), roept om een 'derde pil,'24 maakt hij in één 
geniale scene duidelijk wat Freuds linguistic turn van 1897 behelsde: namelijk de conclusie dat er werkelijkheid 
te vinden is in dromen, in fantasma's, in kinderlijke theorieën, ja zelfs in archaïsche patriarchale 
verwantschapsstructuren of in verzonnen symptomen; een werkelijkheid echter, die niet makkelijk tembaar en 
beheersbaar is, en die zich niet zomaar te zien geeft. Het gaat dus in de passie om een, vanuit dagelijks 
oogpunt van het gezonde verstand bezien onbegrijpelijke logica, die hopelijk meestal nachtelijk blijft, of fictief -
op de grens van het mogelijke - of die in elk geval ingekapseld en gestructureerd blijft binnen een religieuze, 
dat wil zeggen op 'bevrijding' georiënteerde institutie als het klooster, of binnen een maatschappelijk 
gesanctioneerde institutie als het huwelijk, het gezin of een andere stabiele verhouding, of op een afgebakende 
plek, zoals het bordeel, of de seksclub. De schrijfster van het Verhaal van O was zich inderdaad bewust van 
het gevaar van een ontketening van een dergelijke dynamiek. Schrijven was, zo stelt Réage in het voorwoord 
bij Retour a Roissy, voor haar de erkenning van een al te reële passie die echter in geen geval verzoend kon 
worden met het gewone dagelijkse leven en die niet gedeeld kan worden, behalve in de anonieme, fictieve 
ruimte van een boek. Het boek, de literaire, fictieve ruimte, functioneert hier (bij gebrek aan 'werkelijke' 
ruimte?) als een structurerende kracht voor deze al te werkelijke realiteit van de passie; deze al te directe claim 
op genot.  Het Verhaal van O is daarmee tegelijkertijd als artistieke product zowel de ´praktijk´als ook de 
artistieke intoming van een dergelijk passie. Réage, alias Aury verdrong deze passionele aandrift ('causa 
materialis' in de Aristotelische terminologie die Lacan gebruikt) niet, die Teresa als een roeping ervoer ('causa 
finalis'). Ze gaf het een eigen plaats: in een boek. Zij vond een literaire praktijk waar Teresa -met de kloosters 
die ze stichtte- ook een religieuze institutionele omgeving creëerde.  
 We kunnen concluderen dat Het Verhaal van O een aantal ingrediënten van een mystieke tekst bezit. 
Het is een rigoureus en consequent onderzoek naar de structuur, de wetmatigheid, de grenzen van wat ons 
kan bezielen; geschreven vanuit wat pas sinds Sacher Masochs boek Venus im Pelz (1870) een 
'masochistische positie' heet. Wat het Verhaal van O ons ten aanzien van Teresa leert, is dat wat zowel O als 
Réage, alias Aubry, als Teresa bezielde niet die al of niet goddelijke minnaar is, laat staan een geïdealiseerde 
liefde, maar deze adem die hen voortstuwt, deze paradoxale wil die zich als overgave toont, deze aandrift of 
bereidheid grenzen te overschrijden, deze begeerte die door nʼimporte welk klein detail ontketend kan worden 
en die door Derrida met "une force" (een kracht) werd benoemd. Het is dat aspect van het driftleven dat Freud 
in 1905 in zijn Drei Abhandlungen ook al beschreef; die kern van de drift die geen alibi, in de vorm van een 
object, nodig heeft, en die alleen gericht is op, of beter door genot. 
 
 
7  Drijfveren 
 
"Ik geloof alleen dat die ene Romeinse keizer hoogstwaarschijnlijk ongelijk had, die een onderdaan liet terechtstellen 
omdat deze gedroomd had dat hij de imperator had vermoord. Hij had zich eerst met de vraag moeten bezighouden wat 
deze droom betekende; zeer waarschijnlijk was dat niet hetzelfde als de ostentatieve inhoud. [...] dan  zou het nog 

                                                 
24 in de documentaire The perverts guide to cinema (2006), wanneer hij een cruciaal moment uit de film The Matrix 
bespreekt. Op het moment dat de hoofdrolspeler Neo twee pillen aangeboden krijgt, een rode en een groene; de ene die 
het hem mogelijk zal maken uit de Matrix te stappen, en de andere, waarmee hij in de fantasie-wereld van de Matrix zal 
kunnen blijven, verschijnt Zizek op de scene en roept met zijn typische accent "I want a zzhird pill!" Die derde pil moet 
ons duidelijk maken dat er werkelijkheid is te vinden in fictie. 
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gepast zijn zich de uitspraak van Plato te binnen te brengen dat de deugdzame zich ermee tevreden stelt te drómen van 
de dingen die de slechtaard in het leven doet. Ik ben dus van mening dat men dromen maar het beste vrij kan laten. [...] 
maar dan moet men wel zeggen dat de psychische realiteit een bijzondere bestaansmodus is, die men niet met de 
materiële realiteit mag verwarren." 
(Freud, De Droomduiding, W2: 580 [SA 2: 586], cursivering van Freud) 
 
Réage benadrukt in Retour à Roissy (1969) het fantasmatisch karakter van het Verhaal van O en dat ze 
precies van dit fantasma, dit 'nachtelijk deel' van haarzelf wilde getuigen: "Wie ben ik behalve dat lange tijd 
verzwegen gedeelte van iemand, dat nachtelijke en geheime deel?"25 schrijft ze in het voorwoord getiteld Une 
fille amoureuse. Dit zijn, met andere woorden, geen memoires. Het verhaal van O is geen geleefde of 
nagestreefde werkelijkheid, en al zeker niet een nastrevenswaardig ideaal, zoals Teresa's boeken in de eerste 
plaats op aandringen van haar biechtvaders geschreven werden om haar ervaring ten opzichte van de 
Inquisitie te rechtvaardigen en haar medezusters tot eenzelfde praktijk aan te zetten. Maar het is ook geen 
pure fictie. Het gaat eerder om een bezwering. Door iets tot spreken te brengen, dat wil zeggen door het in een 
boek te 'prostitueren'26 (namelijk, aldus Réage, diegene die wijzelf geketend houden, gevangen, en die wij het 
zwijgen opleggen), wordt er geen werkelijke ontketening bewerkstelligd in de zin, bij voorbeeld, van een 
seksuele bevrijding. “[...] er is altijd in ons iemand die wij ketenen, die wij opsluiten, die wij het zwijgen 
opleggen. Via een vreemde achterwaartse beweging, kan het gebeuren dat de gevangenis een weg is naar 
vrijheid. De stenen muren van een cel, de eenzaamheid, maar ook de nacht, en nog eens de eenzaamheid, de 
lauwte van de lakens, de stilte, ze bevrijden die onbekende die we overdag negeren.” 27 
Als deze schrijfster al iets prostitueert, dan is dat haar 'geheime, gedroomde leven: “[...] die steeds weer 
herhaalde, en zo langzame dromen, juist voor het slapen gaan […]  ze waren nuttig en beschermden me op 
een mysterieuze manier […] in tegenstelling tot de redelijke dagdromen die draaiden om het dagelijks leven 
[…] die vreemde domerijen […]. 28 
 Het schrijven, stelt Réage, was voor haar de -op bewonderenswaardig rigoureuze en consequente wijze 
verwoordde- erkenning van een 'al te werkelijke obsessie' die niet verzoend kon worden met het gewone, of 
met het publieke leven en die niet gedeeld kan worden, behalve in de anonimiteit van een boek. Pauline Réage 
benadrukt daarmee niet alleen, zoals bijna elke schrijver, de status-aparte van de fictie; ze pleit ook voor deze 
rol die fictie kan hebben, om een al te werkelijke passie leefbaar te houden. Het Verhaal van O wordt zo fictie 
met een kern van waarheid, of beter met een kern van werkelijkheid.29 De schrijfster nam daarmee een risico. 
Niet alleen zou de bekentenis van haar fantasma's haar minnaar (uitgever Paulhan, voor wie ze in eerste 
instantie schreef) kunnen vervelen of bruuskeren, zo stelt ze,30 misschien zou hij vooral niet kunnen verdragen 
'dat ze van haar kwamen'. Kon zij zich een dergelijke vrijheid wel veroorloven, de vrijheid om haar fantasma, 
haar obsessie als het ware te exhibitioneren, zonder hem daarmee te kwetsen? 
 Wij, lezers, zijn natuurlijk zowel die minnaar als ook haar biechtvader. De schrijfster dwingt ons, met het 
literaire genre dat ze bedrijft, en met de publicatie ervan, willens en wetens in die positie. We laten ons 

                                                 
25 “ Qui suis-je enfin [...] sinon la part longtemps silencieuse de quelqu'un, la part nocturen et secrète [...]”(1969:19). 
26 “[...] parfaitement prostituée dans l'anonymat d'un livre.” (1969:24). 
27 “[...] il y a toujours en nous quelqu'un que nous mêmes nous enchaînons, que nous enfermons, que nous faisons 
taire. Par un curieux choc en retour, il arrive que la prison même ouvre åa la liberté. Les murs de pierre d'une cellule, la 
solitude, mais aussi la nuit, la solitude encore, la tiédeur des draps, le silence, délivrent cet inconnu à qui nous refusons 
le jour.” (1969:22) 
28 “ [...]  ces rêveries répétées et si lente, juste avant le sommeil [...] elles m'étaient bénéfiques, et me protégeaient 
mystérieusement [...] à l'inverse des rêveries raisonnables qui tournaient autour de la vie diurne. [...] ces étranges 
songeries [...]” (1969:20)  [...] qu'on pouvait sans crainte aménager des châteaux clandestins, à condition de les peupler 
de filles amoureuses, prostituées par amour, et triomphantes dans leurs chaînes. (21). 
29 “Mais une fois la part faite au fantastique et au ressassement par quoi s'assouvissent les obsessions (la répétition 
sans fin des plaisirs et les sévices étant aussi nécessaire qu'elle est absurde et irréalisable) tout se recoupe fidèlement, 
vécu ou rêvé, tout se découvre communément partagé dans l'univers d'une même folie – et si l'on parvient à le regarder 
en face, horreurs, merveilles, songes et mensonges, tout y est conjuration et délivrance." (1969:30)  
30 “Et si les fantasmes qu'elle révélait allaient indigner son amant, ou pire, l'ennuyer, ou pire encore, lui sembler 
ridicules?” (“En als die fantasma's die ze onthulde haar minnaar zouden bruskeren, of, erger, hem zouden vervelen, of 
nog erger, als hij ze belachelijk zou vinden?” 1969:17) 
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amuseren, of misschien wel opwinden, maar vooral ook verleiden tot een oordeel. Al te vaak is Het Verhaal 
van O veroordeeld. Vermoedelijk omdat veel feministische lezers zich gebruuskeerd, gekwetst voelen in het 
ideaalbeeld dat ze van zichzelf hebben of in een utopie die hen politiek gezien drijft. Zoals de Amerikaanse 
schrijfster Jong, die op de achterflap van de Nederlandse vertaling (1993) wordt geciteerd: "Een boek als 
Verhaal van O vind ik walgelijk. Ik weiger te geloven dat een vrouw het schreef".31 
 Wie de schrijfster is, was lange tijd niet duidelijk omdat het boek onder pseudoniem verscheen. Velen 
suggereerden dat een vrouw dit niet geschreven kon hebben. Inmiddels is deze discussie gesloten. Sindsdien 
gaat het er mijns inziens precies om de walging (de kern van werkelijkheid) waarover Jong het had, onder ogen 
te zien. Dat liefde 'redeloos' en blind kan zijn en je gevangen kan houden weet iedereen eigenlijk, zelfs de 
meest koppige idealiste of feministe die door emancipatoire idealen is bevlogen. Maar dat een mens, of in elk 
geval een vrouw, als auteur, zo verdeeld kan zijn in haar wil, dat zij enerzijds een geacht en geslaagd journalist 
kan zijn, met linkse politieke ideeën over onafhankelijkheid en vrijheid, en er tegelijkertijd verlangens, of 
fantasieën op na kan houden die niet passen binnen die idealen, dat vinden we doorgaans moeilijker te 
accepteren. 
 Het Verhaal van O, maar ook dat van Teresa is een getuigenis van liefde met een grote L. Niet de 
naastenliefde maar de liefde, of de begeerte waarin men gegrepen kan worden door een ander en waarin men 
probeert voor de ander datgene te belichamen waarnaar men denkt dat de ander verlangt, waarvan die ander 
geniet. Voor veel feministische lezers bleek het moeilijk verdraagbaar dat een dergelijk bezield, passioneel 
schrijven 'van haar komt', van een vrouw. Deze afwijzende houding kan enerzijds te maken hebben met het feit 
dat we de moed missen om de eigen (geheime of latente) drijfveren van ons handelen te onderzoeken, laat 
staan te erkennen. Anderzijds heeft het ook te maken met de typische gendernorm van puurheid, die vrouwen 
doorgaans wordt toegeschreven en die maakt dat we verhalen van vrouwen die deze puurheid niet als 
onderlegger hanteren moeilijk accepteren. Weliswaar is het verlangen diegetisch gezien, binnen de interne 
verhaalstructuur van de geschriften van Teresa of Réage, als een 'gepurifieerd verlangen' te karakteriseren 
(Baas 1988). Als auteur echter getuigt Réage met haar dubbele agenda van een tamelijk onthutsende innerlijke 
verdeeldheid en tegenstrijdigheid. Braidotti (1994) benadrukte de noodzaak om deze verdeeldheid ('differences 
within') te accepteren als postmoderne condition humaine. Als we willen breken met het utopische ideaal van 
een autonoom, coherent subject zoals dat sinds de Verlichting wordt geproclameerd, en met het hoogstaande 
morele ideaal van het doorzichtige bewustzijn dat geen geheimen voor zichzelf en anderen bezit, waarvan bij 
voorbeeld Jean Jacques Rousseau getuigde in zijn versie van de (seculiere) biecht (Rousseau 1770 en 
Rousseau 1780), dan moeten we minstens leren leven met de wetenschap dat onze 'agency' (ons handelen) 
innerlijk verdeeld of tegenstrijdig kan zijn. Dat is het inzicht dat de psychoanalyse ons steeds weer in 
herinnering brengt door de allereerst inaugurerende onderscheiding te maken tussen latente en manifeste 
betekenissen, tussen bewuste en onbewuste drijfveren van ons handelen en denken.32 
 Doorgaans zijn we deze ambivalentie, die voortkomt uit de aanwezigheid van meerdere elkaar mogelijk 
tegenstrevende drijfveren of 'agenda's' wel gewend van mannen, die het politieke bedrijf en de publieke ruimte 
scheiden van het privé leven.33 Aan hen komt traditioneel gezien de publieke arena toe, die als 
machiavellistisch strijdtoneel geldt. Maar vrouwen die claimen dat er ruimte kan zijn voor meerdere soorten van 
drijfveren, worden vaak als onfeministisch, of zelfs onvrouwelijk weggezet, zoals Jong deed met Réage, omdat 
van hen verwacht wordt dat ze een oprechter soort politiek zouden bedrijven, of minder machiavellistisch 
zouden zijn. Van hen wordt verwacht dat het 'persoonlijk politiek' is, en dat zij daarom een heldere ('pure') 

                                                 
31 Het pornografiedebat werd in de jaren zeventig en tachtig beheerst door auteurs als Andrea Dworkin (1981) en 
MacKinnon (2006), die pronografie als een uitdrukking van patriarchale verhoudingen zien, of, erger, van vrouwenhaat. 
32 Binnen de boeddhistische traditie, overigens, wordt dit dilemma van de innerlijke verdeeldheid ook erkend. Haar 
oplossing is licht afwijkend van de van de psychoanalyse, maar loopt eigenlijk tamelijk in de pas: we moeten beginnen 
met onbevooroordeeld registreren en erkennen dat er verschillende drijfveren in ons psychische leven aanwezig zijn, of, 
nog beter, dat zij zich 'aan ons' voordoen. Zie Gedachten zonder Denker (1997), van de Amerikaanse psychiater, 
psychoanalyticus en boeddhist Mark Epstein voor een introductie op deze thematiek. 
33 Alhoewel de laatste decennia vanuit de amerikaanse polieke correctheids-houding het 'persoonlijke (opnieuw) 
politiek' lijkt te zijn geworden. De Lewinski-affaire, waarin Bill Clinton bijna afgezet dreigde de worden voor een sexuele 
escapade staat in schril contrast met de vrijheid die Franse presidenten als Mitterand en Sarkozy zichzelf toeëigenen en 
die ook door het Franse publiek gerespecteerd wordt. 
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consequente lijn moeten volgen. Réage mag dus kennelijk als feministe niet dromen van of verlangen naar het 
soort van overgave, zelfprijsgave als die welke ze in haar boek beschrijft. Terwijl Réage zelf een heel duidelijke 
handleiding volgt: wat zij schrijft kent een eigen ruimte, hoort thuis in een roman en is niet bedoeld als 
aansporing voor een ontketening of bevrijding van seksuele taboes in het werkelijke leven. Het is ook geen 
bekentenis, of biecht, in de zuivere zin van het woord, zoals die al sinds het vierde concilie van Lateranen 
binnen de katholieke kerk wordt gepraktiseerd en die als onderlegger diende voor Teresa's teksten. Haar 
verhaal behoort tot de wereld van het fantasme, die, als fictie een kern van werkelijkheid bezit. Deze dient wel 
serieus genomen te worden, zoals we sinds Freud in de westerse wereld weten, maar kent eigen regels en een 
eigen innerlijke noodzaak. 
 
 
8  Deconstructie van puurheid  
 
"Want ze is zo stout ... proud to be stout. In de krant konden we lezen, Dat ze graag had willen kezen, Met een gigolo 
van 28 jaar, In de playboy fijn genieten, Van die flauwgevallen tieten, En die gleuf met al dat opgeschoren haar, O 
Heleen wat ben je stout! Heleen wat ben je stout ."  
(uit Dorine Wiersma's liedje 'Stoute Heleen') 
 
“Verder is er niets bedrieglijker en beweeglijker dan een identiteit. Als men kan geloven, zoals honderden miljoenen 
mensen geloven, dat men meerdere levens kan leven,  waarom dan niet ook geloven dat we in elk van die levens de 
ontmoetingsplaats zijn van verschillende zielen?” 
(Réage, Retour à Roissy, 1969:19)34 
 
We schrijven vrouwen kennelijk nog steeds vanuit het traditionele patriarchale discours een zekere 'puurheid' 
toe, die weer connoteert met maagdelijkheid. Een vrouw mag niet verdeeld zijn in haar wil, zoals Réage, die 
enerzijds onafhankelijk feministe is en anderzijds een roman schrijft over het genot van de onderwerping, of 
over de dubieuze fascinatie voor de vraag waarvan een man geniet. Feministes hebben haar deze innerlijke 
verdeeldheid kwalijk genomen. De eeuwenoude mediterrane, patriarchale gender-dichotomie zoals Bourdieu 
(1998) die recentelijk minutieus uiteen legde,35 associeert de vrouwenwereld met een binnenwereld, of met het 
privé-domein, als oppositie tegenover het publiek domein. Eeuwenlang kregen vrouwen dit privé-domein 
toegewezen omdat het de zuiverheid, reinheid en maagdelijkheid van de vrouwen moest waarborgen ("als je ze 
binnen houdt, zijn ze beschermd").  
 De heftigheid waarmee de roman Feuchtgebiete van Charlotte Roche (2008) is ontvangen wijst er ook 
op dat we vrouwelijkheid nog steeds, al dan niet bewust, met zuiverheid, helderheid en puurheid associëren. 
Roche stelde dat zij haar roman als denk-experiment schreef, of als aanklacht tegen de persisterende 
reinheidscultuur in de opvoeding van jonge meisjes. De heldin van Feuchtgebiete; een aan seks verslaafde 
twintiger, geobsedeerd door alle denkbare lichaamsvochten en geuren, is natuurlijk tegelijkertijd het product 
van een vreemde tegenstrijdige tendens van seksualisering in onze maatschappij. Daarin worden de alom 
tegenwoordige fantasma's van de porno-industrie steeds makkelijker geciteerd, zoals alleen al de centrale 
troop van de voortdurende, gemakkelijke 'beschikbaarheid' van meisjes en vrouwen. De gemakkelijkheid van 
de beschikbaarheid wordt gesymboliseerd door kleine gefetisjiseerde details, zoals het verwijderen van 
lichaamsbeharing die het zicht op de de geslachtsdelen ontneemt. Ook de snel om zich heen grijpende 
hygiënedwang, waarbij allerlei overbodige producten aan vrouwen en jonge meisjes worden gesleten, zoals 
intieme spays en pillen, en een boek als Stout (2008) van Heleen van Rooyen en de lingerie-ontwerpster 
Marlies Dekkers passen in deze beschikbaarheids-cultus.36 
    In onze twintigste-eeuwse pogingen om voorbij het verlichtingsdenken te geraken, en het homogene, 
                                                 
34 “Au reste, rien n'est plus fallacieux et mouvant qu'une identité. Si l'on peut croire, comme le croient des centaines de 
millions d'hommes, que nous vivons plusieurs vies, pourquoi ne pas croire aussi que dans chacune de nos vies nous 
sommes le lieu de rencontre de plusiers âmes?”  
35 Maar die natuurlijk al veel eerder door De Beauvoir (1949) werd uiteengelegd en bekritiseerd. 
36 Dorine Wiersma maakte een prachtig lied, waaruit ik een stukje citeer in het motto bij deze paragraaf, dat met de 
Annie M.G. Schmidt-prijs werd bekroond. Daarin bekritiseerd zij deze beschikbaarheidscultus. Te beluisteren op haar 
website www.dorinewiersma.nl. 
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coherente, geünificeerde, doorzichtige subject van de verlichting te deconstrueren, hebben we, net als 
Augustinus, leren zien dat onze subjectiviteit niet zozeer uit meervoudige identiteiten bestaat, maar wel dat 
identiteit in beweging is, verdeeld is, en dat bovendien onze identiteit een product is van de maatschappelijke 
structuren (Levi-Strauss) of van het discours (Foucault), dat 'van de Ander' komt (Lacan). Structuren en 
discoursen erven wij van vorige generaties. We groeien ermee op, worden erdoor gemodelleerd, gevormd en 
gedisciplineerd. Het 'gonst' in en om ons heen. Ook gender is een proces van identificatie en disciplinering, 
waarbij we veel normen en waarden, zoals die van 'puurheid' voor vrouwen, (veelal onbewust) krijgen 
aangereikt vanuit het discours.37  Structuren, discoursen -in het Lacaniaanse denkspoor vaak als de Ander 
betiteld- zijn echter moeilijk te traceren in het gewone dagelijkse leven. Onze submissie aan het bestaande 
discours is vaak moeilijk te zien, omdat het zo dagelijks, sluipend, onderhuids en latent werkt. Structuren 'lopen 
niet op straat' zoals men in mei 68 via een graffity-slogan op een Parijse muur kon vernemen. Ons verlangen 
naar oorspronkelijkheid en vrijheid38 biedt bovendien weerstand aan dit inzicht dat we grotendeels een product 
zijn van bestaande structuren en discoursen. 
 Hier ligt het moment om agency te begrijpen als een bundel van drijfveren of krachten ('force' of 'volonté 
non-intentionelle' zegt Derrida), in een allusie op David Hume, die het subject in de achttiende eeuw probeerde 
te herdefiniëren als 'bundle of perceptions' (1740), waarop hij de nieuwe epistemologie van de Verlichting 
trachtte te funderen. De Amerikaanse zenleraar en psychoanalyticus Mark Epstein (1997) onderstreept dat in 
de Boeddhistische traditie het subject al eeuwenlang wordt voorgesteld als een soort van 'bundle of 
experiences'. Wanneer we op zoek zijn naar een theorie rond agency, in onze poging ons van het rationele 
Verlichtingsdenken af te bewegen, is het misschien, in dit kader, vruchtbaar de metafoor van het subject als 
'bundle of forces' te gebruiken. Freuds begrippen libido en driften, en Lacans gebruik van het begrip 'la dérive', 
geeft voldoende aanleiding op om dit spoor verder te denken. Ieder subject heeft haar eigen libidinale 
huishouding en als er geen autonome vrije wil is, is er wel wil. Daarnaast zijn er krachten (latent of manifest) of 
aandriften die ook onze agency uitmaken, en die de tegensprekelijkheid van ons handelen kunnen verklaren, of 
beter: veroorzaken. Deze krachten zijn traceerbaar, en via een discoursanalyse benoembaar.39 Zo kan een 
vrouw als Réage gedreven zijn door feministische idealen (als causa formalis die haar wil stuurt), maar ook 
door een passie die haar ertoe drijft haar fantasma (causa materialis) rond het genot en de rol van de ander 
daarin in scene te zetten. Haar 'agency' is verdeeld. Zo kan Augustinus bidden om kuisheid, maar 'nu nog even 
niet'. 
 Het lijkt er dus op dat we minstens kunnen concluderen dat we niet alleen en niet altijd doelgericht en 
bewust handelen. We bezitten geen wil die enkel gericht is op of gedreven is door een doeloorzakelijkheid die 
in de toekomst kijkt. Lacan benadrukt dit natuurlijk in alle toonaarden als psychoanalyticus, maar met name in 
de twee al genoemde artikelen in zijn Ecrits (1966); 'Kant avec Sade' en in 'La science et la vérité'. Daarin 
werkt hij deze specifieke vraag uit hoe we de drijfveren, of oorzaken van ons handelen dan in heroverweging 
kunnen nemen. Binnen een religieuze context neemt God, die door gelovingen wordt ervaren als een stem, die 
een oproep doet, deze plek waar, vanwaaruit een subject zich opgeroepen kan voelen een bepaald traject te 
kiezen, zoals Augustinus en zoals Teresa met haar mystieke weg. Maar ook zij wordt op die weg 
geconfronteerd met haar verdeelde wil en met verschillende aandriften, die niet altijd stroken met wat zij 'de wil 
van God' noemt. Vanuit de traditie van de Verlichting is er de afgelopen paar eeuwen vooral nadruk gelegd op 
het feit dat wij doelgericht handelen, vanuit rationele, voor iedereen inzichtelijke overwegingen die altijd een 
utopische component bezitten. Dit werd versterkt door de Kantiaanse ethiek, die ons aanspoort de (utopische) 

                                                 
37 Braidotti (1994) geeft woorden aan de wrijving die wij daarbij voelen, waardoor we 'differences within', dat wil zeggen 
gelaagdheid van verschillen ervaren, naast 'differences between' (dualistisch geordende) verschillen tussen klasse, ras, 
gender etc. Harding benadrukte al in 1986 dat we over feminisme als een meervoudig verschijnsel moeten nadenken, en 
dat er niet 1 feminisme is, maar meerdere 'feminisms'. 
38 Waarbij Mahmood (2005) in haar studie naar de pieteitsbeweging van Islamitische vrouwen in de moskeeën van 
Caïro, op het feit wijst dat niet iedere vrouw dit verlangen naar vrijheid of onafhankelijkheid en oorspronkelijkheid deelt, 
dat aan de basis ligt van elke kritiek op het patriarchale discours. 
39  Tine Davids artikel 'Subjectivity and the discursive construction of agency, or how to contextualize a rightwing 
political womenʼs life history' (2009) geeft een voorbeeld van hoe je als antropologe deze discoursanalyse kunt 
toepassen om beter inzicht te krijgen in de krachten en drijfveren die in het politieke handelen van een Mexicaanse 
rechtse politica werkzaam zijn. 
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causa finalis -een oorzaak die aan het eind van de keten als aantrekkende maxime 'werkt'- van ons handelen 
voorop te stellen.40  En recentelijk vond in het European Journal of Womenʼs Studies  een discussie plaats 
waarin Rosalind Gill (2007) bepleit dat we de wisselwerking tussen subject en structuur beter moeten proberen 
te doorgronden. Doelgericht handelen wordt precies problematisch wanneer we de gelaagdheid van de 
drijfveren (of oorzaken) van ons handelen serieus nemen. Gill stelt dat we de consequenties van dat inzicht 
nog lang niet voldoende tot ons hebben laten doordringen.41  Vaak wordt in dit debat naar de sociaal 
wetenschapper Anthony Giddens (1984) verwezen. Ook Giddens benadrukte vooral het feit dat we geen kip-ei 
discussie moeten maken van de verhouding agency-discours. Dat betekent echter niet dat we daarom de 
wisselwerking tussen agency van mensen en de structuren waarbinnen die agency ontstaat, niet zorgvuldig 
zouden moeten en kunnen bevragen. Om dit te kunnen doen hebben we mijns inziens nog steeds het 
Freudiaanse onderscheid tussen manifeste en latente drijfkrachten nodig, en bovendien een subjectbegrip dat 
die 'differences within' openlijk thematiseert. Dit 'omdenken' is een moeizame bezigheid. Veel van ons 
vocabulaire is nog zo ingebed binnen het paradigma van de Verlichting en heeft nog zulke sterke connotaties 
uit die periode, dat we onze woorden, metaforen en concepten heel zorgvuldig moeten wegen, en steeds van 
allerlei aanmerkingen moeten voorzien, of, zoals Zizek suggereert, nieuwe woorden zullen moeten overwegen 
(Zizek 2010:47).  
 Ik ben in de afgelopen hoofdstukken dieper in gaan op deze kwestie, door Teresa's teksten te bevragen 
op 'nieuwheid'. Wat gebeurt er in haar oeuvre, dat ontsnapt aan een eenvoudige repetitie van de stijlfiguren 
van een discours of genre? Hoe kunnen we haar 'agency' op het spoor komen, gegeven het feit dat we 
veroordeeld zijn tot deze zorgvuldig gecensureerde teksten, waardoor we alleen maar kunnen gissen naar haar 
'werkelijke bedoelingen'? Een ding is zeker: Teresa's teksten zijn geen toonbeeld van eenduidigheid en 
puurheid. We zien elkaar tegenstrevende drijfveren, die bovendien moeilijk op te sporen zijn voor de 
ongeoefende lezer zonder kennis van de (historische) context van deze teksten. Ik zal in het volgend hoofdstuk 
dit debat over agency verder uitdiepen, door in het oeuvre van Teresa naar sporen van deze meervoudige, of 
verdeelde agency  te zoeken. 

                                                 
40 Kants maxime voor ons handelen was eenvouding en tegelijkertijd pretentieus: handel zodanig dat, wanneer iedereen 
zo zou handelen, het resultaat van je handelen leefbaar zou blijven voor iedereen. 
41 Duits & van Zoonen (2007) probeerden, daartoe opgeroepen door Gill, de manier waarop zij agency toeschrijven te 
verantwoorden: "We use agency as an analytical term that refers to the purposeful actions of individuals, leaving aside 
the question whether these actions are autonomously arrived at, or are results of structural forces." Gill (2007) richt haar 
argumentatie precies op die begrip ʻpurposeful actionsʼ. Er zijn meer krachten in ons leven werkzaam dan alleen die 
doelgerichte. 
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IX Agency/actorschap 
 

Ik wilde dat de ervaring daartoe zou leiden waarheen zij voerde, haar niet naar een vooropgezet doel voeren. En ik zeg 
meteen dat zij naar geen enkele vluchthaven voert..." 

(Georges Bataille , Experience Interieure, 1943)  
  

"We moeten de begrippen van het debat veranderen"  
(Zizek, 2010: 47) 

 
"Wu wei, dat wil zeggen niet handelen, dus wei wil zeggen handelen [...] maar het wil ook 'zoals' zeggen, dat wil zeggen dat 

het als conjunctie dient, om een metafoor te creëren [...]"1 
(Lacan, D'un discours qui ne sera pas du semblant, 2007: 47)2 

 
 

                                                 
1 " [...] wu wei, qui veut dire non-agir, donc wei veut dire agir [...]" 
2 Te vertalen als : "Over een discours dat niet gericht is op gelijkenissen." 
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Teresa's oeuvre kan gelezen worden als een poging tot rechtvaardiging, maar ook als een eindeloos voorbereiden, 
plaats bereiden, terugblikken, herhalen, herinneren en doorwerken van de mystieke ervaringen die zij opdoet in 
haar decennia durende conversatie met die ander die zij Christus, of God, of hemelse bruidegom, of de Personen, 
of de Drieëenheid noemt. Om die reden stelt Kristeva in haar boek over Teresa, Thérese, mon amour (2008), dat 
haar oeuvre als een spreekkuur gelezen kan worden, die zich uitstrekte over ongeveer twintig jaar; vanaf het eerste 
werk dat zij in 1562 begon, tot haar laatste, in 1581 geschreven brief en het laatste hoofdstuk van het relaas over 
haar kloosterstichtingen dat in 1582, het jaar van haar dood, geschreven werd. In deze werken benadrukt Teresa 
steeds dat die dubbelzinnige genotvolle ervaring, die niet gespeend is van lijden, niet afgedwongen kan worden 
door versterving, penitentie of fanatiek gebed. De mystieke ervaring is een gebeuren dat haar overkomt en is een 
genade; een gave Gods. Bovenal is het echter een steeds maar voortgaand gesprek, waarin God, of Christus, van 
zich doet spreken in auditieve 'inspraken' ('habla'), die zij hoort met de 'oren van de ziel', zoals ze ook soms 
visioenen ziet 'met de ogen van de ziel'.  
 Teresa maakt er een zaak van om te benadrukken dat ze niet werkelijk ziet, noch hoort of ruikt en voelt wat 
er in haar visioenen verschijnt. Over haar beroemde visioen van de doorboring van het hart schreef ze dat het niet 
werkelijk om een lans ging. Over het vuur, dat haar hart in vlam zet schrijft ze elders: "Al het goede wat daaruit 
voortkomt zou je niet tot uitdrukking kunnen brengen. De ziel zelf kan niet vatten wat haar daar geschonken is. Zij 
ademt een lieflijke geur in. Laten we zeggen: het is net alsof er in die innerlijke diepte een komfoortje brandt 
waarop welriekend reukwerk geworpen wordt. Het vuur zie je niet. Je weet niet waar het zich bevindt. Maar de 
warmte ervan en de welriekende geur doordringen heel de ziel en, zoals ik zei, heeft zelfs het lichaam er vaak deel 
aan. Let wel en begrijp me goed. Je voelt de warmte niet en je ademt de geur niet in. Het is iets veel fijners dan 
dat. Maar het kan je helpen om te begrijpen [...] Het is niet een van die dingen die je je kunt inbeelden daar je met 
de grootste inspanning niets zou bereiken." (Innerlijke Burcht, IV, 2: 6) 
 De Jezuiet en psychoanalyticus Denis Vasse (1991) onderstreept ook dat het om metaforen gaat en niet om 
hallucinaties, wanneer Teresa beschrijft wat zij ervaart tijdens het inwendig gebed. Veel vaker nog dan deze 
beelden, gebruikt Teresa de dialoog met Christus als illustratie van wat er in haar gebedsleven plaatsvindt. De hele 
serie bewaard gebleven brieven zijn een voortgaande opsomming van meest auditieve visioenen. In (bijna) elke 
brief beschrijft Teresa hoe Christus tot haar sprak en doet zij verslag van wat zijzelf, in haar voortdurende 
communicatie met hem, uitwisselde aan twijfels, ervaringen en gevoelens.3 Daarbij benadrukt zij dat het gebed, dat 
zij innerlijk of inwendig gebed noemt ('oración mental'), niet een hogere vorm van bidden is  maar een voortdurend 
gericht zijn op Christus, die als een vriend aanwezig is, bij  alle dagelijkse beslommeringen.  
 Teresa's geschreven oeuvre is een poging zich te positioneren ten aanzien van deze ervaringen of dit 
gebeuren; dit voortgaande gesprek, waarin een agency van buiten zich toont, spreekt, aanraakt en haar lichaam 
soms in vuur en vlam zet. Tegelijkertijd is het ook en vooral een poging zich te rechtvaardigen ten opzichte van 
haar biechtvaders, waarvan ze er vele had, getuige de brief die ze waarschijnlijk eind 1575 te Sevilla schreef 
('Gewetensbrieven' 58). In deze brief probeert zij zich te verantwoorden tegenover het tribunaal van Sevilla en de 
inquisitieraad in Madrid, nadat een non van haar nieuwe klooster haar had aangeklaagd vanwege haar praktijk van 
het innerlijk gebed. Haar geschreven oeuvre onderscheidt zich van het voortdurende gesprek met Christus, dat zij 
aanging in de laatste twintig jaar van haar leven, doordat dit gesprek iets is wat zij positioneert als een evenement 
dat van buiten komt, terwijl haar geschriften in opdracht geschreven werden, en dikwijls tegen haar zin, zoals ze in 
de proloog van Innerlijke Burcht laat weten: "Weinig dingen, me door gehoorzaamheid opgelegd, leken me 
moeilijker dan nu te moeten schrijven over het inwendig gebed ['oración mental']. Vooreerst heb ik de indruk dat ik 
noch de inspiratie ervoor, noch het verlangen ernaar van de Heer ontvang. Daarbij zit mijn hoofd al drie maanden 
vol gesuis." (Proloog: 1) 
 Het geschreven oeuvre van Teresa verschijnt als een lange meditatie rond agency en het (on)vermogen en 
de aandrang om daar iets zinnigs over te zeggen of schrijven. Omdat zij stelt dat het om een gebeuren gaat dat 
haar overkomt, gaat het over overgave aan een handelingsprincipe ('God', bijvoorbeeld) dat niet vanuit haar eigen 
doelgerichte (vrije) wil werkt en over de vastbesloten voorbereiding en plaatsbereiding die nodig is om dit andere 
principe te kunnen laten werken en toe te laten. Het gaat dus over een bepaalde vorm van 'niet' handelen, die zij 
met nederigheid verbindt. Deze 'Gelassenheit' begint met overgave, die zich als gehoorzaamheid en nederigheid 
vertaalt, en met een inkeer in zichzelf en een zich terugtrekken uit de wereld, liefst in een slotklooster en zonder 
enige vorm van inkomsten, zodat zij ook in die zin overgeleverd is aan de genadegaven van de wereld, om iets 
anders te laten handelen of werken, zoals God, of een engel, of Christus, of een hemelse bruidegom.  
                                                 
3 Ik plakte lichtroze post-its bij de passages waarin sprake is van auditieve visioenen, en het hele boek kleurde roze.... 



 

 199  

 

 Lacans achttiende Seminaire, dat loopt van januari tot juni 1971, getiteld D'un discours qui ne serait pas dus 
semblant (2007), opent met een meditatie rond de Chinese begrippen voor deze mystieke problematiek van het 
handelen en niet handelen. Het gaat om het begrippenpaar 'wu wei' dat in de bewegingsleer die men Taj Chi noemt 
het leidende principe vormt voor een serie meditatieve houdingen. 'Wei' betekent zoiets als handelen, of een 
werking hebben, en 'wu' betekent 'niet'. Lacan wijst er bovendien op dat wei in het Chinees ook wordt gebruikt om 
een metafoor te creëren. Wei fungeert dan als conjunctie en betekent 'zoals' of 'voorzover het refereert aan een 
bepaald ding'. Iets kan 'werken als' iets anders. Dat is het werkend principe van de taal. Christus werkt, in Teresa's 
passionele liefdesmystiek, 'als een man' of 'als een engel', of nee, eerder als de 'lans' van de engel of als de 'vurige 
punt' van de lans van de engel, die een wonde toebrengt en de mystica brandend van liefde, in overgave, achter 
laat, alsof de ziel brandmateriaal was voor de geest. Of zijn verschijning gaat gepaard met welriekende geuren, en 
een warmte alsof er een innerlijke brand woedt, of zij ervaart het als een onderdompeling, of alsof de ziel 
schoongewassen wordt.   
 Wat Teresa's mystiek zo actueel maakt, is dat het een poëzie is en dat haar mystiek oevre ons als poëzie is 
overgeleverd, of als poëtisch proza, en dat we, als lezer, meer dan vierhonderd jaar later nog steeds bevangen 
kunnen raken van dit oeuvre. Het is poëzie waaruit een eigen toon of stem doorklinkt, een eigenzinnige omgang 
met de woorden en in elk geval iets anders, dat, in de woorden van Foucault (1971), een 'discontinuïteit' doet 
vermoeden. Hier is een auteur aan het woord die tornt aan datgene wat men wel en niet schrijft, wat men schetst 
en wat men laat vallen. Hier is een auteur aan het woord die voorzichtig maar vastberaden schaaft aan datgene 
kortom, wat in een bepaalde context en tijd voorgeschreven is door de 'functie van de auteur' (Foucault 1971: 30). 
Teresa verwierf zich zo een nieuwe auteurspositie, waarmee zij zich, in Foucaults woorden, een oeuvre wist uit te 
kerven (1971:31).  Mystieke oeuvres dwingen ons bovendien dezelfde vraag te stellen, die ook Freud zich naar 
aanleiding van de verhalen van zijn hysterische patiëntes stelde: is dit werkelijkheid, fictie, waarheid of leugen of is 
het toch waan? Freud besluit, zoals ik liet zien, dat de verhalen die hij te horen kreeg minstens betekenisvol zijn en 
zich ophouden in een tijd-ruimte -de psychische realiteit- die zich aan gene zijde bevindt vande oedipale orde 
waarin deze behoefte domineert om een onderscheidend oordeel te vellen. Deze psychische realiteit van de 
mystiek, verwoord in een poëtisch oeuvre, heeft een eigenstandig bestaansrecht en het mag, of moet gehoord 
worden. Ze doet een appèl om gelezen of beluisterd te worden. Ze wil serieus genomen worden terwijl ze niet 
beantwoordt aan onze uitsluitende, oppositionele hiërarchische ordeningsprincipes. Ze produceert in eerste 
instantie diezelfde verwarring die Foucault in het voorwoord van Les Mots et les Choses (1966) aanhaalt in 
verband met die Chinese encyclopedie, die dieren, geschilderd met een kamelenharen penseel onderscheidt van 
dieren die blaffen en potten breken, of die toebehoren aan de keizer. Dit is poëzie die, of proza dat ons verwijst 
naar een a-topie, waarvan we de structurerende principes (nog) niet begrijpen en waarvan we misschien iets 
kunnen leren, óók, of juist als we niet in die Ander (God) 'geloven', over wiens genadegaven hier bericht wordt. Dit 
is fictie die misschien werkelijk is, maar we hebben geen pil, zoals Zizek hoopt, om ons gemakkelijk toegang te 
verschaffen tot deze orde die een 'orde van het discours' is, maar geen een transcendente metafysische andere 
werkelijkheid. 
 Wu wei (niet handelen) en wei (handelen) kunnen in verband worden gebracht met ons debat rond agency, 
dat ook deze kwestie rond de 'werking' van taal op het oog heeft. Minstens het grammaticale, werkende principe in 
een zin (de persoonsvorm) wordt in het Engels aangeduid met dit begrip 'agency'. Er dient zich in de confrontatie 
met die wu wei een nieuwe connotatie aan die in het agency-debat een nieuw vergezicht opent. We kunnen agency 
dan beginnen te lezen als dit 'werkend principe' waarop wei in de beide toepassingsmogelijkheden van dit begrip in 
het Chinees duidt. Agency verwijst dan zowel naar de actor (persoonsvorm) in een zin of discours (wei), als ook 
naar het werkend principe (iterabiliteit) van het discours (wei), dat wij als handelend subject niet beheersen of 
aansturen (hetgeen verwijst naar het wu wei). De iterabiliteit van de taal, waarop Derrida en Butler wijzen, is maar 
mogelijk dankzij de onvermijdelijke metonymische verschuivingen in de taal, waarvan de metafoor een bijzonder 
onderdeel vormt en waardoor agency als bewuste handeling van een persoon of subject geproblematiseerd raakt. 
Niemand kan immers ooit overzien wat die massa aan mogelijke (diachrone en synchrone) intertextuele 
connotaties of associatiereeksen is, die wakker wordt geroepen en die mee trilt of mee resoneert wanneer een 
subject spreekt of schrijft en dus dat metonymische vermogen van de taal aanspreekt. Spreken of schrijven is 
weliswaar een vorm van handelen (wei), en een zich poneren als handelend subject, maar ook en tegelijkertijd het 
zich overgeven (wu wei) aan het feit dat de taal of het discours zelf gonst, en werkt (wei), en een werking bezit die 
we niet overzien noch beheersen, en die gestructureerd wordt volgens discursieve systemen die wij doorgaans niet 
opmerken. Het is in die zin de taal zelf die ons opent voor dit (mystieke) inzicht dat 'er' agency is, maar niet geheel 
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en al, of helemaal niet van onszelf afkomstig, en dat we niet anders kunnen dan ons daaraan overgeven (wu wei). 
Dit is een vorm van horizontale transcendentie (Kunneman 2005) die de taal zelf kan introduceren en die ons enige 
bescheidenheid kan leren. 
 Teresa laat zich, zoals elke mystica, in op deze agency-kwestie. Tegenwoordig komen vragen op rond de 
status van de mystieke ervaring die verschillen van de vragen die in haar tijd werden gesteld. Toen stond de 
kwestie centraal of de extase een goddelijke genade was, of een verduistering van de geest, veroorzaakt door een 
demon, of de duivel zelf in de gedaante van een engel. Wij vragen ten aanzien van de extase, die in dat beeld van 
Bernini zo openlijk geëtaleerd is, of ze daadwerkelijk als goddelijke genade gegeven wordt, afkomstig van die 
transcendente lichtende engel, of dat het metaforen zijn in een taalspel dat Teresa aangaat in een poging haar 
buitensporige verlangen naar overgave in die ontmoeting met die Ander, niet alleen zin en betekenis te geven, 
maar ook een plek. Teresa geeft zelf op deze vraag een antwoord: ja het zijn metaforen, en nee toch verklaart dat 
niet geheel en al die verrukkelijke 'aanwezigheid' die zij voelt en die haar toevalt; noem het auditieve en visuele 
hallucinaties, noem het visioenen.  
  Ik heb niet alleen laten zien hoe Teresa in de repetitie van oude tropen en topoi haar buitensporig verlangen 
vorm geeft en etaleert, maar ook hoe ze daarmee een eigen binnenwereld vrijwaart, die Freud met een Gebilde 
vergeleek, die hij psychische realiteit noemde en die Teresa haar 'innerlijk kasteel' noemt, de titel van haar laatste 
werk. Daarmee wordt Teresa een auteur, en begint zich, tegen haar zin, een ánder oeuvre af te tekenen dan dat 
van haar kloosterstichtingen; een oeuvre waarin heel die massa aan mogelijke associatiereeksen, connotaties, 
citaten en referenties mee resoneert, waaraan Teresa, vanuit haar positie als vrouw binnen de zestiende eeuwse 
Spaanse kerk, verplicht was. Met behulp van die ruimtelijke metaforiek, die een binnen en een buiten onderscheidt, 
geeft Teresa ruimte aan of ensceneert zij een innerlijke ervaring, die haar helpt te denken. Dit in al zijn vezels 
dialogische denken vindt plaats door en met dit talige lichaam en via die mystieke ervaring, die zich inschrijft op dat 
andere lichaam, dat ook materie is, maar niet geheel en al van de orde van het discours. 'Iets' onsnapt er aan dat 
discours waaraan Teresa gebonden is. Iets is er niet meer van de orde van dit discours waaraan ze voortdurend 
referenties moet maken, en waarmee zij moet buigen naar autoriteiten die haar disciplineren (zo wordt een 
referentie een reverence...). 'Iets' ontsnapt er aan dat discours waarin zij is ingebed en waaraan zij zich -nederig- 
moet onderwerpen. Iets ontrukt zich daaraan, en Teresa beschrijft het precies als een onthechting ('desasimiento'), 
een vlucht ('vuelo'), een vervoering ('arrobamiento') of een verrukking van de ziel, die een plaats vindt waar het 
spreken of de conversatie zich vestigt in een vastbesloten gerichtheid op die ander, die zij Christus, of God, of de 
'Personen' noemt. Het is daarbij van belang om voor ogen te houden dat Teresa's innerlijke dialoog -haar oración 
mentál- in die zin een heel andere ruimte opent dan die van de biecht en van het (geschreven) getuigenis, waartoe 
zij wordt opgeroepen door haar biechtvaders. 
 
 
1 Het getuigenis, de biecht en de (innerlijke) dialoog als verschillende ruimten voor agency 
 
"Het gaat om een gewetenszaak. Niemand mag ze lezen vóór mijn dood. Men moet ze dan aan pater magister Gracián 
geven". 
(Teresa, 'Gewetensbrieven' 37 a) 
 
Teresa's mystiek is een ervaringsgerichte, dialogische mystiek, die duidelijk op andere principes gebaseerd is dan 
mannelijk geconnoteerde, analytisch-rationele mystieke traditie. Deze laatste werkt via het hermeneutisch 
analyseren van de geheime, verborgen betekenis van de Schrift. De dialogische inzet die Teresa doet op het 
gevaar af verketterd te worden en op de brandstapel van de Inquisitie te belanden, vormt een opmaat voor onze 
moderne denkruimte, waardoor ze een 'tijdgenote' of een bewoonster van 'onze' denkruimte wordt, waarvan wij iets 
kunnen leren. Via het innerlijk gesprek, via het spreken met de biechtvaders, via het schrijven verwerft Teresa, als 
vrouw in de zestiende eeuw een ongekende agency. Maar het zijn wel drie verschillende vormen van dialogen die 
zij in die verschillende ruimtes aangaat: de innerlijke ruimte, de besloten institutionele ruimte van de biecht en de 
meer of minder publiek ruimte van het schrijven. 
 De mystieke beweging van de zestiende eeuw, waartoe Teresa behoorde, was gegrondvest in een 
universum dat bezig was uiteen te vallen door corruptie en decadentie van de katholieke kerk van vóór de 
Reformatie. Willen we, indachtig Foucaults opdracht, oog krijgen voor het evenementiële aspect van Teresaʼs 
werken, dan dienen we haar teksten niet alleen te herlezen tegen de achtergrond van deze door hervormingen en 
Inquisitie beheerste eeuw, maar ook de verschillende vormen die haar ʻwerkenʼ aannamen serieus te nemen. Niet 
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alles is geschreven tekst. Haar innerlijke weg, die een dialogische weg was, met een eigen medium (de 'oración') 
en die we wel degelijk ook -net als haar kloosterstichtingen- als een 'oeuvre' kunnen zien, probeert zij weliswaar 
weer te geven in een aantal boeken en brieven, maar verschilt van dit geschreven oeuvre, dat weer verschilt van 
de eindeloze reeks gesprekken en biechten die zij voerde. 
  De vraag hoe Teresa met de cultureel-maatschappelijke context getekend door achterdocht, repressie, 
verwarring en onzekerheid wist te spelen, is daarbij van belang. Ze deed dat door te spelen met deze graden van 
privé-heid. De innerlijke dialoog, of het gebed met Christus, is privé. De biecht is dat niet, maar wel zodanig, dat zij 
een beroep op het biechtgeheim kan doen. Het geschreven getuigenis opent een vergezicht op een onbekende 
publieke ruimte en met name de Inquisitie. Zo dienen we de verschillende vormen van haar 'werken' ('obras') te 
begrijpen in de context van een golf van nieuwe mystieke teksten die sinds de hervormingen in veel kloosterordes 
gepubliceerd werden, en die als beweging ook een ʻcollectieve passageʼ (De Certeau 1982:25) vormde naar de 
eeuw van de Verlichting. Daarin komt de getuigenis centraal te staan; een getuigenis van wat (mystieke) ervaring 
genoemd wordt. Nu omarmden vrouwen de ervaringsgerichte mystiek al vanaf de middeleeuwen omdat hen weinig 
anders overbleef aangezien de studie van de heilige Schrift hen verboden was. Ook is er een verband tussen de 
vele heksenprocessen die er in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd werden gevoerd en deze langzame 
maar gestage ontwikkeling van een theologisch discours waarin genderstereotypen een steeds grotere rol gingen 
spelen, en waarin vrouwelijkheid steeds opzichtiger met passie en mannelijkheid met ratio geconnoteerd raakte 
(Jantzen 1995, Maître 1997). De middeleeuwse, intellectuele, ʻmannelijkeʼ en op tekstanalyse of hermeneutiek 
gerichte mystiek, waarin de mystieke betekenis van de Schrift centraal stond, kreeg een nieuwe draai toen met 
name steeds meer vrouwen de mystiek gingen verbinden met spirituele ervaringen en daarover -weliswaar meestal 
opgeroepen door hun biechtvaders- gingen schrijven. De Certeau (1982) suggereert dat de zestiende-eeuwse 
mystici daarmee appelleren aan een nieuwe ruimte voor weten, en aan een nieuw emancipatoir ideaal, op de 
drempel van de moderniteit en Verlichting.  
 Om te kunnen zien hoe eigenwijs De Certeau's lezing en situering van Teresa is, moeten we begrijpen hoe 
er doorgaans naar mystiek wordt gekeken. Jantzen geeft daarover in haar Power, Gender and Christian Mysticism 
(1995) een goed en overzichtelijk beeld. Oorspronkelijk, in de Griekse oudheid, werd het begrip 'mystiek' alleen als 
adjectief gehanteerd om naar 'mystieke', dat wil zeggen 'geheime', initiatie-rites voor vrouwen rond vrouwelijke 
godinnen te verwijzen (Jantzen 1995: 59). In vroeg-Christelijke teksten van auteurs zoals Dionysus en Eckhardt 
vindt een eerste verschuiving plaats die het begrip mystiek een nieuwe inhoud gaf. Zij maken gewag van een 
'mystieke betekenis' van de heilige Schrift. De aandacht lijkt zo verschoven van een bepaalde mystieke, rituele 
praktijk naar een (hermeneutische) tekstanalyse. Dit is logisch, want de nieuwe Christelijke context is er een waarin 
religie en spiritualiteit, anders dan in de Antieke periode, voornamelijk gecentreerd zijn geraakt rond een 
geschreven tekst, waarin de actoren (schrijvers  en lezers, als ook ambtsdragers en uitvoerders van rituelen) 
voornamelijk mannen zijn, en waarin de monotheïstische God voornamelijk mannelijke connotaties heeft gekregen, 
zoals 'vader' en 'zoon'.  
 Jantzen argumenteert dat gedurende de middeleeuwen de mystieke stroming die een intellectuele analyse 
van de heilige Schrift voorstaat dominant is, terwijl er ook een andere, meer subversieve stroming is, die een 
affectieve, ervaringsgerichte, ge-erotiseerde benadering van spiritualiteit geeft en daarbij mystieke liefdespoëzie 
publiceert. De eerste is meer mannelijk geconnoteerd, de tweede meer vrouwelijk en juist deze laatste stroming 
kreeg te maken met ernstige verdachtmakingen en vervolgingen. Jantzen benadrukt hoezeer deze omslag van 
Christelijke mystiek als intellectuele hermeneutiek (herlezing van de heilige Schrift met aandacht voor de 
'mystieke', 'geheime' betekenis ervan) naar mystiek als getuigenis van een affectieve -zelfs erotische- lichamelijke 
ervaring, zeer moeizaam werd bevochten en door veel mannelijke mystici in de veertiende en vijftiende eeuw 
rigoureus werd afgewezen. Zij schetst een verschuiving die zich afspeelt over 15 eeuwen, van een mystiek die 
gefundeerd was op vrouwelijke waarden als vruchtbaarheid en groei (de Griekse Eleusis-mysteriën van de vijfde 
eeuw voor Christus) naar een Christelijke mystiek die zich oriënteert op mannelijk geconnoteerde waarden zoals 
intellectuele analyse. "This shift in usage, from a description of what happens in an initiation rite to a description of 
a certain kind of reading of sacred texts, reflects, I suggest, a vast shift in what religion was perceived to be 
essentially about. [...] it was closely bound up with issues of gender [...] as spirituality became increasingly the 
prerogative of the male, or of the exceptional women who were classified as 'honorary male' [...] so also the shift to 
an emphasis on the mystical meaning of scripture consolidated the male appropriation of mysticism and 
spirituality." (Jantzen 1995:59) 
 De Certeau brengt een ander perspectief op mystiek in, door erop te wijzen dat vanaf de vijftiende eeuw in 
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Europa het adjectief mystiek wordt ingezet om een bepaald gebruik van de taal 'waarbij de spiritualiteit verwijst 
naar de ervaring' (De Certeau, 1982:29) te benoemen, terwijl daarna 'de' mystiek als zelfstandig naamwoord 
steeds meer gehanteerd wordt om te verwijzen naar een nieuw een corpus aan teksten binnen de Christelijke 
traditie, dat getuigt van een nieuwe omgang met de heilige schrift en met spiritualiteit. De Certeau benadrukt dat er 
zich in de zestiende eeuw in Europa tenslotte een mystieke beweging begint af te tekenen die, weliswaar 
voorzichtig en binnen de marges van wat er gezegd en geschreven kon worden, onder het wakende oog van de 
Inquisitie een nieuwe denkruimte forceert waarbinnen zich nieuwe regels en procedures aftekenen, die een 
herinterpretatie van de traditie mogelijk maken. Deze mystieke beweging duidt hij als een voorbereiding en 
overgang naar de eeuw van Verlichting.  
 Teresaʼs werk is dus te situeren op het moment waarop de mystiek niet meer zoals in de middeleeuwen 
verschijnt als adjectief (als mystieke, geheime betekenis van de schrift) maar als een min of meer formeel systeem, 
waarbinnen de ervaring als methode kan verschijnen. In Teresa's teksten gaat het niet om het produceren van een 
verstandelijke en juiste hermeneutische tekstanalyse, of van universele kennis omtrent God of om de objectieve 
kennis van Gods wetten, maar om het forceren van een argumentatie- of getuigenispraktijk waarin de eigen al dan 
niet lichamelijk genoemde ervaring centraal staat of het vertrekpunt is, waarin het eigen oordeelsvermogen van de 
nonnen wordt aangesproken en waarin een nieuwe connectie tussen waarheid en subjectiviteit en tussen waarheid 
en het subject wordt gefundeerd (Badiou 1998). Teresa's teksten appelleren daarmee niet alleen aan de censuur 
die vrouwen een studie van de Schrift verbood maar ook aan die strenge genderhiërarchie, waarin van vrouwen 
onderwerping en nederigheid werd geëist, en waarin iedere vorm van zelf denken als subversief werd gezien, en 
tot slot  ook aan deze nieuwe ʻruimte voor wetenʼ, die sinds het vierde concilie van Lateranen werd geconcipieerd 
en waarin de biecht en het (geschreven) getuigenis een centrale rol kregen.  
 
 Wat is eigenlijk precies een 'getuigenis' of biecht in een religieuze context? De kerkvader Augustinus 
introduceerde rond 395 na Christus met het verschijnen van zijn Confessiones een soort van publieke biecht, als 
een nieuw literair genre. Daarin komt voor het eerst het innerlijke conflict van de wil centraal te staan in de 
procedure waarin waarheid wordt geproduceerd, namelijk de waarheid van een subject, die als een 'evenement' 
wordt gedefinieerd, maar ook als het resultaat van een innerlijk proces. We weten dat in een juridische context een 
getuigenis van ons vraagt om in een proces 'de waarheid en niets dan de waarheid' te spreken. Als het proces zelf 
niet openbaar is, zal minstens het oordeel publiekelijk worden gemaakt. Dit gebeurde ook in de procedures van de 
biecht zoals die door kerkelijke rechtbanken in hun strijd tegen ketterse denkbeelden werden gehanteerd. 
Daartegenover bleef het sacrament van de biecht -als ontwikkeld sinds het vierde concilie van Lateranen in 1215 
en zoals dat nog steeds wordt gehanteerd een zaak tussen biechtvader en biechteling, waarbij het oordeel nooit 
publiek wordt gemaakt. De biechtvader heeft een biechtgeheim, zoals een arts of advocaat tegenwoordig een 
ambtsgeheim hebben en een therapeut of psychoanalyticus een zwijgplicht ten aanzien van wat er zich binnen de 
ruimte van de analyse afspeelt.  
 Ik heb al aangestipt dat Teresa zich soms op dit biechtgeheim beroept, maar ook regelmatig op het feit dat 
zij niet alles hoeft te zeggen of openbaar te maken. Een van haar brieven ('Gewetensbrieven' 37a) uit 1576-77 
heeft een aanhef waarin zij zich beroept op geheimhouding: "Het gaat om een gewetenszaak. Niemand mag ze 
lezen vóór mijn dood. Men moet ze dan aan pater magister Gracián geven". En in het gesprek met Garcia de 
Toledo, waarover zij schrijft in haar autobiografie en waaraan ik al refereerde, zegt zij heel expliciet dat zij 
bepaalde zaken niet wil bespreken. Ook met betrekking tot bepaalde hoofdstukken in haar autobiografie is zij heel 
categorisch: 
"Ik verhaal wat mij overkwam, zoals mij werd opgedragen. Doe ik het verkeerd, dan moet hij aan wie ik dit schrijven 
zendt, het maar verscheuren. Hij zal beter zien dan ik wat niet goed is. Toch smeek ik hem uit liefde tot de heer 
openbaar te maken wat ik reeds schreef over mijn slecht leven en mijn zonden. Van nu af geef ik al mijn 
biechtvaders en ook hem -hij tot wie ik mij richt is er één van- verlof dit te doen. Zelfs tijdens mijn leven, zo ze 
willen. [...] Voor wat ik verder ga meedelen, geldt dit verlof niet. En wordt het aan iemand getoond dan wil ik niet 
dat de auteur -zij die het beleefde- wordt genoemd." (Mijn Leven 10:7)  
Wat volgt zijn dan een twaalftal hoofdstukken over Teresa's manier van bidden. Zij zegt daarover: "Wat ik over het 
gebed schrijf, zal voor wie geen ondervinding heeft erg duister zijn, al zal ik trachten het klaar en duidelijk te doen. 
[...] Ik zal ook op andere gevaarlijk dingen wijzen. De Heer leerde mij door ondervinding." (Mijn Leven 10:9) 
 Uit dit fragment blijkt opnieuw hoe voorzichtig Teresa te werk ging -en moest gaan- om haar ervaringen (wat 
haar 'overkwam,' wat zij 'beleefde', haar 'ondervindingen') die zij opdeed tijdens het innerlijk gebed, te 
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rechtvaardigen en een plek te geven binnen dit nieuwe genre van het geschreven getuigenis. Teresa schreef een 
eerste redactie van haar autobiografie in 1562. Pas in 1577, vijftien jaar later, durft zij het aan, onder aanmoediging 
of op aandang van Jerónimo Gracián, het innerlijk gebed als centraal thema van een geschrift te nemen. Hier, in 
1562, is het innerlijk gebed, dit gesprek met Christus, waarvan zij claimt dat het privé mag blijven, nog een issue. 
De wijze waarop zij bidt en de weg die zij gegaan is om deze inkeer in zichzelf te ontwikkelen, mogen beslist niet 
gepubliceerd worden voor publiek. Zij vertrouwt het alleen een biechtvader toe die zij intelligent genoeg acht: 
Garcia de Toledo. Voor de Inquisitie waren niet alleen haar visioenen onderwerp van zorgvuldige inspectie en 
bevraging. Ook de praktijk van inkeer en gebed werd -zeker bij vrouwen- als subversief gezien en was onderwerp 
van zorg in deze door hervormingsperikelen getekende tijd. Dat de Innerlijke Brucht, het boek waarin deze praktijk 
van het gebed gedetailleerd wordt uitgewerkt ter lering van haar zusters, vrij snel in 1588 gepubliceerd kon worden,  
is misschien een teken dat Teresa inmiddels een betrouwbare status had opgebouwd. Zij heeft zeker, via de 
kloosters die zij stichtte, via het netwerk aan biechtvaders, geleerden en spirituele mannen die zij om zich heen 
wist te verzamelen, en dankzij de gelukkige hand die zij had in het schrijven, bijgedragen aan de acceptatie van 
deze praktijk, die de nonnen letterlijk denk-en spreekruimte gaf, en een innerlijk leven dat bestaansrecht had. 
 Voor Teresa was dus niet alleen de biecht -als getuigenis van een innerlijk leven en van een eigen weg- 
maar ook die innerlijke dialoog, waarover zij niet veel zegt en die zijin eerste instantie geheim houdt, of voor 
zichzelf houdt, dus inderdaad een precaire aangelegenheid. En zeker precairder dan het voor mannen was. 
Weliswaar was Augustinus haar twaalf eeuwen eerder  al voor gegaan en had hij die de toon gezet voor deze 
verinnerlijking van het gebed, voor de verinnerlijking van het geloofsleven via het inwendige gebed en in zijn 
algemeenheid voor deze mogelijkheid van een innerlijk leven dat zich uiteenzet met de grote morele kwesties van 
het geloof. Vrouwen echter hadden, onderworpen aan die oproep tot gehoorzaamheid, een grote achterstand als 
het gaat om het ontwikkelen van een dergelijke innerlijke weg. Teresa is daarom alleen al een baken geworden. Zij 
claimde met grote beslistheid ('determinación') en moed, al was het soms tussen de regels door, en 'en passant' 
wellicht  zonder dat ze misschien zelf helemaal besefte wat zij deed, een ruimte die voor mannen al veel langer 
bestond. 
 Het getuigenis, zoals Augustinus dat uitwerkte, is het beschrijven, uitspreken of opschrijven van een innerlijk 
proces. In die zin is het niet alleen, zoals in een juridische context, een zeggen wat men weet dat er gebeurd is. De 
biechteling is getuige van zijn of haar innerlijke leven, dat maar moeizaam bestaansrecht verworven heeft. De 
biecht werd in deze vorm vanaf 1215 geritualiseerd en van het juridische getuigenis onderscheiden. Van dit 
discours van de biecht of het getuigenis, dat in de Christelijke wereld een enorme proliferatie onderging -en dat 
toch ook nog juridische connotaties bleef houden omdat het in processen van kerkelijke rechtbanken werd gebruikt, 
waarin de productie van waarheid voorop staat- kunnen we leren dat waarheid het resultaat is van een proces en 
niet een inzichtbrengend, vanzelfsprekend 'transcendent' licht ('illumination') (Badiou 1997:15). Ook de getuige zelf 
verschijnt er als het product of de uitkomst van een proces. Augustinus vestigt zich als auteur van een innerlijk 
leven en schets zichzelf als een 'ander mens' ten gevolge van dit proces. De getuige komt veranderd uit dit proces. 
Voor de auteur van het getuigenis is het bovendien van belang om te geloven in wat haar is overkomen. De 
waarheid is ook van de orde van de overtuiging (ze moet zelf overtuigd raken en anderen overtuigen).  
 Een mystica zoals Teresa, die opgeroepen wordt om te biechten en om geschreven getuigenissen te maken, 
moet vasthoudend blijven omtrent de overtuiging dat het om een betekenisvol evenement gaat, dat haar overkomt, 
met een 'agent' die van buiten komt. Gedurende dit proces volgen geloof, overtuiging en uiteindelijk ook 'zekerheid' 
elkaar op als stadia van oplopende helderheid, met mogelijke terugvallen en perioden van vertwijfeling: "Hoe 
kunnen we het leven verlangen, terwijl alles zo onzeker is?" schrijft Teresa, in een van haar aanroepingen die 
direct aan God, en niet aan haar zusters of biechtvaders zijn gericht, tijdens het relaas over haar leven. "O Heer, U 
nog helemaal verlaten leek me onmogelijk, en toch, hoe dikwijls deed ik het. Ik begrijp het niet. Ik kan niet anders 
dan bang zijn, want vanaf het ogenblik dat u zich een weinig van mij terug trekt, stort ik in de afgrond. U zijt 
gezegend voor eeuwig. Al verliet ik U, U verliet mij nooit heel en al. Nooit keerde U zich helemaal van mij af. U 
reikte me altijd weer de hand. U richtte me op. Maar vaak aanvaardde ik het niet. Ik weigerde dikwijls uw heroproep 
te verstaan, zoals ik nu ga zeggen."4 (Mijn Leven 6:9)  
 Overigens spreekt Teresa zelden over de zekerheid en omkleedt zij dat met voorzichtige nuancerende 
woorden, zoals 'ik had het idee dat' of 'ik voelde' of 'ik dacht'; want de censors zouden nooit dergelijke uitlatingen 
met betrekking tot de zekerheid laten passeren. Op het concilie van Trente (1545-1563) had men immers besloten 
dat niemand ooit zeker is van de genade Gods. In zekere zin is Teresa's Innerlijke Burcht een boek waarin zij, via 
                                                 
4 Daarna volgt een hoofdstuk over deze vertwijfeling. 
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de metafoor van deze innerlijke ruimte, dit proces van opklimmende zekerheid en overtuiging, en met name ook 
'hoe dit mogelijk is' probeert te schetsen. Het is mogelijk, omdat zij een Goddelijke agency postuleert die, conform 
de kerkelijke doctrines, vrijgevig is met zijn genaden. "Gods gaven zijn totaal gratis, onverdiend," zegt Teresa 
bijvoorbeeld in Mijn Leven (10:4). Dus het is er altijd, als jij maar wilt. Daardoor ontstaat er deze dialectiek van de 
wil, die niet weet waarop zij zich inlaat, maar die desalniettemin een steeds grotere 'determinación' vindt, dankzij 
het eerste op niets gebaseerde besluit tot 'inkeer', dat begint met een zich richten tot de Ander, en met een interne 
dialoog die steeds meer een zelfonderzoek wordt. Overigens benadrukt Derrida ook deze 'blinde oorsprong van het 
oeuvre' (" l'origine aveugle de l'oeuvre"), die als een 'bekeringservaring' ("expérience de conversion") de literaire 
daad fundeert (Derrida 1967: 17). In die zin is ieder spreken en schrijven dat geworteld is in dit bewustzijn dat men 
'iets' -al weet men niet wat- te zeggen heeft,  een 'bewustzijn van niets' ("conscience de rien") (Derrida 1967: 18). 
Derrida citeert hier Maurice Blanchot (1947)5 die Antonin Artaud citeert, die ook weer dit 'niet weten' benadrukte, 
dat gepaard gaat met een overgave aan het woord, dat we al eerder bij Teresa vonden: "Ik debuteerde in de 
literatuur met het schrijven van boeken om te zeggen dat ik helemaal niets kon schrijven." (Derrida 1967: 18) 
 Teresa benadrukt  deze overgave aan iets waarvan zij niets weet, maar ook benadrukt ze de noodzaak om 
zelfkennis te verwerven -die natuurlijk ook al een emanciperende werking kan hebben- en wijst ze op het inzicht 
dat de zintuigen bedrieglijk kunnen zijn. Het in zichzelf keren, door het inwendige bidden, schrijft Teresa, is als het 
leren zien en horen met de ogen en oren van de ziel en is als een leren beluisteren van het appèl, van het  beroep, 
dat die Ander doet en dat een overgave vraagt of een bekering. Daarbij wordt die aanwezigheid steeds sterker 
gevoeld, naarmate de biddende ziel er meer op geconcentreerd raakt. In het zevende hoofdstuk van haar 
autobiografie schetst Teresa de nefaste uitwerking van het achterwege laten van de 'oración mental', oftewel het 
inwendige gesprek: "Niet meer durven bidden, schijnbaar uit nederigheid omdat ik toch verloren liep, was de 
vreselijkste valstrik die de duivel me kon spannen. Als ellendigste van allen vond ik het beter, net als de meesten, 
gewoon de verplichtte gebeden  mondeling te doen in plaats van inwendig te bidden en met God om te gaan." (Mijn 
Leven 7:1)  
 Pas wanneer de ziel zelf het woord neemt, in plaats van de woorden of formules van anderen te herhalen, 
pas wanneer zij vastberaden en met haar eigen woorden in die privé-ruimte van dat innerlijk kasteel het privé-
gesprek aangaat met die Ander die zij God noemt (en op die manier ingaat op zijn appèl tot inkeer en 
zelfonderzoek) is zij niet verloren. Dit zelf het woord nemen en dit voor zichzelf houden van die innerlijke dialoog, 
onderscheidt zich echter van het getuigenis en de biecht. Teresa creëert zich een innerlijk proces, waarin waarheid 
het resultaat is, niet van deze biecht waaraan die jurische connotaties van controle en oordeel en straf hangen, 
maar van haar eigen praktijk, van haar eigen omgang met God en van haar eigen oordeelsvermogen. 
 De eigen (innerlijke) ervaring verschijnt kortom bij Teresa -net als in die mystieke beweging waarvan zij deel 
uitmaakte- als methode; het geschreven getuigenis en de biecht verschijnen als formele 'ruimtes voor weten' en als 
disciplinerend dispositieven; de innerlijke dialoog -als 'oracion mental'- verschijnt als innerlijke ruimte voor de 
productie van een subjectieve ervaring van waarheid. Het belangrijkste, subversieve, gebaar is daarbij deze 
onderscheiding: van een binnen en buiten en van een privé en een publieke ruimte. 
 
 
 
2 Getuigenis van een evenement en productie van ervaring 
 
"Niet ik leef, maar u, mijn schepper, leeft in mij" 
(Paulus, Galaten 2:20, in Teresa, Mijn Leven: 6:9) 
 
De waarheid, die als resultaat van een proces ontstaat, waarin de onzekerheid, de vertwijfeling en de terugval ook 
een plaats hebben, is duidelijk onderscheiden van een opinie, van een visie als ook van waanzin. Toch is deze 
waarheid volledig subjectief en gaat zij ook niet vooraf aan het subject, tenzij men gelooft in de transcendente 
waarheid van de Westers-Christelijke metafysica. Ik heb in dit onderzoek echter gekozen voor een 'immanent' 
standpunt. De getuigenissen van spirituele levens gaan niet over juridisch vaststelbare feiten, noch zijn zij het 
bewijs van het bestaan van een transcendente, goddelijke waarheid; ze getuigen van innerlijke ervaringen en 
gedachten en van een innerlijk weg, die een dialogische weg is, waarbij de woorden van die Ander als auditieve 
hallucinaties of visioenen verschijnen. Freud reserveerde daarvoor het begrip 'psychische realiteit' en hanteerde 

                                                 
5 ʻDu merveilleux ʻ, LʼArche, n°27-28, mai 1947. 
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bovendien ook deze metafoor van een 'gebouw' ('Gebilde'). Cupitt (1998) benadrukt eveneens dat  de subjectieve 
ervaring (van de ontmoeting en het gesprek met Christus) zijn volle bestaansrecht en zijn gewicht als waarheid 
krijgt en wordt gefundeerd in de biecht of het getuigenis. Immers, was er geen getuigenis, dan was er alleen een 
ʻgebeurtenisʼ zonder enige repercussie geweest, waaraan ook geen waarheidsclaim zou kleven.   
"Only language can turn an event into an experience of something […] If we look at any canonical list of mystics, 
what one notices straightaway is that these people are writers, word-smiths. Not reporters […] Mysticism is protest, 
female eroticism, and piety, all at once, in writing. Many or most mystics have been persecuted by the orthodox, 
but whoever heard of someone being persecuted for having heretical experiences? To have yourself persecuted, 
you have to publish heretical views." (Cupitt 1998:121, mijn cursivering) 
 Dit opeisen van aandacht voor het mystieke evenement van de ontmoeting met Christus, als 
waarheidsgebeuren, door het zich toe te eigenen als een subjectieve ervaring, via tot op zekere hoogte al 
geformaliseerde schrijf- of spreekprocedures zoals de biecht en het getuigenis, vormde niet alleen voor de 
vrouwelijke mystici een waagstuk. Ook mannen die deze vorm van mystiek waren toegedaan, werden door de 
Inquisitie opgeroepen te bewijzen dat de gebeurtenissen waarvan zij getuigden, niet door de duivel waren 
ingegeven. Zij werden daarom net zoals Teresa gestimuleerd om ook getuigenissen te publiceren. Binnen het 
kader van dit proces -dat zich over eeuwen uitspreidde- en waarin een pastorale macht en bijbehorend weten tot 
ontwikkeling en wasdom kwam, zoals Foucault (1976) beschrijft, introduceerden mystici een nieuwe en vooralsnog 
latent blijvende maar revolutionaire epistemologische claim, namelijk de claim dat de (innerlijke) ervaring  en 
dialoog evenveel waard zijn als devia de hermeneutische traditie gevormde intellectuele interpretatie van de 
Schrift, die waarheid fundeert en objectiveert in de traditie of in een al bestaand en beschreven canon. Daarnaast 
repeteerden zij natuurlijk gewoon de sinds de dertiende eeuw steeds meer geïnstitutionaliseerde praktijk van de 
biecht en het getuigenis. 

De vraag naar de geloofwaardigheid en de oprechtheid van de op het eerste gezicht 'irrationeel' lijkende 
mystieke passie, impliceert opnieuw de vraag die ook Freud stelde, toen hij geconfronteerd werd met de 
onalledaagse logica van zijn hysterica's, en vroeg naar de eigen-aardige status van deze verhalen die een eigen 
ruimte claimen naast de redelijke orde van alledag. Van Teresa denken we bijvoorbeeld te weten dat ze werkelijk 
die rigoureuze en voor ons in deze tijd onnavolgbare weg gegaan is die zij in haar boeken beschrijft. Het is 'echt 
gebeurd'. Haar schrijven is 'autobiografisch' van aard. Ze claimt dat de auteur degene is 'die het beleefde' en 
daarom moeten we geloven dat het een mógelijke weg is die zij ons toont, terwijl bijvoorbeeld Réages Het Verhaal 
van O (1954), zoals we zagen, een dubieuzere status bezit.  
 Toch kunnen we ook omtrent Teresaʼs getuigenis diezelfde vraag stellen naar de status ervan: ook in een 
autobiografie of in een getuigenis kan men liegen, kan men feit en fictie, ongewild, al of niet bewust, zodanig 
vermengen dat de ʻblote feitenʼ aan het zicht onttrokken worden, als die er al zijn. Want wat kan in Teresa's relaas 
die harde kale rots van feitelijkheid zijn als men niet in God gelooft? Wat anders hebben we in handen dan dit 
oeuvre, dat in de eerste plaats de stijlfiguren van een genre repeteert - waarin al die doctrinaire geloofswaarheden 
meeresoneren die eigen waren aan het toenmalige discours van de katholieke kerk- en dat pas na zorgvuldige 
lezing en herlezing zijn eigenheid prijsgeeft. Een oevre en eigenheid waarin 'Teresa' van zich doet spreken, als een 
auteur, die besliste wat er wel en niet gezegd kon worden en die in deze beslistheid (determinación) een gelukkige 
hand bleek te hebben, voorzover ze niet op de brandstapel of in een kerker beland is? Wat anders hebben we in 
handen dan dit nog steeds resonerende oeuvre -dat zich aftekent wanneer we als lezen gevoelig genoeg proberen 
te zijn- en een biografie met data? Teresa's ervaringen zijn in elk geval niet verifieerbaar, en waren dat nooit, zoals 
ook die innerlijke weg van dialoog niet controleerbaar is. Teresa moest zich niet voor niets verantwoorden ten 
aanzien van haar biechtvaders en de Inquisitie. Ook zij hadden, ook destijds, die vraag: wie zegt ons dat een 
mystica werkelijk die ervaring van het mystieke genot heeft gehad of dat die werkelijk door God werd gegeven en 
dat Christus werkelijk die woorden ('habla') tot haar sprak? In Teresa's tijd was daar dan de duivel, als metafoor: 
het konden altijd influisteringen van de duivel zijn geweest, zoals Augustinus ook gewag maakt van die fluisterende 
'vriendinnen van oudsher'. In onze tijd is daar het bevragen van de status van de tekst zelf en haar verhouding tot 
de werkelijkheid: zijn er wel blote feiten? Is materie en taal niet altijd al zo intens verweven, dat, paradoxaal 
genoeg, in onze tijd het zeggen van de waarheid - en het concept waarheid- überhaupt tot een probleem geworden 
is? En was waarheid niet al een problematisch concept geworden omdat we het te eng theoretisch gefundeerd 
hadden volgens wat men wel de correspondentietheorie noemt?6   
                                                 
6  Een positivistische beschrijvende kentheorie gaat uit van deze onderscheiding tussen tekst en werkelijkheid, en van de 
(doorzichtige) vermogens van het medium om die werkelijkheid zodanig weer te geven zoals die 'is'.  
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 Die genietingen ('gustós) en die verrukkingen ('arrobamiento') van Teresa zijn iets dat, als materieel residu 
van een innerlijke aanraking ('Reiz' in Freuds terminologie) alleen maar in en tijdens die ontmoeting met die Ander, 
die zij Christus noemt, geproduceerd worden in die verheven communicatie, in dat gesprek dat plaatsvindt met 
behulp van de ogen en oren en ongetwijfeld dus ook met de mond van de ziel. En misschien kan er ook in een 
'après-coup', achteraf, op het moment dat de mystica zich geroepen voelt een getuigenis af te leggen van haar 
weg, niets méér over gezegd worden dan dat iets 'in haar de liefde ordende' (Hooglied 6:11). Ja, misschien 
ontstaan die mystieke ervaringen wel in dit voortdurende, zich over meerdere decennia uitstrekkende, 
conversationele 'heen-en-weer' tussen de mystica en haar mentale, inwendige bruidegom, die zij ontmoet met de 
ogen en oren en mond van de ziel, waarbij het bidden, spreken en schrijven ongemerkt en als vanzelf overgaan in 
een ervaring,  en vice versa. Daarbij zijn het lichaam en de ziel betrokken zijn. Misschien is wel het grootste van de 
oeuvres ('obras') dat Teresa, naast de zeventien koosterstichtingen en haar boeken, tot stand bracht dat zij 
vastbesloten -met determinación- het woord nam en over dit proces sprak en dat zij (daarover) schreef. In de 
eerste plaats richtte zij vermetel het woord tot die Ander (God) -wat in haar eeuw zeker niet vanzelfsprekend was7- 
en daarna ook tot haar zusters en tot haar biechtvaders. Toen zij eenmaal het woord durfde te richten tot die Ander 
die zij God noemt begon zich die mogelijkheid van verinnerlijking en van die innerlijke weg af te tekenen, die zij de 
'Weg van Volmaaktheid' (Camino de perfección) noemde, met eindeloze conversaties. Daarmee kerfde zij deze 
werkelijkheid uit, die werkelijkheid van de ziel  die zij 'Castillio Interiór' noemde, en die zij zó onomstotelijk 
fundeerde, dat het niet door censuur kon worden uitgewist of teniet gedaan. 
 Ik heb laten zien hoe Freud deze kwestie oploste aan het eind van de negentiende eeuw: als zijn cliënten 
hem leugens, of verdraaiingen, of verdichtingen van de werkelijkheid vertelden, dan maakte dat verder niet uit voor 
de manier waarop hij met een dergelijk discours omging; ze tonen een andere dimensie van de werkelijkheid, 
namelijk die van het fantasme ofwel van de psychische realiteit. Deze is soms reëler dan de werkelijkheid en bezit 
een structuur die ons leven kan sturen en vormgeven. Lacan zou het de dimensie van het reële ('le réel') noemen, 
die zich ook toont in de fictie zelf en welks structuur we kunnen achterhalen via algebra. Cupitt huldigt in Mysticism 
after Modernity (1998) het postmoderne standpunt dat de mystieke ervaring (van het mystieke genot of de extase) 
niet vooráf gaat aan de tekst maar ín en dóór de tekst eerst mogelijk wordt. Meer nog, hij stelt: "There is no such 
thing as experience: mysticism is a kind of writing".(1998:11) Hij werkt de stelling uit dat het een moderne 
constructie is om de mystieke tekst te onderscheiden van de religieuze ervaring. Hij definieert hier zijn eigen 
aanpak als een poging om een transitie te maken van een laat-modern naar een postmodern begrip van religieuze 
ervaring en mystiek. Zijn postmoderne opvatting van mystiek bestaat uit de stelling dat er niet zoiets is als ervaring. 
Mystiek is een soort schrijven. Want er is immers geen betekenisvolheid en geen kennis voorafgaand aan de taal. 
("There is no meaning-fullness and no cognition prior to language".)(Cupitt 1998:11)  
 Ik ben het daar niet helemaal mee eens: de mystiek, en in elk geval Teresa's mystiek, heeft niet zozeer het 
schrijven nodig, maar eerst en vooral een (innerlijk) spreken. In die dialogische praktijk, of communicatie, die een 
waagstuk was aangezien Teresa zich er eindeloos voor moest verantwoorden, ontstaat die mystieke weg of wordt 
deze maar mogelijk, en doet zij die ervaringen op. Het mystieke genot bestaat ook niet uitsluitend  in de tekst, maar 
kan ook plaatsvinden tijdens het (innerlijk) gesprek, in dit proces dat ontstaat dankzij dit heen en weer van 
woorden, op die innerlijke weg die een voortdurende gerichtheid en communicatie met die Ander vergt die zij God 
noemt. Wel bezitten die genietingen,verrukkingen en vervoeringen natuurlijk geen betekenis totdat er woorden aan 
gegeven zijn. “Whereas Augustine ʼs description of the (mystical) experience in Ostiatries to use language to point 
tantalizingly to a transcendent reality that is off the page, the mystical poët has got to produce religious happiness 
on the page, in writing”, stelt Cupitt. (1998: 71, mijn cursivering) Mijn aanvulling zou zijn: de mystica die besluit zich 
in geschrift te verantwoorden, moet dat religieuze genot re-presenteren, er beoordelingskriteria voor ontwikkelen en 
het proces beschrijven waarin het wordt geproduceerd. Maar het heeft altijd al plaatsgevonden, in die 
voorafgaande, decennia durende praktijk, die een communicatieproces is, dat zich als een gesproken dialoog 
presenteert, of dat zij als een innerlijke  dialogische meditatie of gebed inricht. 
 Ik denk dus dat we over die verhouding tussen evenement, ervaring en getuigenis meer kunnen zeggen dan 
dit extreem postmoderne standpunt dat Cupitt verwoordt. Er is niet alleen die tekst, als oeuvre. Teresa's ʻwerkenʼ 
bestaan uit veel meer. Er gaat minstens een heel praktisch leven van voortdurende innerlijke en uiterlijke 
communicatie aan vooraf, of minstens gaat dat gelijk op. In die communicatie die gereserveerd is voor haar zusters 

                                                 
7  Zie het motto bij paragraaf 4 van hoofdstuk 7, waarin Teresa God aanspreekt: "O grote goedheid en menslievendheid van 
God, die niet op onze woorden let maar op de verlangens en de wil waarmee ze worden uitgesproken! Hij verdraagt het 
wanneer iemand als ik stoutmoedig Zijne Majesteit aanspreekt! Hij zij eeuwig en altijd gezegend!" (Mijn Leven, 34: 9) 
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en biechtvaders moeten bovendien beslissingen worden genomen over wat wel en niet gezegd kan worden en over 
de vraag hoe het dan te zeggen. De mystieke ervaringen zijn dan ook niet tekstueel van aard. Ze zijn wel het 
resultaat van een intensief proces van symbolisering, dat alleen dankzij de dialoog, die een praktijk van het gebed 
is, vorm kan krijgen. Vóór de interventie van het symbolische is het mystieke genot het moment waarop een subject 
verdwijnt, zoals Teresa in haar beroemde visioen beschrijft. Zij 'sterft' onder dit overweldigende evenement van die 
goddelijke aanraking of agency, dat eigenlijk aan elke poging tot symbolisering ontsnapt, zoals ze schrijft. Het gaat 
gepaard met vuur -dat warm is en koud tegelijk- en met geluiden, en geuren, en genietingen, en pijn, en beelden 
die onbeschrijflijk zijn.  
 Genot, het mystieke genot, waarvan Lacan suggereerde dat het 'vrouwelijk' was, is weliswaar iets wat, om 
betekenisvol te kunnen zijn voor de ander, gecreëerd moet worden in de taal, zoals de kleine Hans ook zijn 
lichamelijke ervaring die hoort bij de erectie moet connoteren met een teken om het 'betekenis' te geven. 
Tegelijkertijd is het echter ook reëel of misschien te reëel, want het is niet of moeilijk symboliseerbaar. Misschien is 
dit enigmatische 'genot' al de minimaalste symbolisering van iets dat als discursief evenement, in die 
versplintering, aandringt, zoals Foucault suggereert. Minstens is het een teken van een agency of principe dat 
buiten de taal, in de wereld of in de ingewanden van het lichaam (!) werkt. Voor het fallische genot is er in 
onderscheid met het vrouwelijke genot al een mythische signifiant aanwezig in de taal. Voor het vrouwelijk genot 
moeten er altijd nog en steeds opnieuw, bij gebrek aan eenduidige lichamelijke tekenen (die zowel op waanzin, als 
op goddelijke illuminatie, als op bezetenheid kunnen wijzen), signifiants worden uitgevonden. Dit is de reden 
waarom mystieke teksten onbehagen wekken. Zij vragen een andere betrokkenheid van de lezer; deze moet ook 
de oedipale logica van de beheersing en definiëring en afbakening achter zich willen laten, om zich mee te laten 
nemen, als medeplichtige. Dan pas opent een tekst ook deze andere dimensie van genot, die zich niet laat 
afbakenen en definiëren door een duidelijke objectgerichtheid noch door het willen bezitten van een object. 
 Deze manier van kijken naar de mystiek ontkracht niet wat de Certeau inbrengt; namelijk dat in de zestiende 
eeuwse golf van mystieke geschriften een nieuwe, moderne claim wordt gelegd, namelijk dat de subjectieve 
ervaring een betekenisvolle weg naar waarheid kan zijn. Voor zover de postmoderniteit werd ingezet met wat Rorty 
de 'linguistic turn' noemde, is het juist postmodern om te erkennen dat een evenement of gebeuren pas een 
'ervaring' wordt dankzij de bemiddeling van taal; via een talige getuigenis. Ik zou dus willen argumenteren dat de 
mystiek niet zozeer of niet alleen maar 'een soort schrijven' is, of een literair genre, als wel een uiteenzetting met 
deze epistemologische problematiek waarmee ik dit boek begon. Voor ons, eenentwintigste eeuwers is het 
noodzakelijk om, doorheen de historische getuigenissen (opgetekende ervaringen) en ondanks het inzicht dat de 
taal geen doorzichtig instrument of 'spiegel van de werkelijkheid' kan zijn, dit evenementiële, dat misschien niet van 
het discours is, op het spoor te komen, te noemen en bestaansrecht te geven. Ook in het fantasme, ook in de 
leugen, ook in de mystieke poëzie schuilt deze evenementiële dimensie als het reële, of het nieuwe, door de taal 
nog onbemiddelde, dat naast al die stijlfiguren die het discours structureren, ook mee resoneert of doorschemert. 
Daarbij zou de aandacht voor dit evenement -onderscheiden van de ervaring- tot 'iets nieuws' kunnen leiden, mits 
het op een bepaalde manier gesymboliseerd wordt en niet tot 'hetzelfde' herleidt wordt. We kunnen immers 
Bernini's beeld van Teresa in extase ook reduceren tot een wat geëxalteerde, verheven verbeelding van een 
vrouwelijk orgasme. Het probleem is, dat we daarmee de ervaringswereld van Teresa niet alleen tekort doen, maar 
ook onszelf de weg afsnijden in het beter leren begrijpen van die epistemologische problematiek.   
 Teresa's mystiek is, als we haar niet herleiden tot hysterische theatraliteit, een manier van (innerlijk) 
spreken en schrijven die tegelijkertijd probeert een nieuwe blik op de werkelijkheid (God, traditie, orthodoxie) en 
een nieuwe ervaring te forceren vanuit een evenement dat geen tekstuele constructie is, maar iets reëels, 
materieels of lichamelijks is dat nog niet gesymboliseerd werd, of in principe niet symboliseerbaar is, maar ons 
voortdurend uitnodigt erover te spreken, het vorm te geven, aan te duiden. Het evenement is van de orde van het 
reële, van wat Derrida 'force' naar voren haalde; het wordt pas zichtbaar/kenbaar en betekenisvol wanneer we het 
als ervaring via de taal incorporeren; zoals Teresa God incorporeerde (niet ik in U, maar U in mij, benadrukt zij, in 
die voor de hand liggende verwijzing naar Paulus). Pas via het getuigenis (bemiddeling via taal) wordt het als 
noembare, verwoordbare, symboliseerbare ervaring onderdeel van de (intersubjectieve) realiteit. Het reële kunnen 
we via Lacan begrijpen als iets dat niet van de orde van het discours is, maar als iets dat zich laat kennen via de 
materie, of het vlees van het lichaam. Via Freud kunnen we het begrijpen als (chemische, elektrische) innerlijke 
prikkels ('Reize'). We kunnen het lezen als een 'agency' die minstens niet helemaal samenvalt met dat wanordelijke 
gegons van het discours. 
  Het is te eenvoudig om ervan uit te gaan dat we, aangezien we geen kennis kunnen hebben van de 
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werkelijkheid buiten de tekst, er niets buiten de tekst zou zijn.8 Ook Derrida heeft zijn beruchte adagium -"Il n'y a 
pas de hors texte" (1967c:227)- later genuanceerd door er het voorvoegsel 'con' aan toe te voegen: "Il n'y a pas de 
hors contexte". (1990: 252) Er is niets dat wij tot onze ervaringswereld rekenen en waarover wij kunnen spreken 
dat niet (con)textueel bepaald is. De taal zelf werkt via dit spel van 'shifting contexts'. Pas wanneer er 'iets' gebeurt 
dat inbreuk maakt op die ervaringswereld, en met name op die via oppositionele uitsluitingsmechanismen 
geordende oedipale werkelijkheid, worden wij opgeroepen dit evenement betekenis te geven en binnen onze 
ervaringswereld op te nemen.9 
 Er is dus iets buiten de tekst, dat 'iets nieuws' kan introduceren of aan de orde kan stellen, net zoals er, als 
per toeval, als iets van buitenaf, dat zich onttrekt aan onze beheersing, 'nieuws' kan verschijnen vanuit die 
wanordelijke massa, die het discours is, of zoals er iets nieuws kan verschijnen in die eindeloze dialoog die Teresa 
onderhield. Dat 'iets', dat Lacan als 'het reële' benoemde, 'werkt in op het lichaam' maar is niet van de orde van het 
kenbare, noch van de orde van het discours.10 
 Cupitt (1998) benadrukt dat de ervaring binnen de 'moderne' denkruimte als tamelijk passief werd 
geconnoteerd en daarmee steeds als ʻdatgene wat vooraf gaatʼ aan het getuigenis - het spreken en schrijven.11 Tot 
de 17-e eeuw echter had het begrip ervaring een voornamelijk actief karakter: ”experiri meant to put to test, to try 
out” .(Cupitt 1998: 15). Ten gevolge van de nieuwe utopische Verlichtings-ideeën omtrent onze mogelijkheden tot 
kennisvergaring werd het subject meer en meer een soort van verzamelbekken van inkomende data, ofwel 
'ervaringen' (“seen as the disengaged, impartial accumulator of an incoming stream of clean data coming from the 
outside”), zo betoogt Cupitt (1998:16), in overeenstemming met wat Foucault ook al geconstateerd had in Les mots 
et les Choses (1966). Ik zou in de lijn van het hierboven uiteen gezette kunnen argumenteren dat juist de mystieke 
beweging van de zestiende en zeventiende eeuw deze shift heeft helpen maken; van een actieve naar een meer 
passieve opvatting van 'ervaring', als iets 'dat van buiten komt'. Ik heb hierboven al laten zien dat juist de mystici in 
de zestiende eeuw, zoals Teresa, er baat bij hadden om hun afwijkende visie op het kloosterleven, de theologie, de 
traditie en de omgang met geloofswaarheden in te bedden in een dergelijke evenementiële logica. Anderzijds kun 
je met evenveel recht argumenteren dat een mystica zoals Teresa haar geloof en de katholieke canon beproefde 
via het mystieke experiment dat zij aanging, en dus de oude betekenis van ervaring hanteerde. We kunnen drie 
dingen daaruit concluderen:  
-Hetgeen mystici zoals Teresa als 'ervaring' brachten, was in werkelijkheid een nieuwe theologische visie, 
vermomd als ervaring.  
-Hetgeen mystici zich als ervaring toe-eigenden had in de historische werkelijkheid van hun chaotische eeuw van 
reformatie en contra-reformatie een echte 'evenementiële', materiële, niet alleen discursieve pendant (voorzover 
het discours door auteurs als Foucault en Lacan ook een zekere materialiteit wordt toegedicht), maar ook een 
lichamelijke. 
-Hetgeen mystici ervoeren, had op het niveau van het een werkelijke (reële) lichaam een evenementiële pendant. 
Dit laatste benadrukt Kristeva (2008) wanneer zij vanuit een psychoanalytische blik vaststelt dat Teresa's extasen 
als een soort van regressie naar een pre-verbale, pre-oedipale toestand gelezen kunnen worden. Deze toestand 
kunnen de meeste mensen normaal gesproken niet verdragen zonder 'gek' te worden. Teresa echter, was met haar 
uitzonderlijke gedrevenheid en schrijftalent in staat deze dissociatieve ervaringen te symboliseren, waarin het 
verschil, of de grens tussen ik en jij, tussen het subject en de ander, en tussen binnen en buiten wordt opgeheven. 
Waar anderen, minder getalenteerden, ten onder zouden gaan in betekenisloosheid van deze verwarrende 
ervaring, was Teresa in staat er 'zin' aan te geven. 
  De zestiende-eeuwse mystici waren dus subversief omdat ze de kerkelijke hiërarchie en de canonieke 

                                                 
8 Zie ook bijvoorbeeld Vasterling (1995), Alaimo & Hekman (2007) en Kirby (1997) voor een exploratie van die rol van een 
non-discursieve, lichamelijke of vleselijke materialiteit. 
9 Michel de Certeau (2002) benadrukte in zijn analyses van de gebeurtenissen van mei-juni 1968 in Parijs, dat deze vooral 
als revolutionair werden ervaren omdat allerlei oude scheidslijnen werden doorbroken; tussen arbeiders en studenten, tussen 
hogere en lagere klassen, professoren en studenten. Het was een revolutie van het spreken, die weinig analyse achteraf 
gekend heeft, aldus De Certeau, via een geschreven doorwerking. 
10 '[...] l'événement n'est pas de l'ordre des corps. Et pourtant il n'est point immatériel; c'est toujours au niveau de la 
matérialité qu'il prend effet, qu'il est effet; il a son lieu et il consiste dans la relation, la coexistence, la dispersion, le 
recoupement, l'accumulation, la sélection d'éléments materiels: il n'est point l'acte ni la propriété d'un corps; il se produit 
comme effet de et dans une dispersion matérielle.' (Foucault, 1971:59) 
11 “Experiences […] they are all the things that we register as happenings to us, rather than the things that we do. What I 
experience is what I have lived through, passed through, undergone, endured or enjoyed, observed or felt”. (Cupit 1998: 15)   
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controle met behulp van de hypothese van de passieve objectieve ontvangende ervaring ʻoverbodigʼ maken. In die 
zin is er een parallel met Descartes wetenschappelijk realisme. Ook hij begon met het benadrukken van de eigen 
ervaring, om onder het juk van de Jesuïten uit te komen en in plaats van hermeneutische analyses van heilige 
teksten 'het boek' van de wereld te gaan lezen. Zowel de mystici als de nieuwe experimentele filosofen van de 
beginnende Verlichting wilden losbreken uit de oude sociale controle van de katholieke orthodoxie, en deden dat 
via een nieuwe nadruk op het experiment, dat zowel de oude betekenis van 'experiri' had (als actief testen) als ook 
de 'nieuwe', die ervaringen als 'passief' opvatte. Het probleem is echter, zoals we al zagen, dat de mystieke 
ervaring niet opklinkt als een onbemiddelde onmiddellijke en onbetwistbare kennis van God. Teresa benadrukt juist 
dat ze er niets van weet, van die mystieke ervaring, en er ook geen kennis aan kan ontlenen, terwijl bovendien veel 
biechtvaders er ook niets van begrijpen, maar dat er wel graden van opklimmende 'determinación' en zekerheid 
zijn. Desondanks ontsnapt God, als object van kennis, waardoor de mystiek (als eerste voorzichtige poging tot 
emancipatie via de subjectieve ervaring) als wetenschap mislukt, waar Descartes twijfelexperiment, via de inzet 
van de eigen ervaringskennis lukt, omdat hij zijn oog niet op God maar op de dingen in de wereld richt, zoals de 
dioptrie en de meteoren (onderwerpen waarover hij in zijn Discours de la Méthode schrijft). 
 Overigens gaat Kant precies tekeer tegen de opvatting van mystiek als wetenschap in zijn Von einem 
neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (1796). Ik zal in het volgende hoofdstuk de discussie die 
Derrida in zijn vrijwel gelijknamige essay Dʼun ton apocaleptique adopté naguere en philosophie (1983) met Kant 
hierover aangaat nog gedetailleerd uiteenrafelen, omdat ook Derrida aan de hand van dit kortstondige verschijnsel 
van de mystieke beweging op de drempel van de Verlichting, probeert de basis van het westerse denken en de 
westerse kennisproductie te ondervragen. Ook Derrida ontwikkelt hier een hypothese die nagenoeg gelijkluidend is 
aan de van De Certeau: de mystieke tekst getuigt van eenzelfde structuur als die van het Verlichtingsdenken, maar 
repeteert tegelijkertijd een oeroude getuigenisstructuur die we ook in de Bijbel terug vinden. 
 Cupitt besluit uiteindelijk, net als De Certeau, dat het mystieke experiment mislukt is. Hoe kan er immers van 
een weten sprake zijn, wanneer het onderscheid tussen kenner en gekende wegvalt, stelt hij.12  De Certeau ziet 
juist in haar mislukking het kritische potentieel van de mystiek ten aanzien van de moderne epistemologische 
vooronderstellingen. 
 
 
3  Agency en Iterabiliteit: tussen repetitie en vernieuwing 
 
In Teresa's teksten ontstaat dus ruimte voor iets nieuws, misschien onbewust of ongewild, dankzij de herhaling van 
bestaande tropen uit de katholieke traditie, uit de hoofse liefdespoëzie, en dankzij een al lang bestaande praktijk 
die de productie van waarheid op het oog had; de biecht. Dit nieuwe in de herhaling getuigt van een agency, die 
zowel bij Teresa ligt als ook in de taal zelf. Ik gebruik met opzet hier niet het begrip actorschap, als vertaling van 
agency, aangezien actorschap tezeer de activiteit van een persoon benoemt, terwijl agency nu juist die 
dubbelzinnige connotatie bevat, die  kan verwijzen naar een kracht, die uitgaat van de taal zelf, als ook naar die 
(on)mogelijkheid tot handelen, die in het Chinese begrip Wu wei vervat ligt. Saba Mahmood (2005) argumenteert in 
haar studie over de piëteitsbeweging onder Islamitische vrouwen in de moskeeën van Caïro, dat Butler agency 
teveel als actief verzet invult, terwijl de vrouwen in haar etnografische studie hun actorschap inzetten om de 
patriarchale hegemonie met bijbehorende waarden en normen te bevestigen en versterken. Het lijkt me heel zinnig 
om de feministische discussie rond agency los te weken van de jaren zeventig connotaties van 'verzet' en 
'opstand', die binnen de context van een Marxistische machtsanalyse misschien vruchtbaar waren, maar die 
sindsdien te eendimensioneel zijn gebleken. Een vrouw, zoals Teresa bijvoorbeeld, bezit ook agency, of geeft blijk 
van agency wanneer zij bestaande hegemoniale structuren bevestigt of niet handelt, waar andere vrouwen 
misschien in opstand zouden komen. Indertijd zou men dat als 'vals bewustzijn' hebben betiteld, maar inmiddels 
kunnen we inzien dat vrouwen die een hoofddoekje dragen, non worden, zich overgeven aan sado-masochistische 
zelfcastijding, of, iets minder spectaculair, thuis blijven om te moederen, dit niet altijd, of niet alleen doen omdat zij 
slachtoffer zijn, of zich slachtoffer voelen van bestaande patriarchale machtsverhoudingen.13 Het langzaam binnen 

                                                 
12 “Mysticism in the monotheistic faiths at least, is a tradition of devotional writings which commonly uses the vocabulary of 
Plato and the neoplatonists, [...]. In mystical experience, we learn, the subject-object distinction is transcended: yet such 
experience is always described as noetic. How can there be knowledge, where there is no longer any distinction between the 
knower and the known? (Cupitt 1998:25) 
13 Zie voor een documentatie van deze stelling de interviews met moeders van grote gezinnen door Straatman (2002). 
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druppelen van de Freudiaanse erfenis in machtsanalyses heeft het ons mogelijk gemaakt te begrijpen dat veel 
vermeende slachtoffers ook behoorlijk wat te winnen kunnen hebben bij het continueren van dominantie-
verhoudingen. Ondergeschikten kunnen zich identificeren met de dominerende partij en daar een zeker narcistisch 
gewin uit halen, zoals leerlingen zich ook met hun leraar, soldaten met hun sergeant en zonen zich met hun vader 
kunnen identificeren. Dominantie erotiseert niet alleen, maar creëert afhankelijkheids-verhoudingen waarbij beide 
partijen iets kunnen winnen. Het mechanisme van onderlinge afhankelijkheid kan zover gaan dat slachtoffers zich 
met hun beulen kunnen gaan identificeren, of gijzelaars met hun gijzelnemers.14 De Freudiaanse psychoanalyse 
gaf ons een denkkader om te begrijpen dat uit deze onbewuste identificatie met dominantiestructuren een deel van 
het schuldgevoel van slachtoffers kan worden verklaard.   
 Wanneer we ervan uitgaan dat niemand die abstracte vrijheid bezit, die sommige verlichtingsfilosofen als 
uitgangspunt hanteerden, kunnen onderlinge afhankelijkheidsverhoudingen ook niet meer als 'vals bewustzijn' 
worden gekarakteriseerd. Dankzij Foucaults analyse van macht als een 'werking' van bestaande discoursen en 
structuren, weten we bovendien dat die kwestie van 'vals bewustzijn' ook niet simpelweg kan worden opgelost met 
de omverwerping van een regime, een revolutie, heropvoeding, voorlichting of scholing, zoals Mao in de zestiger 
jaren van de twintigste eeuw dacht, toen hij als grote roerganger zijn culturele revolutie startte en miljoenen 
intellectuelen naar het platteland dirigeerde om daar het echte zuivere bewustzijn van de arbeiders te leren. Veel 
orthodox marxistische regimes, zoals die van Pol Pot en zijn Rode Kmer in Cambodja, hebben in de twintigste 
eeuw deze oefening in het uitbannen van vals bewustzijn gedaan, met miljoenen doden en een ontwrichte, 
getraumatiseerde samenleving als resultaat. Ook kan religie dan niet meer zomaar als 'opium voor het volk' worden 
afgedaan. 
 Sommige auteurs (Duits en van Zoonen 2007) lijken de discussie rond onze handelingsvrijheid te centreren 
rond de vraag in hoeverre een subject, dat we inmiddels kunnen begrijpen als het product van discoursen en 
maatschappelijke structuren, agency of actorschap kan uitoefenen op bewust niveau. Met agency is dan dat 
vermogen bedoeld dat we allemaal in principe bezitten om de bestaande structuren, die altijd gebouwd zijn op een 
latente gender-subtekst, te veranderen. Daarin is dan ook onze principiële vrijheid gelegen -waarnaar ik in mijn 
inleidend hoofdstuk verwees- een vrijheid die niet abstract is te definiëren, als vrijheid om 'alles' te doen, zoals 
Marquis de Sade dat in de achttiende eeuw als schrijfexperiment uitwerkte, maar een vrijheid die alleen in de 
(moeizame maar mogelijke) onderhandeling met bestaande discoursen plaats kan vinden en die ook aangewend 
kan worden om daarbinnen bepaalde normen te bevestigen, zoals Mahmood benadrukte. Vrouwen die het discours 
(willen) continueren, zoals Teresa ongetwijfeld ook wilde, al kunnen we niets (meer) zeggen over haar wil, zijn niet 
gespeend van agency. Agency wordt dan het (on)vermogen, de (on)wil tot handelen en/of onderhandelen, die we 
moeten veronderstellen bij iedere discoursanalyse. Van Freud leerden we dat die agency (groten)deels ook 
onbewust werkt. We kunnen onbewust willen wat we bewust niet willen en andersom. Vandaar dat het niet volstaat 
om respondenten te vragen wat ze bedoelen met, bijvoorbeeld, hun kleedgedrag. We kunnen onbewust zodanig 
handelen, of juist niet handelen, dat het onze bewuste zucht naar bevrijding van bepaalde knellende (discursieve) 
banden dwarsboomt. 
 Het is niet toevallig dat deze discussie nu, aan het begin van de 21-e eeuw centraal is komen te staan, 
nadat we eerst ongeveer een halve eeuw hebben geoefend met dit (post) structuralistische inzicht dat onze wil niet 
vrij is, maar dat wij wel in principe de vrijheid bezitten om ons los te maken van knellende (discursieve) banden. 
We weten sindsdien dat ons denken en handelen voor een groot deel bepaald wordt en het product is van 
bestaande en veelal onbewuste, aandriften, tegenstrijdige (denk)structuren, opvoedingspatronen, institutionele 
discoursen, grote verhalen en culturele waarden (het discours, kortom) waaraan we zijn overgeleverd en die we 
dagelijks via allerlei media over ons uitgestort krijgen. Tegelijkertijd willen we onszelf niet (meer) als slachtoffer 
daarvan portretteren. Ik heb laten zien hoe Freud ons kan helpen deze slachtofferpositie door te werken en achter 
ons te laten. Aan het begin van de 21-e eeuw begrijpen we dat we onszelf een nieuw concept van actorschap 
moeten en kunnen forceren, dat niet de makkelijke opposities repeteert waarin bijvoorbeeld het 
standpuntfeminisme in de zeventigerjaren gevangen was. We staan dus voor de opdracht om de verhouding tussen 
discursieve structuren en actorschap of auteurschap te herdenken. Een tijdje waren we gecharmeerd van de 

                                                 
14 In de criminologie heeft men dat het Stockholmsyndroom genoemd, nadat deze vorm van identificatie tijdens verhoren 
van slachtoffers van een bankoverval in Stockholm in 1973 voor het eerst binnen de rechtsspraak werd erkend. Er zijn 
sindsdien beroemde gevallen in het nieuws verschenen, zoals de case van Patricia Hearst, een rijkelui's dochter die samen 
met haar gijzelnemers in 1974 een bankoverval pleegde, en recentelijk het Weense meisje Natascha Kamphusch, dat 
jarenlang min of meer solidair bleef met haar ontvoerder. 
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gedachte die ook door Lacan regelmatig werd verwoord dat we 'slaaf' of 'product' van het discours zijn. De focus op 
het belang, de invloed en de dominantie van structuren en discoursen gaf ons wel ruimte om af te rekenen met het 
rationele subject van de verlichting. Het was een tijdlang, binnen de (post)structuralistische theorie, taboe om de 
vraag naar de auteur, als oorsprong van de tekst te stellen, om ruimte te geven aan het langzaam groeiende 
bewuszijn dat teksten 'intertexteel' wortelen in andere teksten, en dat hun synchronische vertakkingen eindeloos 
zijn en ver terug gaan in de diachronie van de tijd; in die anonieme 'massa' van het discours, waardoor hun 
oorsprong steeds verder terugwijkt. Inmiddels mag de vraag naar de auteur weer gesteld worden; nu in termen van 
agency.  Agency is een kracht die we mogen veronderstellen, niet alleen bij structuren en discoursen, maar ook bij 
auteurs, of actoren in een politiek, wetenschappelijk of artistiek veld. Daardoor komt ook die vraag naar de 
'oorsprong' weer aan bod. 
 Derrida wees, toen hij in de jaren zestig begon met de nieuwe analytische methode van (tekst) 
deconstructie, al op de interne spanning van het structuralisme. Hij stelde toen voor om de oude term kracht 
('force'), die hij in verband brengt met scheppingskracht, op zijn bruikbaarheid te onderzoeken. Middenin de 
hoogtijdagen van het structuralisme stelde hij dat het voorbijgaan aan deze, weliswaar onmogelijke, kwestie van de 
'oorsprong' van een tekst een soort van lapsus is, of een ontspanning (1967:11) van de eeuwenoude aandacht 
voor de kracht ('force') die aan de oorsprong van elke schepping (van een vorm) ligt.15  De vorm fascineert, 
wanneer men de (scheppings)kracht niet meer vanbinnenuit begrijpt; dat wil zeggen wanneer men niet meer 
creeërt. Derrida citeert Flaubert: "Men doet aan kritiek wanneer men geen kunst kan maken". (1967: 12) In de 
eenentwintigste eeuw zijn we kennelijk -nadat we de fascinatie van het structuralisme voor de vorm hebben 
doorgewerkt- opnieuw gefascineerd geraakt door de dynamiek tussen de kracht en de vorm - of structuur- en door 
de (scheppings)kracht zelf, die 'werkt' in ieder oeuvre. Misschien zijn we er inmiddels opnieuw aan toe om 
inderdaad, zoals Derrida suggereerde, de ʻkrachtʼ te doordenken, de ʻspanningʼ en de ʻintensiteitʼ, als fantomen van 
energie, of als nieuwe maskerade van het 'principe van de auteur' (Foucault 1971: 31). Foucault waarschuwde dat 
het absurd zou zijn om het auteurschap te ontkennen. Degeen die het woord neemt, en iets creeërt, neemt de 
functie van de auteur op zich. En weliswaar is in ieder tijdperk en context datgene wat men wel en niet schrijft, wat 
men schetst, zelfs de provisorische krabbels en wat men laat vallen, voorgeschreven door de 'functie van de 
auteur' (Foucault 1971: 30), maar aan die voorschriften kan men ook tornen; men kan ze veranderen. Alleen dán 
zijn er nieuwe auteursposities of subjectposities mogelijk. Nu is het moment gekomen om ons nieuwe, zij het 
onherroepenlijk mythologische, concepten of metaforen te verschaffen omtrent oorsprongen, en de vraag te stellen 
hoe die beide krachten (die van het discours en die van de auteur of het subject) zich tot elkaar verhouden, zonder 
in een kip-ei discussie te verzanden. Daarvoor moeten we de onderlingen verbondenheid en afhankelijkheid van 
discours en auteur proberen te doordenken, en proberen te begrijpen welke krachten er nog meer op het subject 
inwerken. Ik heb via het werk van Teresa, maar ook in een verwijzing naar bijvoorbeeld Augustinus en Réage, laten 
zien hoe een subject, als actor, verdeeld kan zijn. Ik heb geschetst hoe er meerder krachten inwerken op deze 
'auteurs' en hoe hun werk tot stand komt in dit heen en weer van krachten. Daarmee wordt de vraag naar de 
oorsprong al genuanceerd tot een vraag naar hoe de 'gelijk-oorspronkelijkheid' van al die krachten werkt; die van 
het discours, of de structuren, die van de wil, en van de andere aandriften, die van het appèl, dat God laat horen, 
die van het kwaad, dat in de twijfel schuilt. 
 Als we deze inzichten transponeren naar de huidigen discussie rond genderverhoudingen, dan tonen 
gendersubtekstanalyses of kwalitatieve narratieve analyses16 aan dat wij veel van de hegemoniale, discursieve 
genderverhoudingen op een onbewust niveau repeteren (iterabiliteit), terwijl we tegelijkertijd heel genderbewust 
kunnen argumenteren of ons heel onafhankelijk en stoer kunnen voelen. Deze tegenstrijdigheid of ambivalentie, 

(een ambivalentie van de 'wil'), of twijfel,  komt ook tot uitdrukking in de manier waarop wij als handelend en 
                                                 
15 Dat is de reden waarom alle literaire kritiek onvermijdenlijk, en in elk tijdperk, 'structuralistisch' is, voorzover het 
structuralisme een panoramische obsessie voor de vorm ten toon spreidt. Derrida's programma bestond erin om deze 
structuralistische obsessie voor de vorm, vanuit een 'heimelijke ongerustheid' (1967:14)  methodisch uit te dagen. Welke 
woorden kunnen we nog gebruiken, om de zwakten of het verzwegene van een dergelijke benadering op te sporen, als we 
niet in een eenvoudig oppositioneel dualisme willen vervallen? De suggestie dat er ergens een kracht ('une force') kan 
worden verondersteld, die verwijst naar 'iets' buiten de tekst en die  als een 'agent' werkt, is niet nieuw, maar eeuwenoud. 
Derrida gebruikt ook het begrip wil (een 'vouloir-écrire')  of een niet intentionele 'spanning' (niet 'intention' maar 'tension'), die 
geen voluntarisme wil suggereren, maar benadrukt dat het schrijven een op niets gebaseerd besluit is, waardoor er een breuk 
kan plaatsvinden met de empirische geschiedenis. Het is ook geen verlangen om te schrijven, want het gaat niet om een 
affectie, maar om een vrijheid, die men zich neemt, en die tegelijk verplicht (Derrida 1967: 24).  
16 Zoals bijvoorbeeld in Sools (2010), en Andrews et al (2008). 
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sprekend individu voortdurend refereren aan heel verschillende discoursen, die wij met elkaar proberen te 
verzoenen.17 Het kan dus voorkomen dat we ons eigen discours ondergraven, niet alleen doordat we tegenstrijdige 
of moeilijk met elkaar verzoenbare uitspraken doen, maar ook door ons eigen -twijfelachtige- handelen. Ik heb laten 
zien hoe dit bij Teresa het geval was. Het is heel wel mogelijk dat we de patriarchale genderhiërarchie 
ondersteunen terwijl we denken daaraan te ontsnappen, of dat minstens graag willen. Het is ook heel wel mogelijk 
om bepaalde hiërarchische verhoudingen op bepaalde plekken gewoon te ondersteunen, maar elders uitspraken of 
praktijken van heel andere aard te propageren, zoals Teresa deed ('wees mannelijk', riep zij haar zusters toe, 
terwijl ze elders hamerde op nederigheid). Feministes kunnen belijden dat zij vrij en onafhankelijk zijn en toch 
steeds minnaars kiezen die hen aan het lijntje houden. Moeders kunnen machtige matrones zijn en toch de 
onderliggende genderhiërarchie bevestigen door hun zonen als prinsen op te voeden. Teresa riep haar zusters op 
om niets te verbergen voor hun biechtvaders, maar insisteerde er tegelijkertijd op dat ze niet bereid was alles te 
zeggen en adviseerde haar zusters dat het af en toe raadzaam kon zijn om (voorlopig even) te zwijgen. Moslima's 
kunnen met de mond belijden dat zij de hoofddoek dragen omdat dat hun zedigheid en eerbaarheid benadrukt en 
tegelijkertijd met hun ogen flirten. Zij allen kunnen dit doen zonder het te willen, of zonder de bewuste wil te hebben 
om precies dit effect te bewerkstelligen.  
 Dit gegeven leert ons wat mij betreft vooral dat een mens gedreven kan zijn door verschillende (aan)driften 
(Freud) of krachten (Derrida) en dat we agency dus vooral niet als een monolitisch begrip moeten hanteren. Onze 
agency; ons actorschap; ons kennelijke (on)vermogen tot handelen, kunnen incongruent zijn, en tegenstrijdig, en 
gedreven door ambivalente verlangens en krachten, of aandriften, of door een verdeelde wil, zoals agency ook 
beïnvloed wordt door ons lidmaatschap van verschillende clubs, verzamelingen, familiale verbanden, (sub)culturen, 
groeperingen. We kunnen vaststellen dat we een nieuw begrip van subjectiviteit en auteurschap nodig hebben om 
deze discussie rond agency, actorschap en structuur te kunnen verdiepen en nuanceren. Het begrip agency is als 
een soort van tussenoplossing aangegrepen om los te komen van het hegemoniale, moderne verlichtingssubject 
dat een redelijke, vrije wil en een autonoom handelingsvermogen werd toegedicht. Nu we deze stap hebben gezet, 
om dit achttiende eeuwse ideaal van ons af te schudden, moeten we een volgende stap durven zetten en ons 
beraden op wat een subject dan wel is: het vertoont agency, maar waardoor wordt het gedreven? 
 Ik heb laten zien dat Freuds antwoord genuanceerd en ingewikkeld was: wij moeten 'twee heren dienen'. Het 
subject wordt gedreven door prikkels die wortelen in de soma (het lichaam), maar ook door wetten en normen die 
'van de ander' stammen en die wij in ons geweten incorporeren, of door idealen die wij nodig hebben om een niet al 
te incongruent ego op te bouwen. Deze antwoorden, waarvan Freud zelf steeds, zoals we zagen, benadrukte dat 
het voorlopige antwoorden waren, die hij via conceptuele hulpvoorstellingen concipieerde, appelleren aan 
betekenisvolle metaforen die vanzelf een metafysische pretentie hebben.18  
 Freud had ook nog andere metaforen: we worden gedreven door een realiteitsprincipe, een lustprincipe en 
een dwang tot herhaling, die hij Thanatos noemde. In Lacans antwoord op de vraag waardoor wij gedreven worden 
verschijnen weer andere metaforen: we worden gedreven door het discours van de Ander (dat normaal gesproken 
een oedipale logica bezit) en door een repetitief automatisme wat 'om niet' lijkt. Derrida blijft heel summier in zijn 
metaforiek, maar stuit op dezelfde 'principes'. Er is de 'iterabiliteit' van het discours, waarop wij drijven en dat wij 
niet beheersen maar erven van vorige generaties, en waarin niet wij maar iets Anders agency bezit (de Ander is in 
Lacans terminologie ook de taal, die altijd van de Ander stamt). Ook is er die met weinig andere woorden ingevulde 
wil, die naar een kracht (force) buiten het discours lijkt te verwijzen. Teresa had weer andere metaforen: we zijn 
gedreven door goede (God) en kwade (de Duivel) krachten, die van buiten komen. Die kwade krachten kunnen we 
alleen met 'determinación' temmen en richting geven, door ons in nederigheid over te geven aan de goede. 
Daarvoor hebben we echter ook intelligentie nodig, en inzicht in onszelf, en in die visioenen  woorden ('habla') die 
ons belagen, en waarin we ook onderscheid moeten leren maken tussen wat goed is en wat kwaad. Daarin maakt 
Teresa's denken heel beslist een onderscheid. Niet alles is goed voor ons. 
 
 
 

                                                 
17 Tine Davids (2007 ) en Davids (2010) ontleedt in een tweetal artikelen over Mexicaanse rechtse politica precies dit 
mechanisme. Karin Willemse (2007) doet hetzelfde in een studie naar moslim-vrouwen in Darfur. 
18 Zo gauw we van een beschrijving overstappen naar een verklaringsmodel, en we nieuwe concepten gaan genereren met 
behulp van metaforen, proberen we causale verbanden te traceren. In Kants terminologie was dat metafysica. Causale 
verbanden suggereren betekent oorsprongen (proberen te) traceren.  
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4   Het evenement in de epistemologie; de verhouding discours-werkelijkheid 
 
"Il n'y a pas de hors contexte" 
(Derrida, Limited Inc., 1990: 252) 
 
Wanneer we deze vraag (waardoor worden wij gedreven) beantwoorden met het begrip 'wil', en proberen af te zien 
van het verlichte ideaal van de doorzichtige vrije, door de ratio gedreven wil, stuiten we dus op de vaststelling dat 
onze wil minstens verdeeld is, en daarmee onze agency -ons (on)vermogen tot handelen en onderhandelen- ook, 
aangezien er nog andere krachten werkzaam zijn. Ik heb deze kwestie van de verdeeldheid van de wil aangestipt, 
aangezien het een belangrijk thema in de mystiek is, dat ook, zoals ik liet zien, al door Augustinus in de vierde 
eeuw aan de orde werd gesteld. Voor nu wil ik volstaan met de vaststelling dat ikzelf in de teksten die ik in het 
kader van dit onderzoek las en herlas, vooral op zoek was, niet zozeer naar de vraag in hoeverre wij bewust 
agency kunnen uitoefenen, als wel naar het moment waarop het handelen en spreken van een auteur, willens en 
wetens of juist ook zonder het te willen, 'ontregelend' wordt voor de bestaande dominantieverhoudingen. Daarbij 
probeerde ik in mijn achterhoofd dit inzicht te houden dat ons handelen ook ondanks onszelf ontregelend kan 
werken. Ook kunnen we zonder bijzonder politiek oogmerk handelen en toch 'iets nieuws' creëren, zoals we 
omgekeerd ook in de rol van revolutionair gewoon de  patriarchale machtsverhoudingen kunnen continueren. 
Daarvan zijn talloze voorbeelden te geven en het zou een studie op zich waard zijn.   
 Dat het discours een zekere iterabiliteit bezit betekent dat het een eigen agency bezit, zichzelf voortzet, en 
zijn machtswerkingen continueert, maar ook dat er als het ware 'vanzelf', uit de aard van de werkende processen, 
iets nieuws in kan sluipen. Ik moest dus in mijn herlezing van en in mijn hernieuwde kennismaking met Teresa 
vooral dit onthouden: soms hoeft een auteur niet veel te doen om iets 'nieuws' manifest te maken. Het nieuwe heb 
ik dan bepaald als 'ontregelend' ten aanzien van het patriarchale discours met zijn hiërarchische 
dominantieverhoudingen en zijn fallocentrische, dualistische logica die deze hierarchie helpt in stand te houden. 
Ook hier geldt: wat 'nieuw' is, is afhankelijk van wat we zoeken en van het 'wij' waaraan men refereert of waarop 
men een beroep doet. Ik zocht met name bewijs voor het vermoeden dat de psychoanalytische blik, of methode, of 
de psychoanalytische versie van wetenschap een oneindig subtieler perspectief kan opleveren dan het 
wetenschaps-paradigma dat we van de Verlichting hebben georven en dat juist die patriarchale verhoudingen 
continueert. 
 Ook heb ik in mijn (her)lezing van en in mijn dialoog met Teresa's teksten gezien dat het (al dan niet bewust) 
onderhandelen met die patriarchale structuren op meerdere niveaus of in meerdere dimensies kan plaats vinden. 
Er is het symbolische niveau van de onderhandelingen, dat vraagt om een kritische analyse van het discours (in 
Teresa's geval van teksten, maar deze analyse kan natuurlijk ook op beeldmateriaal, design, architectuur, 
stedebouw toegepast worden). Er is het institutionele niveau van de onderhandelingen, dat een daadkracht vereist 
die verder gaat dan het produceren van nieuwe tekst; zoals in Teresa's geval nieuwe (klooster-)regels, nieuw 
beleid of het ontwikkelen van nieuwe handelingsprotocollen. En er is de dimensie van de reële, materiële 
werkelijkheid, waaraan ik als subject onderworpen ben en waaraan ik mij heel moeilijk kan ontworstelen omdat 'ik' 
mijn situatie hoe dan ook nooit beheers. Op de eerste twee niveau's is onderhandeling mogelijk, maar taai, zoals 
mijn bespreking van Teresa's oeuvre laat zien. Ten aanzien van de dimensie van het reële staan we doorgaans 
met lege handen, zoals ook Teresa op talloze plaatsen in haar oeuvre benadrukt. Zij kon God wel vragen om 
genezing van haar verlamming, maar het lag hoe dan ook in zíjn handen. Lacan was daarin heel categorisch: het 
reële is datgene wat altijd onverwacht en ongewild inbreuk maakt op onze wil en onze beheersing. Het reële 
bestrijkt een breed spectrum van traumatische ervaringen van geboorte, ziekte en dood tot passionele verliefdheid 
en liefde op het eerste gezicht. Voor Teresa waren ook de 'habla' -de auditieve visioenen waarin Christus tot haar 
sprak- reëel. Als er iets is dat weerstand biedt aan het gevaar van relativisme dat kleeft aan het postmoderne 
constructivisme en aan de linguïstic turn, dan is het wel deze notie van het reële; als het werkelijke dat zich, als 
evenement, niet laat domesticeren door de orde van het discours, noch door onze wil.19 
 Door de linguïstic turn en de structuralistische nadruk op talige discoursen zijn sommige auteurs misschien 
in de verleiding gekomen de kwestie van de verhouding tussen tekst en werkelijkheid, of tussen ziel en lichaam, of 
tussen psyche en soma te verwaarlozen. Voor korte tijd leek de focus op een/de talige constructie van de 

                                                 
19 Of, zoals Lacan het zegt in een artikel uit 1954 in de Ecrits: "het reële is het domein van datgene wat buiten iedere 
symbolisering staat" (.."ce qui subsiste en dehors de chaque symbolisation." (E 1966: 388). In zijn eerste Seminaire uit 1953-
54 definieerde hij het ook al eens als datgene wat absoluut iedere symbolisering weerstaat (1975a: 66). 
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werkelijkheid het oude dualisme (waarbij lichaam tegenover ziel, psyche tegenover soma en taal tegenover 
werkelijkheid staat) eenvoudig op te kunnen heffen. Maar uiteindelijk komen deze oude vragen natuurlijk net zo 
hard weer terug. Auteurs zoals Braidotti (2006) en van der Tuin (2008) benoemen daarom de noodzaak om een 
nieuw materialisme te funderen.20 Freuds oeuvre is een grootse poging geweest om een begrippenapparaat uit te 
vinden dat het dualisme omzeilde, door te stellen dat het innerlijk leven een psychosomatische verwevenheid van 
psyche en soma toont, die zo ver gaat dat zelfs woorden een lichamelijk effect (symptoom) kunnen veroorzaken en 
dat de soma -met name de driften- die in het lichaam wortelen, zo hun heel eigen aanspraken op de psyche 
hebben. Sommige auteurs zoals Cupitt (1998) gaan zover  te stellen dat de mystieke poëzie zelf de lichamelijke 
effecten bewerkstelligde die mystica's met het mystieke genot aanduiden. In Teresa's werk zijn het de woorden, of 
zelfs maar de (al dan niet hallucinatoire of vurig verlangde) aanwezigheid van de Ander, die zij Christus noemt, die 
een lichamelijk effect hebben. In de autobiografische roman Lust (2008) van de voormalige Australische non en 
prostitué Carla van Raay komen verschillende passages voor waarin zij claimt dat fysiek, erotisch genot 
veroorzaakt werd door de simpele gedachte aan haar geliefde. Mystica's zoals Teresa lijken ook naar dergelijke 
ervaringen te verwijzen wanneer ze hun fysieke extase beschrijven naar aanleiding de hun virtuele ontmoeting met 
hun hemelse bruidegom. Deze getuigenissen maken minstens duidelijk dat tekst en materie innig met elkaar 
verweven kunnen raken. 
 Ik heb in de afgelopen hoofdstukken, aan de hand van Teresa -dat wil zeggen mét haar, want zij nam mij 
aan de hand- laten zien hoe we deze verhouding tussen tekst en het reële steeds opnieuw moeten bevragen en 
hoe het raakpunt tussen beide altijd een soort van verdwijnpunt blijft. Welk antwoord we ook op geven op die vraag 
hoe tekst en materie, of soma en psyche met elkaar zijn verbonden, het antwoord zal altijd tekort schieten. En 
hoewel de voorbeelden die ik hierboven gaf op een eenrichtingverkeer lijken te duiden (de inwerking van de 
psyche, of de woorden op de soma, of het lichaam), is dat natuurlijk alleen maar het effect van de manier waarop ik 
deze voorbeelden schets. De verhalen van Teresa's passie, of van die van O, of van van Raay, of van Augustinus, 
kunnen natuurlijk ook verteld worden vanuit het oogpunt van de aanspraken van het lichaam.  De zo vurig of 
poëtisch verwoordde passie is natuurlijk tegelijkertijd altijd al een geleefde, belichaamde ervaring, die kennelijk ook 
de woorden nodig heeft. Freud noemde het ontmoetingspunt tussen psyche en soma "Triebe"; driften of aandriften. 
Een antwoord waarvan hij zelf ook stelde dat het maar een voorlopig antwoord was, aangezien het een metafoor of 
hulpvoorstelling in het leven roept die een beroep doet op een energetisch paradigma. Er zijn ook andere 
connotaties vanuit andere paradigmata mogelijk om dit raakpunt tussen psyche en soma te benoemen. Lacan 
noemde de driften bijvoorbeeld "een schatkamer van woorden" ('Subversion du sujet et dialectique du désir', in 
Ecrits, 1966:806) waarmee hij de driften niet gelijk stelde aan taal maar wel vaststelde dat taal datgene is, waaruit 
geput wordt, of wat, als onuitputtelijke bron of schat aangesproken of geplunderd wordt, wanneer een mens met 
innerlijke, lichamelijke aandriften of prikkels ('Reize') geconfronteerd wordt. Ten aanzien van mystica's zoals 
Teresa stelde hij dat zij maar doorgaan met schrijven, en dat het niet ophoudt, terwijl het ook steeds mislukt, als 
be-schrijving ("ca ne cesse pas de ne pas s'ecrire"). Teresa's schrijven blijft draaien rond die onmogelijk te 
beschrijven ontmoeting, en die onmogelijke innerlijke ervaring, die zij opdoet tijdens het dialogische proces dat talig 
van aard is en zich voordoet wanneer zij zich terugtrekt om te bidden; om die innerlijke dialoog of conversatie met 
haar hemelse bruidegom aan te gaan. 
 
 
5  Genealogie als methode 
 
Hoe kunnen we dus in de éénentwintigste eeuw -nadat we met moeite afscheid hebben genomen van de moderne 
(Hegeliaanse), evolutionaire conceptie van geschiedenis als iets wat onvermijdelijke uitmondt in een hegemoniale 
positie van het 'nu' als best mogelijke aller werelden, en van filosofische noties als (vals) bewustzijn, waarheid en 
vrije wil- het evenementiële, transformatieve effect van mystieke teksten uit de zestiende en zeventiende eeuw 
achterhalen? Hoe kunnen we bovendien oog krijgen voor 'iets nieuws' zonder daarbij die transformatie te 
karakteriseren vanuit het aloude dualisme waarbij er een geniale auteur verschijnt die dat 'nieuwe' produceert in de 
werkelijkheid, en waarbij de werkelijkheid door zulke dominante discursieve, hegemoniale structuren wordt bepaald 
dat alleen een genie in staat kan worden geacht daarin beweging te krijgen? In nog andere bewoordingen: hoe 

                                                 
20  In 'Posthuman, All Too Human; Toward a new proces-ontology' (2006) doet Braidotti een poging om, o.a. aan de hand 
van teksten van Donna Haraway de noodzaak te verhelderen van een post-humanistische gronding van het subject in een 
materiële praxis.  
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kunnen we gevoel krijgen voor agency als een creatieve, vernieuwende kracht binnen discursieve hegemoniale 
structuren, in plaats van agency meteen ('negatief') als revolutionaire 'verzet' of 'opstand' te lezen en zonder een 
auteur te reduceren tot een 'product' van discursieve structuren (McNay, 2000)?   
 Om een auteur als Teresa met andere ogen te leren lezen moeten we onze leeshouding veranderen. Ik heb 
die leeshouding in mijn eerste hoofdstuk al bepaald, aan de hand van de Lacaniaanse opvatting van de rol van de 
analysticus als 'supposed to know'. Om Teresa te kunnen lezen, zonder haar als een toerist te lezen of van haar 
een historisch interessant studieobject te maken, moest ik mij eerst realiseren dat zij mij iets te leren zou kunnen 
hebben. En dat dat de reden voor genealogisch onderzoek kan zijn, waarbij academische kennis en doorgaans 
'lager' gekwalificeerde, locale ervaringskennis, elkaar ontmoeten. Ik heb, om mijn leeshouding te situeren, niet 
alleen een beroep op Freud en Lacan gedaan, maar ook op Foucault, die -naast deze introductie van de 
genealogische methode- stelde dat we tegenover de aandacht voor de (autonome) auteur en diens originele creatie 
een scherper oog moeten ontwikkelen voor de fundamenten waarop of mogelijkheidsvoorwaarden waaronder een 
discours in een seriële repetitie geproduceerd wordt, teneinde ʻaan het discours zijn evenementiële karakter terug 
te gevenʼ (Foucault 1971: 53). Daarmee wijst Foucault agency niet zozeer toe aan de creatieve, originele, bewuste 
scheppingsdaad van een auteur, maar aan krachten die zich in het discours zelf aandienen, en waarin een auteur 
zich kan mengen. Ik heb een poging gedaan om die context waarbinnen Teresa's oeuvre kon verschijnen, kort te 
schetsen. 
 Lacan suggereerde in zijn college Encore (1975) dat in mystieke teksten het dominante patriarchale 
discours welhaast ondanks de wil van het subject, namelijk zonder het te weten, getransformeerd raakt. De mystiek 
karakteriseert hij daarbij als vrouwelijk genre. Ik heb in het desbetreffende hoofdstuk al aangegeven dat ik deze 
genderkwestie niet verder wil uitdiepen. Als we gender zien als een performance van inwisselbare symbolische 
posities, zoals Lacan, is het mijns inziens een doodlopende weg om een tekst nog mannelijk of vrouwelijk te 
noemen. Ik heb gesteld dat het er (mij) veeleer om gaat te bepalen wanneer een tekst niet meer beantwoordt aan 
de patriarchale logica, of minstens deels subversief wordt. Ik wilde daarom in deze hoofdstukken over Teresa in de 
eerste plaats de vraag stellen hoe we in de eenentwintigste eeuw het evenementiële, transformatieve karakter van 
haar mystieke teksten onder vele eeuwen canoniek stof kunnen uithalen.  
 Ik heb, op het gevaar af in anachronismen te vervallen, geargumenteerd dat Teresaʼs teksten een marge 
constitueren ten opzichte van het denken dat door Derrida als een witte mythologie werd gekarakteriseerd (Derrida 
1972); een witte mythologie die we kunnen benoemen als het sinds de Verlichting in zwang zijnde (westerse, 
patriarchale) positivistische discours in de wetenschappen. Mijn betoog bevestigt ook de visie van De Certeau 
(1982). Deze stelde dat de mystieke beweging van de zestiende en zeventiende eeuw, waartoe Teresa behoorde, gezien 
kan worden als een nieuwe denkruimte waarbinnen zich enerzijds nieuwe regels en procedures aftekenen, die niet alleen 
een herinterpretatie van de traditie mogelijk maken, maar anderzijds ook een eigenzinnige en tegelijkertijd kritische 
voorafschaduwing vormen van de Verlichting. In die zin kunnen we Teresa's oeuvre zien als een virtuele ruimte die de 
zestiende-eeuwse hegemoniale, institutionele ruimte van de katholieke kerk, waarbinnen Teresa functioneerde, atrofieert. 
Daarnaast heb ik ook aandacht geschonken aan het feit dat Teresa in haar teksten bepaalde stijlfiguren en kenmerken van 
het al bestaande genre van het getuigenis of de biecht en van het bredere (theologische en/of filosofische) discours van de 
Christelijke mystieke traditie repeteert. Of misschien kan ik beter zeggen: Teresa's teksten tonen deze mogelijk 
conflicterende tendensen, waarin vernieuwing en repetitie naast elkaar bestaan. De vraag in hoeverre Teresa zich daar zelf 
van bewust was, is natuurlijk onbeantwoordbaar. 
 In een uiteenzetting over de genealogie als methode van onderzoek benadrukt Foucault dat een genealogie 
een herontdekking en herinnering van conflicten en gevechten behelst, en dat die herontdekking alleen mogelijk is 
door erudiete kennis en 'lokale herinneringen' bijeen te brengen (1976a: 83). Ik las Teresa's teksten als lokale 
herinneringen. Mijn eigen contekstualisering van haar werk verschijnt daarbij onvermijdelijk als 'erudiete kennis' 
aangezien het in mijn geval niet om ervaringskennis gaat, maar grotendeels om kennis ontleend aan het 
academische canon. Toch fungeert ook mijn tekst straks weer als een lokale herinnering, of getuigenis, van een 
ontmoeting, zoals historici, archeologen en restaurateurs van kunstwerken, gebouwen en gebruiksvoorwerpen uit 
vroeger eeuwen tegenwoordig hun als interpretatie geduide werk altijd als lokale ingreep proberen zichtbaar te 
maken voor volgende generaties. Ik heb geprobeerd de conflicten waarin Teresa verwikkeld was opnieuw in 
herinnering te brengen en actualiseren, en op die manier Foucaults genealogische methode te operationaliseren. 
Walter Mignolo (2000) gebruikt in dit kader de begrippen ʻsubaltern knowledgesʼ21 en ʻborder gnosis' 22 om 
                                                 
21  Een term die hij van Darcy Ribeiro en Antonio Gramsci leent. "Occidentalism is the visible face in the building of the 
modern world, whereas subaltern knowledges are its darker side, the colonial side of modernity" (Mignolo, 2000: 20) 
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aandacht te vragen voor gediskwalificeerde, of ongekwalificeerde, of laaggekwalificeerde vormen van weten die 
door Foucault naïeve kennis werd genoemd.23 Mignolo werkt op basis hiervan een methode uit voor de 
postkoloniale studies, die hij ʻconversationʼ noemt. Deze methode lijkt weliswaar op het interview, maar kenmerkt 
zich in het bijzonder door het feit dat er geen ʻbewijsʼ wordt geproduceerd in de vorm van een zorgvuldig 
getranscribeerde tekst. ʻConversationʼ is niet bedoeld als methode om kennis vast te leggen, maar om op nieuwe 
gedachten te komen en de (mondiale) machtsverhoudingen anders te leren zien, door juist ook deze 
gediskwalificeerde, lokale vormen van kennis -via een methode die de gelijkwaardigheid van de gesprekspartners 
benadrukt- op het spoor te komen en serieus te nemen. Binnen de psychologie zien we auteurs als Elliot Mishler 
(1986) die een vergelijkbare poging deed om via nieuwe interviewmethodes co-constructie van betekenis mogelijk 
te maken.24 Het is buitengewoon interessant om te zien dat De Certeau de conversatie op zijn beurt aanwijst als 
cruciaal in de mystieke beweging: "De mystiek centreert zich rond de de praktijk en de theorie van de dialoog [...] 
Ze is een wetenschap van het spreken, een gesprek.' (in: Giard, 1987: 183)25 
 De teksten van Teresa behoren voor veel hedendaagse lezers waarschijnlijk tot die gediskwalificeerde 
vormen van weten waar Foucault en Mignolo op doelen. Misschien kregen ze in mijn genealogische benadering 
een deel van hun porté terug. Ik wil hier een lans breken voor de stelling dat zich in Teresa's teksten een 
(misschien marginale) versie van wetenschap ontvouwt, die gebaseerd is op onorthodoxe methodische en 
epistemologische uigangspunten. Daarin komt de (innerlijke) ervaring als bron van kennis centraal te staan en 
wordt de conversatie als methode gehanteerd, die de weg naar de innerlijke ervaring vrijmaakt. Daarmee voegen 
Teresa's teksten zich niet alleen in een al sinds de dertiende eeuw beoefend 'genre' - van de biecht- en in een 
ander meer literair genre – dat van de hoofse liefdespoëzie, de mystieke poëzie, of het mystieke gebed, of 
misschien zelfs wel de negatieve theologie– maar banen haar teksten tegelijkertijd de weg voor een visie op 
moderniteit die nog weinig aandacht heeft gekregen. Haar getuigenis kan ons, ook al werd het lange tijd en zeker 
binnen de 'links' georiënteerde feministische kringen, gediskwalificeerd, op een nieuw spoor zetten in de 
epistemologiekritiek.  
 Ik wil hier voorbijgaan aan bepaalde discussies waarin gesteld wordt dat er voor de epistemologie eigenlijk 
in de eenentwintigste eeuw geen plaats meer zou zijn, aangezien andere, meer specialistische disciplines zoals de 
cognitiewetenschappen of de psychologie het filosofische debat van de zeventiende eeuw tussen rationalisten en 
empiristen zouden hebben overgenomen.26 Gezien de inbreng die filosofische onderzoekers als Foucault hebben 
gehad en nog steeds hebben op het brede vakgebied van cultuurstudies, post koloniale studies enz., kunnen we 
rustig stellen dat epistemologische kwesties nog steeds in het brandpunt van de belangstelling staan, ook buiten 
het vakgebied van de cognitiewetenschappen en de psychologie. Binnen feministische kringen heeft de discussie 
zich inmiddels verlegd van de vraag of en hoe onbetwijfelbare kennis mogelijk is, naar de (soms postmodern 
genoemde) vaststelling dat wetenschap bedrijven een specifieke manier is om zich tot de werkelijkheid te 
verhouden en dat overigens objectieve, onbetwijfelbare kennis van de dingen zoals ze zijn een fantasma is dat 
Immanuel Kant al heeft gedeconstrueerd aan het eind van de achttiende eeuw. De traditionele oppositie tussen 
epistemologie en hermeneutiek is sinds de linguistic turn daarbij als het ware betekenisloos geworden.  
 Sinds de linguistic turn, die zo helder door Richard Rorty (1967) onder woorden werd gebracht, lijkt de 
nieuwe epistemologische discussie zich een tijdlang te hebben gefocussed op een vergaande relativistisch en 
sceptisistisch uitgangspunt, als zouden we binnen de geesteswetenschappen veroordeeld zijn tot tekstanalyse, of 
tot analyse en deconstructie van discours en discursieve formaties. De pragmaticus Rorty (1979), maar ook 
feministische auteurs als Gayatri Spivak (1988), brachten, al dan niet geïnspireerd door marxistische theorie, in dat 
we om de hechte verbinding tussen kennis en macht te kunnen denken, zoals Foucault die onder de aandacht 

                                                 
22 "Border thinking is the notion that I am introducing now with the intention of transcending hermeneutics and epistemology and the 
corresponding distinction between the knower and the known." (Mignolo, 2000: 18) 
23 "It is througt the re-emergence of these low ranking knowledges, such as that of the psychiatric patient, the ill person [...] 
that critism performs ites work" (Foucault 1976 b: 82). ʻlocated low down the hierarchy, beneath the required level of cognition 
of scientificity [...] a particular, local, regional knowledge, a differential knowledge, incapable of unanimityʼ (Foucault 1976b: 
82). 
24 Mishler, afkomstig uit kwantitatieve traditie die vragenlijsten hanteert als onderzoeksmehode, ontwikkelde in de loop van 
zijn carrière nieuwe onderzoeksprincipes en deed een aanzet tot een nieuwe stroming in (psychologische) narratief 
onderzoek dat co-constructie tot doel maakt en interviews als interactie ziet. Hij is leermeester van Catherine Riessman, een 
van de belangrijkste auteurs in narratieve onderzoek. 
25 'La mystique est centrée sur la pratique et la theorie du 'dialogue' [...]. Elle est une science du parler, une interlocution.' 
26 Zie bijvoorbeeld van Hees ed al.(2003). 
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heeft gebracht, toch minstens een denken over agency moeten ontwikkelen, en dus ook over de verhouding tussen 
discursieve structuren (voorheen, in het marxistische denken 'ideologie' genaamd) en de sociaal politieke 
werkelijkheid. Ik heb op dit debat in het eerste inleidende hoofdstuk van dit boek mijn visie gegeven. Als we 
erkennen dat de werkelijkheid altijd bemiddeld is, minstens door taal, en door talige artefacten en media, maar ook 
door onze leefwereld, of habitus (Bourdieu) die ons minstens op onbewust niveau boodschappen geeft en dus ons 
denken stuurt, hebben we een aardige problematisering van onze verhouding tot de werkelijkheid. Als we dan ook 
nog vaststellen dat onze werkelijkheid daardoor discursief materieel van aard is, en een hybride status bezit, 
waarin materie en taal innig verweven zijn, dan resulteert daaruit als belangrijkste opdracht dat we oog moeten 
krijgen voor hoe wij, als handelende en denkende subjecten, in een wereld die voor-gemodelleerd lijkt op diverse 
niveau's, toch iets kunnen veranderen, of iets nieuws kunnen inbrengen. 
 Sinds de (post) structuralisme debatten van de twintigste eeuw en de deconstructie van het koloniaal 
evolutionair perspectief, kunnen we ook epistemologie bedrijven door, zoals de feministische epistemologiekritiek, 
te focussen op de shifts die zich voordeden en nog steeds voordoen in de manieren waarop wij ons via 
wetenschap en de productie van 'kennis' tot de werkelijkheid verhouden. Dat is wat Foucault archeologie of 
genealogie noemde en wat Bruno Latour wetenschapssociologie noemt (1996)). Mignolo heeft daarbij overtuigend 
beargumenteerd hoezeer het westerse (meta) denken over wetenschap het resultaat is van de door het westen 
gecreëerde koloniale en patriarchale (machts-)verhoudingen. Sindsdien lijkt kritische (wetenschaps-)theorie een 
etnografische blik te ontwikkelen, die werkt met een post-structuralistische model. Eén ding kunnen we sindsdien 
met zekerheid stellen: een wetenschap bezit regels, procedures of methodes om operaties uit te voeren en om een 
object te formuleren. De positivistische epistemologie was daarbij maar één van de mogelijke insteken om een 
wetenschap te vestigen. Met dat inzicht kunnen we oog krijgen voor diverse (andere) visies op wetenschap die zich 
door de eeuwen heen steeds hebben ontwikkeld. Dan kunnen we bijvoorbeeld zelfs leren zien hoe ook de 
'songlines' van de Australische Aboriginals als wetenschap te kenschetsen zijn. 
 De Certeau (1982) kiest voor deze benadering wanneer hij in zijn monumentale boek over de zestiende en 
zeventiende eeuwse mystieke beweging, La Fable Mystique, de mystieke beweging uit die periode van het etiket 
'wetenschap' voorziet; deze wetenschap bezit ook regels, procedures of methodes om operaties uit te voeren en 
om een object te formuleren. Hij noemt de zestiende-eeuwse mystieke teksten, waaronder die van Teresa, een 
'nouvelle forme épistémologique' die een 'nieuwe ruimte voor weten' ('un nouvel espace de savoir') opent, 'op de 
drempel van de moderniteit' (1989: 28). De Certeau situeert Teresa's teksten op het moment dat de formalisering 
van deze wetenschap haar hoogtepunt bereikte. Hij stelt dat tegen het einde van de zestiende eeuw mystieke 
teksten voor het eerst onder de titel ʻdeʼ mystiek werden samengebracht. Daarmee werd een tekstueel ʻgebiedʼ27 
gemarkeerd en onder één noemer gebracht. Anders dan andere wetenschappen die in die overgang naar de eeuw 
van de Verlichting werden gesmeed, zoals de etnografie, hield de zestiende en zeventiende eeuwse mystiek als 
nieuwe vorm van weten echter geen stand. Ze kende rijke oeuvres, maar doofde aan het einde van de zeventiende 
eeuw uit omdat ze er weliswaar in slaagde vernieuwende procedures, regels en methodes te ontwikkelen, maar 
tegelijkertijd te maken had met een onmogelijk object (God) dat haar maar steeds bleef ontsnappen, waardoor 
beschrijfbaarheid, herhaalbaarheid en controleerbaarheid van experiment -eisen die in de Verlichting werden 
geformuleerd ten aanzien van het wetenschappelijk bedrijf- een onmogelijkheid waren.  
 Het object van de mystiek (God) is nooit méér geworden dan de ʻinstabiele metafoor van iets 
ondoordringbaarsʼ stelt De Certeau (1982:105). We kunnen ook stellen dat de mystiek niet zozeer een object 
bezat, maar een methode. Ze deed een beroep op de ervaring, die in een eindeloze conversatie tot stand komt en 
die ook tamelijk instabiele, hoewel verleidelijke, metaforen opleverde als aanduiding voor hoe te handelen: met 
'determinación', en via 'oración mental', 'contemplación', 'desasimiento' (onthechting) en 'mortificatión' (oefening in 
sterven aan het ik). We kunnen ook zeggen dat de mystiek niet zozeer een object had, maar een doel, dat ook 
weer prachtige verleidelijke metaforen oplevert: perfección (in de vereniging met God) en 'verdad' (waarheid). Op 
die mystieke weg, die Teresa de 'camino de perfección' noemde, vindt deze vereniging met God plaats, als een 
'vuelo del espíritu'. Dat levert als genadegaven ('merced') vele genietingen ('gustos'), en meer specifiek, uiteindelijk 

                                                 
27 De Certeau gebruikt, net als Lacan, het woord 'champ' hiervoor. In 'Fonction et champ de la parole et du langage en 
psychanalyse' (in Ecrits 1966) werkt Lacan precies deze voor ons centrale kwestie uit m.b.t. wetenschap. Lacan vraagt zich 
in deze tekst, die hij in 1952 op een internationaal congres over psychoanalyse uitsprak, af op wat voor manier en onder 
welke voorwaarden de psychoanalyse eigenlijk een wetenschap is of kan zijn. Zij is een 'menswetenschap' voorzover de 
menswetenschappen geen wetenschappen over de mens zijn maar wetenschappen betreffende het subject. Lacan beschrijft 
in deze tekst hoe de menswetenschappen van aard veranderd zijn onder invloed van de linguïstiek.  
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de verrukking of vervoering op ('arrobamiento').  
 Overigens heeft de postmoderne crisis, en daarvóór Freud ons al verduidelijkt dat het ook bij de objecten, 
doelen en methoden van de natuurwetenschappen, de menswetenschappen en de geesteswetenschappen om 
tamelijk instabiele metaforen, of voorlopige hulpvoorstellingen gaat, die voortdurend om bijstelling vragen, en om 
debat. De mystiek, als wetenschap, onderscheidt zich van de andere moderne wetenschappen omdat zij zich 
baseert op een specifiek soort ervaring die George Bataille (1943) de innerlijke ervaring noemde. God ʻgeeftʼ zich 
slechts, als innerlijke ervaring, in een meestal kort visioen, of in een extatische moment waarin het wetende subject 
ʻsterftʼ. Dit is een van de belangrijke tropen uit de mystieke literatuur waarop ook Lacan de nadruk legde in Encore 
(1975). In Teresaʼs al geciteerde beschrijving van een van haar fameuze extatische visioenen, dat door Bernini in 
steen gehouwen werd en dat op de cover van Lacan's college staat, wordt dit gethematiseerd. 
 In de ontmoeting met haar object ʻsterftʼ Teresa en over het object van haar contemplatie zegt zij bovendien 
meer dan eens dat zij er niets van weet: ʻEr is niet méér over te weten dan wat de Bruid erover zegt: “Hij ordent in 
mij de liefde”. Indien ze liefheeft weet zij tenminste zelf niet hoe het gebeurt en ze begrijpt niet wat ze bemint.ʼ 
(Hooglied, 6:11). Zo heropenen de teksten van Teresa uit het begin van onze moderne ruimte voor ons de 
discussie met betrekking tot onze moderne opvattingen omtrent wetenschap, zoals die in het begin van de 
twintigste eeuw door Freud aan de orde werd gesteld, vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw door Foucault, 
Derrida en Lacan, maar ook, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, onder andere door diverse feministische 
onderzoeksters. Teresa produceerde een weten dat zij ten dienste stelde van haar medezusters, maar het was een 
vooralsnog 'lokaleʼ, laaggekwalificeerde vorm van weten, die geen universaliteit claimde. Het was immers op een 
subjectieve en 'onmogelijke' innerlijke ervaring gebaseerd, die onmogelijk verifieerbaar is, want niet als zodanig op 
afroep herhaalbaar. Het weten dat eruit voortvloeide handelt met name over de pragmatiek en methode en predikt 
niet die strikte scheiding tussen denken en praktijk, die als fundament voor onze moderne wetenschap geldt. Van 
deze mystieke beweging, van deze ʻscience passanteʼ (voorbijgaande wetenschap), zoals De Certeau haar 
noemde (1982: 106), die geen kennis over haar object produceerde, resten ons getuigenissen die zich aan gene 
zijde van de dominante falsifieerbare en verifieerbare kennissystemen positioneren en bovendien het strikte 
onderscheid tussen ʻthe knower and the knownʼ (Mignolo 2000:18) in vraag stellen, omdat er een agency uit 
spreekt, die van elders komt.  
 
 
6  Naar een subjecttheorie? 
 
"Begrijp dus goed dat we wantrouwig moeten staan tegenover alles wat ons het vrije gebruik van onze rede ontneemt." 
(Teresa, Kloosterstichtingen 6: 15) 
 
In deze hoofdstukken, waarin ik verslag deed van mijn ontmoeting met Teresa van Avila, ging het niet alleen om 
een zoeken naar die andere, niet oedipale, niet-uitsluitende logica, maar ook om die vraag hoe een subject 
gedefinieerd raakt, in dit heen en weer tussen spreken, schrijven en reflecteren op een (genotvolle) ervaring, die 
verschijnt als een evenement.  Het gaat daarbij om de vraag hoe we ons verhouden tot de materiële werkelijkheid. 
Pas via een toe-eigening als ervaring, in het spreken, raakt het evenement bemiddeld en wordt het menselijke 
ervaring. Daarvóór is het 'iets' dat ons overkomt, maar versnipperd, waardoor wij 'sterven' als subject van dat 
evenement. 

Een subject is ook gedefinieerd door die onvermijdelijke onderworpenheid aan de regels van een discours, 
en door dat tribuut dat ieder subject dient te betalen, gezien haar verbondenheid met allerei personen, groepen, 
instituties die hun aanspraken hebben. Deze reflectie leidt tot een minimale subjecttheorie, waarin het verschijnen 
van een subject of agency innig verbonden is met het gebruik van en opgaan in een medium. Het bidden, het 
(innerlijk) spreken en het schrijven verschijnen hier als een manier om een innerlijkheid te vrijwaren. Hier verschijnt 
een subject dat niet zichzelf fundeert, maar gefundeert raakt, of gedefinieerd raakt, in en door een 
waarheidsprocedure, die in een dialectiek met een Ander  (biechtvader, God, psychoanalyticus, of familie, 
partijgenoten, collega's), in een bepaald levensbereik (religie, kunsten, politiek, wetenschap, liefde) tot stand 
komt.28 In die waarheidsprocedure wordt er 'goed' van 'kwaad' onderscheiden. Teresa besluit daarbij 'niet alles te 

                                                 
28 Er zijn immers in onze samenleving waarheidsprocedures op een aantal 'gepriviligeerde gebieden',  zoals Badiou (1998) 
ons voorhoudt, namelijk op het gebied van de liefde en de vriendschap, op het gebied van de politiek, de wetenschap en de 
kunst. Natuurlijk kunnen die overlappen en zeker zijn er levensgebieden waarvan het minder duidelijk is waar die onder 
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zeggen', zoals ook Ignatius van Loyola (1491-1556), haar iets oudere tijdgenoot, besloot om niet alles meer te 
zeggen vanwege zijn afschuw van zichzelf. Loyola beschrijft in zijn (auto)biografie ([1554] 1962: 71) het 'niet alles 
zeggen' als een strategie, die hij gebruikte om niet voortdurend met zijn schuld en schaamte geconfronteerd te 
worden ten aan zien van zijn vroegere, promiscue ridder-of soldatenleven, dat berustte op ijdelheid en een 
obsessie voor vrouwen. Voor Teresa was niet alles zeggen een manier om een innerlijkheid te vrijwaren, op zijn 
minst voor even, om zo de eigen rede, het eigen denkvermogen de ruimte te geven om dat onderscheid tussen 
goed en kwaad te maken. Overigens is dat onderscheid ook weer verbonden met die poging om een verschil te 
maken tussen fictie en werkelijkheid, of gekte en normaliteit, wat ook 'niet gemakkelijk' is. 
 Niet alles zeggen betekent: het oordeel niet geheel en al bij de ander leggen, maar bij jezelf; in zoverre dat 
zelf in die innerlijke dialoog tot stand komt, waarin juist de aard van en omgang met het 'kwaad', dat ook 
verinnerlijkt wordt als ervaring, centraal staat. Teresa waarschuwt er zelfs voor om de biechtvader als rechter te 
zien. Denken is in die zin: die ruimte scheppen voor een dialoog, via een medium (bidden, spreken, schrijven) 
waarin een ervaring wordt doorgewerkt. Dat wil zeggen: waarin een evenement als ervaring wordt gefundeerd en 
toegeëigend. Door dat proces eigent het denkend, sprekend, schrijvend (getuigend) subject zich bovendien 
verantwoordelijkheid en schuld toe. Zolang alles wat 'er gebeurt' als evenement blijft bestaan, is het subject immers 
alleen onschuldig slachtoffer, of product van het discours.  
 We vinden dus ook bij Teresa dit belang van het medium bij (kritisch) denken en bij het funderen van een 
innerlijke ruimte, zoals ik dat in mijn inleidend hoofdstuk al uiteen heb gezet. Deze funderende rol van het boek en 
het schrijven, als potentieel subversieve daad, kan niet genoeg onderstreept worden. Het geeft te denken dat er in 
de Islamitische wereld, bijvoorbeeld, per jaar beduidend minder boeken worden uitgegeven dan in de westers-
christelijke wereld,29 waar deze fantoomhonger naar een zelf in alle toonaarden wordt geuit, bejubeld, bezongen, 
verwoord in een eindeloze boekenstroom, woordenstroom, waarin het getuigenis een nieuwe moderne vorm heeft 
gekregen. Een vorm die precies die omgang met dit 'niet alles' zeggen en die omgang met die verwevenheid van 
werkelijkheid en fictie mogelijk maakt, zoals Freud die op het spoor komt in zijn spreekkuur met hysterica 's.30 
Augustinus was degene die het genre van het getuigenis fundeerde en die innerlijke ruimte op de voorgrond 
plaatste, in nauwe samenhang met die uiteenzetting van een subject met de schuld en het kwaad, dat als 
'verzoeking' werkt. Hier wordt duidelijk dat een modern subject besluit dat het kwaad geen evenement is, dat van 
buiten komt, maar een ervaring, waarvoor het zelf verantwoordelijk is. Het nieuwe, dat zich aftekent, is dat het 
kwaad eerst nog bepaald moet worden, en dat er een procedure voor nodig is, en een heel disciplinerend controle-
apparaat, van biechtvaders, oversten, Inquisitie. Deze gebruiken de in 1215 gevestigde praktijk van de biecht als 
ritueel voor de productie van waarheid; een waarheid die gefocussed is op dat aanleggen van het onderscheid 
tussen goed en kwaad, wat niet zo makkelijk is. Teresa benadrukt dat ook zeer geleerde mannen er soms niets van 
weten. Ook hier moet het oordeel even worden uitgesteld, is het scheermes van Ockham niet zo makkelijk 
hanteerbaar en verschijnt die onderscheiding als een langdurige, langzame, moeizame, zorgvuldige procedure, die 
het getuigenis nodig heeft en dus media, zoals het boek, het gebed of de biecht. De rol van het medium is daarbij, 
nogmaals, cruciaal: boek, getuigenis, biecht, zijn ruimtes waarin deze omgang met het kwaad een nuance vindt, 
die een modern subject mogelijk maken.  Réage benadrukte dat het boek een eigen wereld is, dankzij welke we 
een omgang vinden met diegene die 'wijzelf geketend houden'. 

We  vinden hier geen slachtofferrol, en geen ideaal van eenvoudige onderwerping, zoals in het Verhaal 
van O. Als er al sprake is van onderwerping, dan na een innerlijke strijd van een vrije wil, die belaagd is door 
besluiteloosheid, verdeeldheid en, in Teresa's woorden, door gebrek aan 'determinación', waardoor hij niet (meer) 
vrij is, zoals Vladimir en Estragon niet vrij waren. Achter die besluiteloosheid verbergt zich bijvoorbeeld bij 
Augustinus een innerlijk conflict. Hij is heen en weer geslingerd door de 'verzoeking',  in de vorm van de 
'vriendinnen van oudsher' en een verlangen naar bevrijding, waarvan hij vermoed dat hij dat bij die Ander kan 
vinden. Ik verwees ook naar Ignatius van Loyola, bij wie de verzoeking schuilt in het personage van de 'zeer hoge 
vrouwe',  die verschijnt in een duidelijk hoofse context, waarin ook ridderromans een rol hebben, als mise en scène 

                                                 
gerubriceerd zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het beroepsleven, dat door velen in de westerse wereld als een veld 
wordt ervaren waarin zich ook een waarheid kan ontspinnen. 
29  Zie de gegevens die UNESCO verzamelt m.b.t. de productie van boeken per land. Daaruit blijkt dat in de 'westerse' 
wereld een veelvoud aan boeken wordt uitgegeven, in vergelijking met, bijvoorbeeld, de Arabische wereld, of China.  
(http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO) 
30 Verder onderzoek naar de andere rol van het boek in de niet-westerse wereld is daarom geboden. 
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van een werelds ideaal waarvan Loyola afscheid wil nemen. Bij Teresa is het kwaad al, anders dan bij Augustinus, 
als 'duivel' gepersonifieerd. Voor Augstinus was het juist zaak om het kwaad niet te personifiëren, ook niet 
metaforisch, omdat hij precies verwikkeld was in dit debat met het Manicheïstisch geloof. Het kwaad is bij hem ook 
het innerlijk gevecht, het verscheurd zijn in de wil, dat een plaats of scène krijgt, via een getuigenis en een 
medium: het boek. 

We kunnen concluderen dat mystiek als non-oedipaal universum een ruimte vrijwaart waarin het denken 
belaagd is door een ontsporend verlangen, dat niet meer gericht is op de gebruikelijke alibi's van de begeerte: 
vriendinnen van oudsher, 'zeer hoge vrouwes', die als substraat van de hoofse liefde verschijnen, en als 
verzoeking voor de mysticus die deze andere ruimte wil ingaan. Het denken dat belaagd is door een ontsporende 
begeerte, probeert zich tegelijkertijd te bevrijden van het snijdend zwaard van de rede, dat uitsluitende oordelen 
velt. De mystieke ervaring is immers een opheffing van veel van die onderscheidingen en ordeningen. ʻIkʼ gaat op 
in ander of God, ʻander ʻ doordringt ʻikʼ; 'het denken schiet tekort', en het is moeilijk om te besluiten of die 
ervaringen goed of kwaad zijn. Misschien zijn ze wel een zinsbegoocheling, ingegeven door een kwade demon, 
zoals Teresa waarschuwt in haar boek over de Kloosterstichtingen. Die verslappen de rede. Over deze verslapping 
van de rede heeft Kant het precies, die de mystiek, of de mystagogen, als verwijfde types omschrijft, en het 
mystieke denken als verwijfd, warrig, denken, dat onmannelijk is, en onscherp. In het volgende hoofdstuk zal ik de 
discussie die Derrida aangaat naar aanleiding van Kants verwerping van de mystiek wat verder uitdiepen. Hier 
verschijnt opnieuw de vrouwelijk geconnoteerde mystiek tegenover de ʻmannelijkeʼ rede. De ʻverwijvingʼ heeft te 
maken met het niet helder zijn en geheim houden van inzichten, dus met het (ver)zwijgen, waarnaar ook Derrida 
verwijst: het niet alles zeggen. Vanuit de analyse die Derrida maakt, ontstaat opnieuw de vraag naar het subject. 
Wat kunnen we er meer van zeggen, dan dat het agency heeft, en een innerlijk dat als een 'kasteel' wordt 
gekoesterd en waarin het zaken ʻbij zichʼ kan houden? 
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X Het subject: Een fantoomhonger naar een zelf? 
 

“Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, 

wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der 

Wahlspruch der Aufklärung. 
 

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder 
Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es Anderen so 
leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich 

Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, u.s.w., so brauche ich 
mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das 

verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen”. 
 

(Kant, Was ist Aufklärung, 30 Sept. 1784) 
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Ik heb de mystiek van Teresa geïnterpreteerd als een, weliswaar voorzichtige, poging om een nieuwe wetenschap 
te vestigen op het adagium waartoe Kant later in Was Heist Aufklärung (1784) publiekelijk opriep : sapere aude! 
Mens, durf te denken, maar durf vooral zélf te denken, in plaats van dat denken over te laten aan priesters, 
dominées, artsen of advocaten. In het werk van Teresa vinden we deze voorzichtige oproep tussen de regels door 
en is heel latent aanwezig. Bovendien toont die andere logica, die zich aftekent in het oeuvre van Teresa, zich ook 
in de gepassioneerde intieme relatie die zij aangaat met dat object dat geen object is en dat zij God noemt, of de 
hemelse bruidegom, of Christus. Uit deze passie spreekt een logica van overgave, die niet in de gebruikelijke duele 
denkkaders kan worden geperst waarin passiviteit tegenover activiteit komt te staan. 
 Een wetenschap bezit minstens regels, procedures (methode) en een object. De eerste regel van Teresa's 
mystieke weg was de inkeer in zichzelf, via een methode van (innerlijke) conversatie die Teresa 'oración mentál' 
noemde. Daarnaast was het regel om daarvan een getuigenis af te leggen en 'alles te zeggen', zoals dat ook in de 
psychoanalytische spreekkuur gebruikelijk is, met dit verschil dat de analyse uitdrukkelijk afziet van enig moreel 
oordeel, terwijl de procedure van de biecht juist dient om het morele onderscheid tussen goed en kwaad 
produceren. Bij Teresa ontstaat echter, als vanzelf, en als een 'slip of the tongue', een dialectiek rond de afweging 
om eventueel, minstens voor een tijdje, 'niet alles' te zeggen, om bepaalde ervaringen voor zichzelf te houden. Het 
gebeurt 'als vanzelf', aangezien de nadruk op dit alles zeggen, zoals in het geval van die opdracht om niet aan de 
zonde te denken, als vanzelf werkt zoals die opdracht om niet aan die grote roze olifant te denken. 
 Achter die voorzichtige, bijna 'en passant' gedane suggestie om niet alles te zeggen, schuilt de subversieve 
assumptie dat een mens, minstens in sommige gevallen, indien er geen intelligente biechtvader voorhanden is, 
minstens voor een tijdje, beter maar haar eigen hersenen kan gebruiken, om op basis van haar eigen (innerlijke) 
ervaring een oordeel te vellen over de aard van die ervaring (is ze goed, is ze kwaad?). Daarin zit een zekere 
emancipatoire claim, die 'goed' was voor de vrouwen in Teresa's orde, omdat ze zich daarmee een eigen innerlijke 
ruimte verwierven, die afgeschermd kon worden van het panoptische oog van het kerkelijke disciplinerende 
apparaat, dat met zijn eeuwenoude oproep tot spreken en blootleggen, een strakke (gender)hierarchie had 
geïnstalleerd.  
 Ook werkte de zestiende eeuwse passionele liefdesmystiek, waartoe Teresa's oeuvre behoort -als nieuwe 
ruimte, als nieuwe veld van weten, vanuit deze achteraf als modern te karakteriseren nieuwe epistemologische 
insteek- emancipatoir omdat God, het steeds ontsnappende object van de mystiek, in de ontmoeting en in het 
gesprek via de (innerlijke en soms heel lichamelijke) ervaring kon worden benaderd, in plaats van via academisch 
hermeneutische methoden. Inkeer, conversatie en niet alles zeggen vormden de peilers van Teresa's weg. Ook het 
gesprek met haar biechtvaders hoorde dus bij de methode. Cruciaal was echter het feit dat de eigen ervaring 
instrument werd van onderzoek. Een eeuw na Teresa zien we René Descartes een zelfde claim maken, wanneer 
hij in zijn Discours de la Methode (1637) vertelt hoe hij zich onder het juk der Jesuïten wist uit te werken door de 
wereld in te trekken en op zijn eigen ervaring vertrouwend, nieuwe bouwstenen te verzamelen voor zijn eigen 
wetenschappelijke benadering. In tegenstelling tot Descartes, fundeert Teresa zichzelf, of haar eigen innerlijke 
ruimte, echter niet vanuit het denken -of misschien ook wel- maar dan dienen we Teresa's denken als een dialoog 
te bepalen. Deze dialoog vindt plaats in een praktijk -van gebed en inkeer- en in een aantal ruimtes, die zijzelf 
grondvest; haar eigen innerlijke kasteel, met zijn vele mogelijke verblijven en haar eigen kloosterorde. Dit denken is 
ook geen solipsistisch denken, zoals bij Descartes, dat rust in zichzelf en dat zichzelf sterk onderscheidt van een 
praktijk, van de lichamelijke ervaringen en van de ander. Het verhoudt zich juist continu tot een ander -die Teresa 
God noemt- en tot anderen, die haar oproepen om te getuigen, zoals haar biechtvaders ('Gewetensbrieven', 56), 
waardoor het zich als een continu gesprek doet gelden. En het komt tot stand in die praktijk en in die continue 
onderlinge wisselwerking of verwevenheid, die ook Kristeva (2008) benadrukt, met die lichamelijke aandoeningen 
en aanrakingen, die Teresa genadegaven noemt. 
  Het nieuwe denkveld van Teresa, gebaseerd op dit nieuwe, potentieel zeer subversieve epistemologische 
uitgangspunt, dat ook als een vroege opmaat naar de eeuw van Verlichting kan worden gezien, is bovendien een 
ruimte waarin niet het weten maar de methodische procedures centraal staan en de productie van 'inzicht' in plaats 
van 'kennis'. Ook Freud benadrukte dat het hem in zijn nieuwe wetenschap vooral ging om dit inzicht in onderlinge, 
causale verbanden, zodat dit inzicht hem weer kon helpen met de vraag hoe te handelen ten opzichte van zijn 
patiënten. Bij Teresa gaat het om hoe te bidden, hoe het gesprek met de biechvaders te voeren, hoe daarin niet te 
verdwalen, hoe het juiste evenwicht te vinden, tussen de eigen mystieke weg -die als een spreekkuur verschijnt; 
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als een onderzoek naar de eigen motieven- en de gehoorzaamheid aan het dominante orthodoxe discours van de 
kerk.  
 Binnen dit dialogische denken komen dus allerlei bestaande (onder)scheidingen in beweging, zoals die 
tussen ik en ander, tussen theorie en praktijk of tussen lichaam en ziel. Ze worden meer diffuus, minder duidelijk 
en de traditionele hiërarchische verhoudingen binnen die onderscheidingen komen onder druk te staan. Zo hebben 
mystica's en mystici ook, vaak gedwongen, een zekere dubbelzinnige openbaarheid gezocht via het schrijven en 
de publicatie van hun teksten, die tegelijkertijd privé waren, want in eerste instantie alleen bedoeld voor hun 
biechtvaders, vervolgens voor de medezusters- en broeders en daarna eventueel, na goedkeuring en censurering, 
ook voor een groter publiek. Door deze gang van zaken raakt ook hier een strikte scheiding in verval. Deze mystici 
hebben het privé-gesprek, of het debat, met hun zorgvuldig gekozen medezusters en -broeders in scène gezet, een 
medium gegeven dat geschikt was om op eigen kracht te cirkuleren (teksten, in plaats van gebeden, of biechten), 
op aandrang van hun biechtvaders en onder het wakende oog van de Inquisitie. Hoewel vaak in opdracht van 
diezelfde Inquisitie geschreven en in eerste instantie bedoeld voor een beperkte kring, bleken deze teksten (zoals 
elke tekst), als eigenstandig circulerende objecten, een eigen, moeilijk controleerbare publieke werking of agency 
te bezitten.  
 Ook zien we dat alleen in de gelijktijdige, voorzichtige, uitgekiende referentie aan zowel deze innerlijke, door 
henzelf via de praktijk van het dialogische gebed en schrijven gevestigde ruimte, als aan die niet heel erg publieke, 
want in eerste instantie institutionele ruimte, waarin het debat eigenlijk geen plaats mocht hebben, dit nieuwe aan 
de orde kon worden gesteld; dit ongehoorde, en ongeoorloofde waarvan zij in hun teksten getuigden. Beide 
ruimtes, die van het innerlijk kasteel en die van de kloosterorde, zijn gevestigd en gecreëerd in een permanente, 
(on)bewuste onderhandeling met die kerkelijke orthodoxe (gender-) hiërarchie. Alleen in een referentie aan deze 
moeizaam bevochten en heel wankele, voorlopige, bedreigde ruimtes is er natuurlijk een glimp van twijfel mogelijk: 
twijfel aan de orthodoxie. Met die (Cartesiaanse) twijfel (avant la lettre) ontstaat de ruimte voor innerlijkheid; als 
een openlijke, hoewel voorzichtige, distantie ten opzichte van die orthodoxie. 
 Het westerse Christendom heeft dankzij Augustinus, die als een van de eersten zijn innerlijke door twijfel 
gemarkeerde ruimte als fundament voor zijn geloofsleven publiek maakte, deze innerlijke vrijheid steeds opnieuw in 
het spel gebracht. Het is een spel met metaforen die op het onderscheid van 'buiten' en 'binnen' is gebaseerd, 
maar ook en met name op de voortdurende overschrijding, ontkenning (van de kant van de Inquisitie), 
deconstructie en herdefiniëring van deze grens. Ook andere traditionele onderscheidingen worden voortdurend 
doorbroken en geherdefinieerd, zoals die tussen het schrijven, spreken, bidden en de ervaring. Ik heb met name 
deze kwestie benadrukt; dat Teresa's mystiek ons, eenentwintigste eeuwers, gevoelig kan maken voor het feit dat 
tekst en werkelijkheid, schrijven en ervaring, zo innig met elkaar verweven zijn dat uit het schrijven zelf een 
werkelijkheidservaring kan voortkomen, die zo sterk en overweldigend is, dat men de indruk heeft 'aangeraakt te 
worden'. Het is onze opdracht om dit in elkaar overlopen en met elkaar verweven zijn van tekst en werkelijkheid te 
leren doordenken en serieus te nemen, als het gaat om het vestigen van nieuwe epistemologische grondslagen. 
 
  Augustinus maakte zijn innerlijke ruimte, waarin plaats is voor twijfel, voor het eerst in de 
literatuurgeschiedenis 'publiek', al was dat publiek vooralsnog bekend. Ook Teresa spreekt over het 'publiceren' 
van haar werk, maar is heel voorzichtig over wat er wel en niet gepubliceerd kan en mag worden. Een publieke 
ruimte is buiten en de institutionele, gecontroleerde ruimte is binnen. Sinds Kants tijd geldt de publieke ruimte als 
een utopische vrijplaats, waarin idealiter ruimte zou moeten zijn voor debat over alles, terwijl de institutionele 
ruimtes door Kant werden aangewezen als plekken waar een subject zich aan zijn positie en 
verantwoordelijkheden, met daaraan verbonden waarden moest houden. In contrast daarmee vormde die 
institutionele binnenruimtes die Teresa zelf vestigde, met haar nieuwe orde en haar zeventien kloosters, een plek 
voor, weliswaar heel voorzichtige, heel diplomatieke en strategische contestatie, terwijl ook die ruimte van het 
innerlijk kasteel een 'binnen' vertegenwoordigt, dat als een schuilplaats of vrijplaats voor experiment en beproeving 
dient. Teresa's tijd was natuurlijk een andere dan die van Kant. De publieke ruimte van de zestiende eeuw werd 
beheerst door de kerkelijke rechtbanken en de Inquistitie en nog niet door de Verlichtte idealen die tot de Franse 
revolutie leidden. Toch kon in het spel van positiewisseling tussen de diverse binnen's en buiten's waarmee 
Teresa's leven gestempeld was, maar die zij ook gedeeltelijk zelf in scène zette, of naar haar hand wist te zetten, 
iets nieuws ontstaan: een nieuwe gedachte, een nieuwe positie en een nieuwe positionering. 
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 Ik wil in dit hoofdstuk opnieuw stilstaan bij de vraag hoe de mystiek, als genre, een meer of minder publieke 
ʻmargeʼ constitueert ten opzichte van het traditionele filosofische, wetenschappelijke denken.  En als het geen 
marge is, die Teresa bewoont, dan is het wel zo dat de mystieke teksten die dominante orthodoxe, patriarchale 
ruimte voor denken 'atrofiëren', om haar daarmee, via deze getuigenissen, te heropenen. Die andere, niet-
mystieke, meer 'mainstream' ruimte voor denken, die ook wel oedipaal genoemd kan worden -en door Derrida als 
een fallogocentrische, mannelijke en witte mythologie werd gekarakteriseerd- heb ik in de inleiding eenvoudigweg 
gekarakteriseerd als het sinds de Verlichting in zwang zijnde positivistische discours in de wetenschappen, of ook 
wel als 'wetenschappen van het object'. Ik zal in dit hoofdstuk opnieuw de specificiteit van mystieke teksten 
bevragen en daarbij opnieuw de hulp van Derrida inroepen, nu om te bepalen wat voor andere rol het subject 
speelt, in de mystiek: kan de mystiek als matrix gelden voor wat Lacan wel eens gekschererd de 'wetenschappen 
van het subject noemde'(Ecrits 1966:285)? Ik zal met name drie van Derrida's teksten uit de jaren tachtig gebruiken 
om opnieuw vragen te stellen met betrekking tot agency. Het gaat om Dʼun ton apocalyptique adop té naguère en 
philosophie (1983), om 'Comment ne pas parler. Dénegations' (1987) en om 'Nombre de oui' (1987a).  
 Ik zal opnieuw die vraag stellen naar de duiding van bepaalde aspecten van het mystieke genre, door bij 
voorbeeld Derridaʼs interpretatie van de mystieke stijlfiguur van de herhaling (van visioenen en stemmen) te 
confronteren met Lacanʼs suggesties uit Encore. Volgens Derrida uit zich de herhaling in de mystieke teksten als 
een opeenstapeling van boodschappen en van gezanten (engelen) en stemmen die deze boodschappen 
verwoorden, die verwijzen naar een zelf. Volgens Lacan gaat het niet alleen gaat om een opeenstapeling, maar 
ook om het feit dat daar een compulsief aspect aan zit1, dat verwijst naar een agency buiten het zelf. Derrida 
bespreekt in 'Comment ne pas parler - Denegations' (1987) vooral teksten uit het genre dat ʻnegatieve theologieʼ 
wordt genoemd en de eigen-aardige structuur van het gebed. De twijfel wordt daarin door Derrida niet als een 
centrale retorische figuur genoemd. Wel gaat Derrida daar in op dit thema van de (vrije) wil die verkeert in 
Gelazenheit of overgave; een ʻoer-jaʼ dat volgt als mystieke reactie op een appèl2 en dat we bij Teresa terugvinden 
in die bereidheid tot overgave.  
 
 
1  Derrida en de mystiek 
 
"L'enjeu pour ce Kampfplatz de la métaphysique, c'est la castration de la raison" 
(Derrida 1983:46) 
 
Derrida entameert de kwestie van de mystiek via de lezing van een tekst van Kant : Von einem neuerdings 
erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (1796). Ondanks de aanknopingspunten vanuit de analytiek van het 
sublieme, liet Kant zich in in deze tekst kritisch uit over de mystiek, of en elk geval over hen die hij met de 
pejoratieve term ʻMystagogenʼ aanduidt en die zich met name van de serieuze filosofen onderscheiden doordat ze 
een bepaalde verheven toon aanslaan. Het begrip ʻmystagoogʼ lijkt een polemisch bedoeld neologisme, 
samengesteld uit de termen “Mystiker” en “Demagogen”. Ook parodieert Kant in deze tekst de neiging om de 
waarheid te aanbidden en te objectiveren in de visionaire gestalte van Vrouwe Waarheid, of meer specifiek; om 
waarheid in een metaforische vergelijking met vrouwelijkheid en met het vrouwelijk sluierspel in verband te 
brengen. Het zou een typische strategie zijn van de lieden die Kant in deze tekst mystagogen noemt. Deze lieden 
behoren tot het zelfde slag als hen die zich laten betalen om onmondigen te leiden en die Kant in bovenstaand 
citaat uit het pamflet Was ist Aufklärung (1784) beschrijft. Mensen laten zich licht verleiden tot luiheid, slapheid en 
lafheid, waar de Verlichting de mens juist had opgeroepen om, althans in de publieke ruimte, zijn eigen verstand te 
gebruiken. 
 Derrida wijdt aan Kants korte tekst over de verheven toon in de filosofie een eigen, eveneens korte tekst met 
vrijwel de zelfde titel: Dʼun Ton Apocaleptique, adopte naguere en Philosophie  (1983). In deze tekst, die, zoals veel 
van Derridaʼs teksten, een transcriptie is van een lezing uit 1981, leest Derrida Kants artikel naast de Franse 

                                                 
1 De agency van de taal of van het discours is immers niet iets waaraan men zich gemakkelijk onttrekt. De herhaling 
waartoe ze uitnodigt is vanzelfsprekend, verleidelijk, dwingend, alomvattend, en vooral onbewust, dus moeilijk te doorbreken. 
2  C.f Rico Sneller in De poorten van babel. Mystiek tussen Michel de Certeau en Jacques Derrida ( 2002). 
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vertaling van de Apocalyps van Johannes van de hand van Andre Couraqui.3 Het is de laatste bijbeltekst in het 
Nieuwe Testament, die ook wel in het Nederlands de Openbaring van Johannes wordt genoemd. Derrida vertaalt 
de “erhobenen vornehmen Ton” uit Kants titel met “un ton apocalyptique”. Daarmee bewerkstellingt Derrida een 
belangrijke verschuiving van de oorspronkelijke thematiek uit Kants polemische tekst, die voornamelijk focust op 
een artikel van Goethes zwager en 'gevoelsmysticus' (Vorländer, 1924)4 Georg Schlosser. In diens teksten wordt 
de idealistische neoplatoonse traditie binnen de filosofie naar Kants inzicht teveel opgehemeld. Kants artikel 
herformuleert eigenlijk een eis die hij ook al in Was ist Aufklärung verwoordde: de stem van de Rede dient duidelijk, 
voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te zijn, en zich niet te verschuilen achter visionair en beeldend 
taalgebruik dat het gevoel benadrukt.  
 Kants tekst gaat dus niet zozeer over het apocalyptische genre of over de mystiek, zoals Derridaʼs 
hergebruik van Kants titel lijkt te suggereren, als wel over een ʻtoonʼ die binnen een bepaalde stroming in de 
idealistische of gnostische filosofie sinds Plato vaak gehoord wordt. Het gaat om een ʻverhevenʼ en ʻvisionaireʼ 
toon, en Kant heeft geen goed woord over voor de “schwärmerische Vision” die eruit spreekt. Ze is “der Tod aller 
Philosophie”, citeert Derrida Kant (Derrida 1983:20). Het is Derrida die deze verheven toon uit de idealistische neo-
platoonse traditie in verband brengt met de bijbelse apocalyptische, profetische en messianistische traditie. Niet 
Kant maar Derrida maakt dus de denksprong van platoonse, gnostisch filosofie naar mystiek en naar de 
messianistische, profetische traditie uit de bijbel. Derrida beargumenteert de verschuiving van de aandacht die hij 
teweeg brengt ten opzichte van Kants ʻissueʼ niet direct, maar wijst wel op het feit dat zowel Kants tekst als die van 
Johannes draait rond bepaalde ʻapocalytischeʼ voorspellingen. Kant voorspelt het ʻeinde van de filosofieʼ, Johannes 
het ʻlaatste oordeelʼ als het einde van ʻde hoer Babylonʼ (Openbaring: 17-19). Nergens in deze tekst stelt Derrida 
echter met zoveel woorden ʻdeʼ mystiek gelijk met het apocalyptische, profetische, messianistische genre. Wel 
gebruikt hij woorden als 'une exaltation mystique', in verband met Kants “mystische Erleuchtung”. (Derrida 
1983:20)  
 
Kant stelt dat het gebruik van de allegorische voorstelling van Vrouwe Waarheid de filosoof zijn vermogen tot 
denken ontneemt. Wanneer zij wordt ingezet als een een soort van mascotte voor een geheim genootschap van 
mannen die een geheim visionair weten claimen te bezitten, dat zij om de een of andere raadselachtige reden niet 
kunnen (mede)delen, verwordt de filosofie tot demagogie, aldus Kant. En verwordt de filosoof tot mystagoog.  
 Waar Kant echter zijn oordeel lijkt te hebben geveld, daar bevraagt Derrida dit zwijgen, maar ook de toon 
waarop zij, die Kant ʻmystagogenʼ noemt, spreken, als ze spreken. Waar Kant reeds een diagnose klaar heeft, daar 
probeert Derrida zijn oordeel ten aanzien van deze kwestie van het zwijgen en de onthulling, die hij als een 
apocalyptische stijlfiguur duidt, nog even uit te stellen. Waar Kant tegenover dit als ʻdemagogischʼ of ʻretorischʼ 
gekarakteriseerd zwijgen rond een (geheime) waarheid de democratische en vrije toegankelijkheid van de kennis 
en het spreken stelt, daar vraagt Derrida zich af hoe precies deze door Kant geconstrueerde oppositie tussen het 
verlichte denken dat uit is op onthulling, en het vermeende demagogisch zwijgen en de productie van visioenen -
het visionaire spreken van de mystiek- gelezen moet worden. Vier jaar later zal Derrida daar in Comment ne pas 
parler (1987) opnieuw op terug komen, nu in een poging de beweging van de negatieve theologie en het gebed 
opnieuw te situeren. Ook hier zoekt hij niet naar de oppositie die deze genres zou kenmerken ten opzichte van het 
(verlichtings)denken, maar –in een voor Derrida zo kenmerkende opblazing van tegenstellingen- naar een 
doorlopende onderliggende logica. 
De apocalyps, benadrukt Derrida, had oorspronkelijk geen andere connotatie dan die van ʻonthullingʼ -devoilement- 
ofwel van het opheffen van de sluier: 
"Apokalupto, ik ontdek, ik ontsluier, ik onthul datgene dat een deel van het lichaam kan zijn, het hoofd of de ogen, 
een geheim deel, het geslacht of wat dan ook aan verborgens [...]. Apokekalummenoi logoi, dat zijn indecente 

                                                 
3  Derrida baseert zich voor zijn interpretatie van het begrip apocalyps op het arikel van André Chouraqui, Liminaire pour 
lʼApokalypse(1982). Later is er een bijdrage van de hand van Chouraqui in de Franse bijbelvertaling (1989) verschenen over 
dezelfde thematiek.Terug te vinden als: "Liminaire au Découvrement de Iohanân". 
4  Karl Vorländer (1924) Immanuel kant; der Mann und das Werk, zie http://www.textlog.de/vorlaender.html 
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woorden. Er is dus iets geheims en zedigheid". (Derrida 1983: 11)5 
Apokaleptein heeft hier ook nog de connotatie van mijmeren en contempleren (Derrida 1983:14). Bovendien 
verwijst het naar een inspiratie; activiteiten die nodig zijn om tot een oordeel te komen, benadrukt Derrida. In de 
Apokalyps van Johannes heeft apokalyptein in elk geval nog nergens de catastrofale voorspellende betekenis die 
het tegenwoordig bezit, waarbij visioenen van het laatste oordeel met het einde der tijden in verband worden 
gebracht.6 
 In deze tekst over Kant en het thema van de apocalyps probeert Derrida kortom, via de nieuwe interpretatie 
van het begrip apokaleptein van de hand van Chouraqui, een stap verder te gaan dan de oppositie die Kant instelt 
tussen de mystagogen en het verlichtingsdenken van de filosofie. Kant's voorspelling van het einde van de 
filosofie, wanneer een zekere geëxalteerde, visionaire toon die mystagogen hanteren de overhand neemt, past 
precies in onze bijbelse apocalyptische traditie, aldus Derrida (Derrida 1983:58). Hij deconstrueert vervolgens 
Kantʼs weerstand tegen de allegorische voorstelling van (het opheffen van) de sluier, en tegen een zekere 
verheven toon die bepaalde auteurs in de filosofie, zoals Plato of bepaalde gnostische platonisten introduceren. 
Volgens Derrida betekent de apocalyptische toon, die soms een verheven toon is, met een waarschuwende, 
unheimische ondertoon, niet zozeer het einde van de filosofie. De apocalyptische beweging –in de betekenis van 
het opheffen van de sluier, die zo gemakkelijk verschuift naar het waarschuwende zwaaien met de vinger- is eerder 
eigen aan het filosofische denken van de Aufklärung, waaraan wij op onze beurt niet ʻvoorbijʼ geraken. De 
beweging van het denken, meer precies van het denken van de Verlichting is precies de beweging van het 
ontdekken van de geheimen der natuur, van de onthulling, van het blootleggen en van het onderscheiden.  
 Welke reden hebben de filosofen van de Verlichting zoals Kant eigenlijk, vraagt Derrida, om hun eigen 
onthullingsdrang te verhullen, of om een bepaalde ʻtoonʼ in het discours van zekere wetenschappers, die Kant met 
mystagogen aanduidt, zulke catastrofale connotaties mee te geven? Derrida wijst erop dat Kant een hele serie van 
opposities installeert, om de verlichtingsfilosofie te onderscheiden van hen die ʻinitiëren in een mysterieʼ (Derrida 
1983:27). De mystagogen poneren zich als (bege-)leiders en initiatoren, terwijl Kant, zoals we in het hierboven 
geciteerde motto konden lezen, in Was ist Aufklärung nu juist benadrukt dat de Aufklärung staat of valt bij het 
vermogen zich van zijn eigen verstand te bedienen zonder het wakend oog van een (bege-)leider. Kant verwijt de 
mystagogen, zo vat Derrida samen, dat ze de gift boven het werk stellen, de intuïtie boven het concept, de 
genialiteit boven het onderzoek, het aristocratische, verhevene, boven een democratie, de meester boven de slaaf, 
de stem van het orakel boven die van de rede. En wat het ergste is: de mystagogen ʻcastrerenʼ door hun toedoen 
de rede.  
 Derrida onderstreept deze Kantiaanse argumentatie: het denken, c.q de rede, c.q. de filosofie raakt 
“ontmand" (Derrida 1983:46) door de mystagogen die Kant nochtans “Kraftmanner” noemt (Derrida 1983:49). 
Kant's belangrijkste verwijt aan de mystagogen luidt ongeveer als volgt: zij ontdoen de filosofie van zijn -mannelijk 
geconnoteerde- spitvondigheid, scherpte, onderscheidingsvermogen en helderheid van geest. Zij raken verstikt in 
gezijmel. Mystagogen, citeert Derrida Kant, zijn mensen die “nur das Orakel in sich selbst anhören”. (Derrida 
1983:33) En deze “Stimme eines Orakels” is altijd voor velerlei interpretaties vatbaar. Dat leidt precies tot een 
“Verstimmung der Köpfe zur Schwärmerei” (Derrida 1983:34). Met deze waarschuwing eindigt Kant zijn twintig 
paginaʼs tellend pamflet, aldus Derrida.  
 
Zij die spelen met het taboe en doen alsof zij een geheim bezitten, dat een lange, moeizame weg van initiatie 
vraagt -een proces, zoals Badiou benadrukte- zijn kortom geen denkers in de geest van de Aufklärung, maar 
spelen met een religieus en ʻvrouwelijkʼ geconnoteerde logica die ook in de mystiek terug te vinden is. De teksten 
van mystagogen kenmerken zich niet door het onafhankelijke streven naar helderheid, maar creëren een geheim 
met behulp van een poëtisch en metaforisch, orakelachtig taalgebruik. In tegenstelling tot deze meerduidige 
orakelstem is volgens Kant “die Stimme der Vernunft Deutlich”.(Derrida 1983:35) Kant argumenteert bovendien dat 
de mystagogen op het verkeerde zintuig vertrouwen, aldus Derrida. Zij horen stemmen en hebben ʻvisioenenʼ, 

                                                 
5 Mijn vertaling. Cursivering van Derrida: “Apokalupto, je decouvre, je devoile, je revele la chose qui peut être une partie du corps, 
la tête ou les yeux, une partie secrete, le sexe ou quoi que ce soit de cache […] Apokekalummenoi logoi, ce sont des propos 
indecents. Il y va donc du secret et des pudenda.”  
6  Derrida benadrukt hier in zijn tekst dat hij deze analyse baseert op Couraquis vertaling. 
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terwijl we slechts één stem zouden moeten vertrouwen: de stem van het geweten.7 De moderne mystagogen weten 
hun visioenen –die het oog als zintuig centraal stellen- te verhullen in metaforisch taalgebruik dat de ʻgevoeligheidʼ 
benadrukt –steunend op de tastzin, of op het oor (Derrida 1983:43). Zien wordt daar horen. Deze mystagogen 
hebben bij voorbeeld niet zozeer dame waarheid gezien, maar kunnen als het ware het ritselen en ʻruisenʼ van het 
dunne kleed van dame waarheid, of van Isis kleed, al horen (Derrida 1983:44). Kant verwijt de mystagogen, aldus 
Derrida, dat ze bewijzen inruilen voor ʻanalogieënʼ en ʻwaarschijnlijkhedenʼ. Zij doen een beroep op beeldende, 
poëtische zegswijzen, die zien en horen trachten te integreren, in plaats van op heldere concepten. Plato wordt 
daarbij aangeduid als “der Vater aller Schwärmerei mit der Philosophie” (Derrida 1983: 39).  
 Derrida wijst in zijn bespreking van Kants tekst, net als in 'Force et signification' (in LʼEcriture et la 
Difference, 1967), opnieuw op de typische onderscheiding die verlichtingswetenschappers zoals Kant maken, 
tussen metaforen en concepten. Concepten zijn in Kants ogen onverdacht, want helder en duidelijk, algemeen 
toegankelijk en behoren tot de logica van de (mannelijk geconnoteerde) wetenschap, terwijl metaforen, als 
ʻpoëtische, beeldende zegswijzenʼ, geconnoteerd worden met ontmanning en met misleiding vanwege hun 
meerduidige gelaagdheid, en de analogiën en waarschijnlijkheden die ze in het spel brengen, tegenover echte 
evidenties en bewijzen.  
 Wat op het spel staat, aldus Derrida, bij deze metafysische 'Kampfplatz'8 is de 'castratie van de rede' 
(Derrida 1983:47), of zelfs het einde van de filosofie, ten gevolge van de poëtisering van de filosofie. En als ook 
Kant begint te spreken over eindes, zoals de mystagogen, is het dan niet zo dat hij diezelfde verheven, 
apocalyptische toon aanslaat, die hij juist wil bestrijden? Derrida benadrukt bovendien dat ʻweʼ niet voorbij de 
verlichtingslogica kunnen geraken: “We kunnen en we mogen ons niet, dat is een wet en een lot, onttrekken aan de 
Verlichting, dat wil zeggen aan datgene wat zich opdringt als raadselachtig verlangen naar gestrengheid, naar 
luciditeit, naar verlichting, naar waarheidskritiek” (Derrida 1983:64, mijn cursivering).9 
Daarbij wordt duidelijk dat de Verlichting tezelfdertijd in haarzelf een 'apocalyptisch verlangen' bewaart, als 
verlangen naar klaarheid en onthulling, met als doel het apocalyptische discours te deconstrueren, met al datgene 
wat 'speculeert op visioenen' (Derrida 1983:64).  
 Mijns inziens draait de mystiek -en ook de Verlichtings-epistemologie- zoals ik in mijn ontmoeting met 
Teresa begon te begrijpen, echter niet zozeer rond 'waarheidskritiek' als wel rond een omslag in het denken 
waarbij de nadruk komt te liggen op de ervaring. Deze krijgt een meer passieve ontvangende connotatie die het 
mogelijk maakt zich te bevrijden van de waarheidsaanspraken van de orthodoxie en de traditie. De nadruk op de 
(eigen) ervaring en het eigen oordeelsvermogen werkte daarbij emancipatoir en bovendien als vanzelf als 
waarheidskritiek. 
 Derrida suggereert dat beide sporen, die van de 'verlichte' drang naar heldere, democratische luciditeit en 
waarheidskritiek, en die van het mystieke terugwijken voor het opheffen van de sluier, zo zeer met elkaar 
verstrengeld zijn, dat we ze als momenten in eenzelfde logica moeten leren zien. Het apocalyptische eindtijd-
visioen van de mystagogen waarover Kant schreef is alleen in toon verschillend van de beweging die 
Verlichtingsfilosofen wilden maken. De filosofen van de Verlichting, zoals Kant, willen niets liever dan het kleedje 
van dame waarheid oplichten en haar geheim onthullen. Zij eisen alleen, in tegenstelling tot de mystagogen, vrije 
toegang tot de blootleggingstechnieken. De verlichte geest wordt, in tegenstelling tot die van de mystagogen, als 
een democratische geest gedefinieerd, die met mannelijkheid, scherpte en spitsvondigheid wordt geconnoteerd. 
Maar beide worden zij gedreven door eenzelfde verlangen. ʻAan het eindʼ staat daar een ʻbelofteʼ; gepersonificeerd 
in de figuur van een dame wier sluier opgeheven zal worden; een belofte van dame waarheid die ooit haar sluiers 
zal opheffen of wiens sluiers ooit opgeheven zullen worden. Kant heeft bovendien zelf paradoxaal genoeg 
aanleiding gegeven tot een heel nieuwe golf van apocalyptische discoursen in de filosofie, aldus Derrida, met zijn 
eigen voorspelling van het einde van de metafysica (Derrida 1983:58). De filosofen van de (post)moderniteit 

                                                 
7  “La loi morale est donc plus auditive, plus audible que lʼoracle mystagogique encore contamine de sentiment, dʼillumination ou 
de vision intuitive..” (1983:37) 
8  zonder twijfel gebruikt Derrida dit woord in een verwijzing naar het laatste hoofdstuk van Freuds Traumdeutung (1900), 
waar Freud het onbewuste een "Kampfplatz" noemt. 
9  "Nous ne pouvons pas en nous ne devons pas, cʼest une loi et un destin, renoncer à LʼAufklarung, autrement dit à ce qui 
sʼimpose comme le desir énigmatique de la vigilance, de la veille lucide, de lʼélucidation, de la critique de la vérité, mais dʼune 
vérité qui en meme temps garde en elle du desir apocalyptique, cette fois comme desir de clarté et de revelation [...]”.  
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spreken sindsdien, aldus Derrida over "het einde van de geschiedenis, het einde van de klassenstrijd, het einde 
van de filosofie, de dood van God, het einde van de religies, het einde van het Christendom en de moraal (dat was 
de ergste naïviteit), het einde van het subject, het einde van de mens, het einde van het Westen, het einde het 
Oedipale, het einde van de aarde, Apocalypse now ..." (Derrida 1983:59-60 cursivering van Derrida).10  

 De postmoderniteit slaat kortom dezelfde apocalyptische toon aan als die, welke we uit de messiaanse, 
profetische traditie kennen. De filosofen van de postmoderniteit bouwen voort op deze zelfde beweging die het 
denken met allerlei ʻeindesʼ connoteert, en die in feite het hart van het denken, ook van het verlichtingsdenken, 
vormt. Derrida verwijst hier, in een laatste beweging, naar Heidegger die stelt dat het denken zelf essentieel 
ʻeschatologisch' is. (Derrida 1983: 61). Wat Kant de mystagogen verwijt moet hij zich kortom zelf aantrekken, lijkt 
Derrida te willen stellen: ieder denken is gericht op de aankondiging van een einde en op de poging 'iets nieuws' 
aan te kondigen en dus apocalyptisch van structuur. Ook de beweging van de Verlichting voldoet, net als die van 
Teresa en haar collegae, aan die logica.11  
 
 
 
2 Waarheidskritiek: Misschien is de waarheid een vrouw, die redenen heeft om haar redenen niet te laten 
zien? 
 
“Die Stimme der Vernunft is deutlich”. 
(Kant) 
 
“Die Stimme der Vernunft is leise”. 
(Freud) 
 
Omdanks zijn stelling dat we niet ʻvoorbijʼ de beweging van de Verlichting kunnen geraken; ondanks zijn 
veronderstelling dat we ondanks onszelf ook nu, in de postmoderniteit, nog steeds aan de stijlfiguren van het 
verlichtingsdenken beantwoorden, lijkt Derrida in Dʼun ton apocalyptique adopté naguè re en philosophie te 
suggereren dat we, als hedendaagse lezers, nog een andere keus bezitten dan het mystieke discours op de wijze 
van Kant ʻaf te serverenʼ als ware het een retorische strategie of zelfs ondemocratische demagogie. 
 In Comment ne pas parler (1987) gaat Derrida expliciet in op die vraag die Lacan in 1973 in zijn 
collegereeks Encore al stelde: hoe kunnen we niet zozeer de onwil maar het onvermogen tot spreken c.q. schrijven 
en het geworstel met het spreken/ schrijven van de mystici begrijpen? Lacan kiest in Encore nadrukkelijk niet de 
weg van Kant. Het zwijgen in de mystiek duidt hij niet, zoals Kant, als een demagogisch of jaloers zwijgen dat de 
waarheid als het geheim voor zichzelf wil houden, in plaats het democratisch te delen. Ook is het geen strategisch, 
retorisch zwijgen. Lacan begint eerder met de vaststelling: "Ca ne cesse pas de ne pas sʼécrire" (1975:132). Het 
houdt niet op te mislukken, dat mystieke schrijven. Het is dus niet zozeer een ʻweigeringʼ om te spreken, of een 
weigering om een zeker weten te delen, zoals Kant suggereerde. Het ʻwilʼ juist wel, maar het getuigt tegelijkertijd 
en onherroepelijk van een onvermogen; een onvermogen om aan de waarheid of aan het evenement te raken. Een 
onvermogen overigens dat Lacan hier nadrukkelijk met het schrijven associeert, terwijl hij in Television het 
onvermogen alles te zeggen thematiseert; alles zeggen is onmogelijk (Lacan, 1974:9). 
 Het zwijgt dus niet, dat schijven en/of spreken; het breekt stuk op de poging iets tot spreken te brengen: die 
evenementiële, subjectieve, innerlijke ervaring. Het houdt niet op toch te schrijven en toch te spreken, terwijl het 
mislukt. Daarin vinden we die vereisten terug die binnen een waarheidsprocedure laten zien hoe de productie van 
waarheid een proces is waarin de vastbeslotenheid ('determinación') om trouw te zijn aan de (eigen) ervaring 
                                                 
10  “la fin de lʼhistoire, la fin de la lutte des classes, la fin de la philosophie, la mort de Dieu, la fin des réligions, la fin du 
Christianisme et de la morale (ça, ce fut la naiveté la plus grave), la fin du sujet, la fin de lʼ homme, la fin de lʼOccident, la fin 
dʼ Oedipe, la fin de la terre, Apocalypse now….”  
11 Alleen in een Bijbelse, of mystieke context komt daar schaamte bij kijken, en soms een catastrofaal gevoel iets 
ongehoords te doen, aldus Derrida. Alleen wie Gods toorn vreest, blijft staan voor de opheffing van het kleed, of beter voor 
de influistering van 'apokekalummenoi logoi' (onthullende, en dus indecente woorden). De apocalyps van Johannes maant tot 
voorzichtigheid; een voorzichtigheid waarmee ook Kant's mystagogen de beweging van het opheffen van de sluier omgeven. 
Het onthullen van iets nieuws is een soort taboe, zoals het voor een vrouw onoorbaar is haar oor te tonen, of te lenen, aan 
zekere 'apokekalummenoi logoi'.  
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cruciaal is. Dit proces kent stadia; eerst moet je erin geloven en voldoende overtuiging bezitten, daarna moet je 
voldoende liefde voor de zaak hebben om het vol te houdenom uiteindelijk zeker te worden van je zaak (Badiou, 
2003:11). Dit soort van spreken getuigt van een proces en is niet "Deutlich". Het vraagt van de lezer een zeker 
geduld, compassie (wie weet ook liefde) en de moed zich uiteen te zetten met onduidelijkheden in plaats van met 
kant en klare leerstellingen. Het vraagt 'iets anders' van de lezer, die bovendien ook uit moet zijn op 'iets nieuws'. 
 Het mystieke discours volgt daarbij, zo stelt Lacan in Encore vast, voor een deel de stijlfiguren van de 
hoofse liefde, maar ʻergensʼ wijkt het ook af, namelijk daar waar ook het schone niet meer als 'alibi' wordt 
gehanteerd. Het mystieke 'vrouwelijke' spreken en denken staat hier niet meer in dienst van het schone. In die zin 
pretendeert het 'meer' te zijn dan poëzie. Wat ook opvalt in Encore is het feit dat Lacan de mystieke teksten niet 
zozeer indeelt bij het genre van de negatieve theologie noch bij het genre van de profetische messiaanse 
apocalyptische teksten die een nakend einde aankondigen; hij leest ze als een getuigenis –niet zozeer van een “ik 
heb gezien”, maar vooral van een “ik heb (een ervaring) doorgemaakt”. Ook Kristeva (2008) benadrukt dat de 
mystieke ervaring vooral een 'voelen'  en 'horen' is, en minder een visuele hallucinatie. Teresa heeft weliswaar een 
aantal 'verschijningen' van Christus beschreven, maar deze vormen zeker niet de kern van haar mystieke 
ervaringen en Teresa zelf benadrukt meer dan eens, in haar autobiografie en in het brieven, dat het hier niet om 
een 'zien, of horen met de ogen en oren van het lichaam' gaat, maar om een mentaal zien en horen, 'met de ogen 
en oren van de ziel'. Veel vaker dan de visioenen, 'hoort' Teresa Christus spreken. De kern van Teresa's mystieke 
ervaringen vormt dit als-maar-voortgaand gesprek, en dit heen en weer tussen een ervaring van iets dat van buiten 
komt, dat zij niet zelf produceert met haar verbeeldingskracht, zoals ze zegt, en dat tijdens het gebed plaatsvindt.  
 Ik heb rond deze kwestie van het getuigenis van de mystieke 'ervaring' nadrukkelijk de vraag gesteld naar 
de status. Gaat het om een tekst die achteraf een ervaring poogt te verwoorden of gaat het om een tekst waarmee, 
in of doorheen de mislukking, een nieuwe ervaring en een nieuwe, gepurifieerde begeerte wordt geforceerd en 
afgedwongen? We zagen dat Lacan, net als Freud, terughoudend is in zijn opvatting omtrent de status van een 
getuigenis. Een getuigenis, ook in de mystiek, is een buitensporige begeerte (of ook: liefde) die tot spreken komt. 
Van begeerte (en liefde) weten we, net als van denken, alleen iets voorzover het tekens achter laat en tot spreken 
kan komen. Of er dus eerst een (lichamelijke, 'evenementiële') innerlijke ervaring was en daarna een sprekend 
getuigenis, kan niet helemaal beantwoord worden, precies omdat we omtrent deze grens tussen lichaam en ziel, 
tussen soma en psyche, tussen evenement en taal, of tussen prikkel en tot spreken komen niets 'duidelijks' kunnen 
zeggen. We moeten Teresa op haar woord geloven, als het gaat om de beschrijving van de extasen en genietingen 
die zij had. Taal kan lichamelijke effecten oproepen, en andersom. Het is precies een daad van geloof ('une acte de 
foi', zegt Lacan in Le Triomphe de la Réligion, [1974] 2005:95) om te besluiten dat de innerlijke ervaring door een 
God of door Christus is veroorzaakt.  
 
Ook Derrida waagt zich in ʻComment ne pas parler. Dénégationʼ (1987) vier jaar na de tekst over de apocalyptische 
condities van het discours, opnieuw aan dit onderzoek naar de status van het spreken c.q. schrijven (de status van 
het medium taal) in de mystiek. De mystiek als negatieve theologie tendeert naar weinig woorden -stelt Derrida- en 
probeert in haar on-kennis de plaats van God, als ervaring, te vrijwaren. De negatieve theologie, zoals we die 
kennen uit met name de teksten van Pseudo-Dionysius, ook wel Dionysius de Areopagiet genoemd, en van 
Eckhart, probeert vanuit het spreken en schrijven te raken aan het zijn, het zijn van God zelf. Het probeert deze 
evenementiële aanraking te benoemen. Daarnaast benadert Derrida de negatieve theologie, als begrip, 
nadrukkelijk met de voor hem kenmerkende terughoudendheid als het aankomt op categorisering. Er bestaat geen 
canon, noch een vastomlijnd genre. Er is geen tekst die hardop zegt dat ze ertoe behoort. Derrida stelt dat 
Dionysius zelf alleen in het meervoud over negatieve theologieën schreef. Derrida verwijst daarbij naar een studie 
van Jean-Luc Marion, die bovendien benadrukt dat er bij Dionysius zelfs geen tegenstelling gecreëerd wordt tussen 
apofatische en bewerende theologieën.12 Als we proberen ʻdeʼ negatieve theologie te classificeren, bij voorbeeld op 
grond van het feit dat een tekst zich voorzichtig uit ten aanzien van classificatieproblemen, bij voorbeeld door te 
onderstrepen dat iets ʻnoch dit, noch datʼ is (zoals Derrida zelf veelvuldig doet), dan komen we tot de 
ontontkoombare conclusie dat zeer veel teksten kenmerken bezitten van de negatieve theologie. Derrida meldt in 
deze passage ook het feit dat men hem er al erg vroeg van heeft beschuldigd "de procedures van de negatieve 
                                                 
12  J.L. Marion, L'idole et la Distance, Theologie Mystique (1977: 89 en 244), geciteerd door Derrida in de Nederlandse 
vertaling van ʻComment ne pas Parlerʼ (1987a:27). 
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theologie" te herkauwen. (Derrida, 1987: 29) Men lijkt dan in die procedures een retoriek te zien, een retoriek van 
de negatieve bepaling die Derrida inderdaad veel toepast.  
 Het gebed echter staat aldus Derrida naast het discours van de negatieve theologie. Het gebed doet 
inderdaad, zoals we bij Teresa zagen, net als alle mystieke poëzie, als 'genre' binnen het medium taal, iets anders: 
het produceert een veelheid aan woorden en doet een appèl op de Ander waarvan we moeten veronderstellen dat 
die er ʻisʼ, omdat anders het spreken, alle spreken, alle schrijven, niet alleen het gebed, geen zin heeft. Hier 
verschijnt, naast deze ʻ'force' die Derrida aan het begin van zijn carrière, in Lʼécriture et la Difference  (1967), 
benoemt als een soort van 'oorsprongsprincipe' van een tekst - waarvan we nochtans niet meer kunnen zeggen 
dan dat we haar als een soort 'wil' kunnen traceren in ieder oeuvre- als het ware 'aan de andere kant' van de tekst, 
een vermoeden van een andere bron of 'oorzaak' van de tekst, die eveneens aan de basis van iedere tekst ligt: de 
Ander.  
 
In Derrida's deconstructieve analyses wordt doorgaans het subject en diens drijfveren om te spreken en om teksten 
te produceren (bij voorbeeld het verlangen om te getuigen van een mystieke ervaring, of het verlangen om te 
versmelten met God, of het verlangen naar waarheid of naar moeders rokken, of de dwang om te herhalen, of het 
verlangen naar kennis, of naar waarheid; deze aandrift die Freud "Wisstrieb" noemde), behalve in sommige 
voetnootachtige opmerkingen zoals die welke ik in hoffdstuk 2 al citeerde, nagenoeg buiten beschouwing gelaten. 
Ze zijn geen onderwerp van uitgebreide reflectie. Ze leiden veeleer tot een constatering: er gaat weliswaar iets 
vooraf aan de tekst, een soort wil of kracht, die de tekst doordesemt, maar wij kunnen haar alleen veronderstellen 
en traceren in de tekst, teneinde in elk geval rekenschap te geven van wat Derrida in 'Force et Signification' 
(1967a) de “innerlijke historiciteit van de tekst” noemt. Het werk dat Derrida zich voorneemt is geworteld in deze 
(post) structuralistische vooronderstelling en leek te eindigen in een deconstructie van de onderliggende logica van 
een tekst, die zich uit in het gebruik van bepaalde metaforische begrippen.  
 
 Als we deze begrippen 'volonté' of 'force' en 'lʼAutre' nodig blijken te hebben om de dimensie van de 
historiciteit van een tekst te behouden of te waarborgen, en om de structuralistische literatuurkritiek te behoeden 
van een steriele vorm-taalanalyse, kunnen we dat dan niet een (begin van een) metafysica noemen? We zijn dan 
immers overgestapt van een beschrijvende naar een verklarende logica, precies volgens het stramien dat we ook 
bij Freuds ʻkleine Hansʼ zagen. Denken wordt immers metafysica op het moment dat we naar ʻoorzakenʼ gaan 
zoeken, aldus Kant. Kleine Hans werd een kleine metafysicus toen hij van een beschrijvende logica ('er is er een 
met iets en er is er een die dat iets niet heeft') naar het waarom van het sekseverschil vroeg en het duidde als 
'castratie'. Hij werd al metafysicus op het moment dat hij tot een oorzakelijk verband (d.w.z. een verklaringsmodel) 
concludeerde (ʻcastratieʼ) waar slechts een differentie te constateren valt ('Er is er een met iets en er is er een die 
dat iets niet heeft'). Daarvóór, vóór dat oordeel, was hij een ʻjonge onderzoekerʼ die hoogstens een ʻfoutieveʼ 
vaststelling deed, of geloof hechte aan een ʻleugenʼ ('Zij heeft niets'). 
 
Een ding is duidelijk: waar Derrida elders (in De la Grammatologie, 1967c) een strategische behoefte had om te 
benadrukken dat er ʻniets buiten de (con)tekstʼ zou zijn, daar herneemt hij in dit werk (ʻComment ne pas parler. 
Dénégationʼ 1987) van twintig jaar later deze vraag naar de ʻoorzaakʼ van tekst, die hij min of meer ʻlinksʼ liet liggen 
in het eerder besproken openingsartikel van Lʼ écriture et la Difference, ' Force et signification' (1967a). Waar hij 
zich in zijn vroege teksten vooral boog over (de mogelijkheidsvoorwaarden van) een tekstanalyse die alle 
kenmerken van een structurele analyse droeg, waarbij de grammatica of logica van een tekst als een 'avontuur van 
de blik' (1967:1) ruimtelijk uiteengelegd wordt en in oppositionele patronen wordt gedeconstrueerd, daar vraagt 
deze tekst, twintig jaar later, in weerwil van wat de titel suggereert, niet zozeer naar een hoe ('hoe niet te spreken'), 
maar naar een waarom, naar een ethische dimensie.  
 Waar 'Comment ne pas parler' de suggestie wekt opnieuw een onderzoek naar rethorica te zijn, enigzins 
gelijkend op het pamflet van de zeventiende eeuwse Abbé Dinouart, Lʼart de se taire ([1771] 1987); waar Derrida in 
'Comment ne pas parler' vaststelt dat het gebed, maar niet alleen dit genre, maar alle tekst, getuigt, daar verschijnt 
expliciet een verwijzing naar buitentekstuele dimensies van tekst. Ook in die andere tekst, Dʼun ton apocalypt ique 
adopté naguère en philosophie (1983), kwam deze buitentekstuele dimensie aan bod, nu benoemd als 
ʻtranscendentale conditieʼ van het discours. 
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 Derrida bepaalt in de tekst 'Comment ne pas parler', die opnieuw een lezing was, meer bepaald een lezig 
voor een filosofisch genootschap in Jerusalem in 1986, de structuur van het gebed. Het gebed is een spreken of 
schrijven dat niet weet of het gehoord zal worden. Of is het gebed een tekst die getuigt van deze onwetendheid? 
En geldt dat niet, zo vraagt Derrida, ook voor de andere vormen van spreken, of voor elke tekst? Moet niet elk 
spreken, elke tekst rekening houden met die on-wetenschap; namelijk dat het nooit zeker is of de boodschap wel 
aankomt?   
 Een vraag, overigens, die Derrida ook al eens uitgebreid thematiseerde in zijn tekst uit 1973 'Le facteur de la 
verité' (die in 1980 opgenomen werd in La carte postale). In Comment ne pas parler is deze oude vraag wat 
verschoven. We moeten vaststellen, aldus Derrida, dat iedere tekst deze daad van vertrouwen stelt ('un oui 
preliminaire'; 'een aan alles voorafgaand ja'); als taaldaad en gebaseerd op een onwetendheid. Ieder spreken c.q. 
schrijven en ieder denken dat daarin neerslaat, veronderstelt dit voorafgaande vertrouwen dat, en ook deze 
onzekerheid of, er een Ander zal zijn bij wie de boodschap aankomt. En in het gebed staat deze structuur, deze 
gerichtheid op een ander, van wie we niet weten of die er is –als ʻadresséʼ- heel pregnant op de voorgrond. Iedere 
tekst getuigt, in de grond, niet zozeer van een on-weten of onzekerheid (dat je niet weet of je boodschap wel 
aankomt). Neen: iedere tekst, waarin een denken is neergeslagen, is een appèl, waarmee tegelijk ʻeen anderʼ 
aanwezig wordt gesteld. Het gebed is dus niet zozeer of niet alleen een spreken dat rekening houdt met, of zich 
confronteert met de mogelijkheid dat het ook kan mislukken. Het is niet zozeer een waagstuk, het is ook en vooral 
een beroep op ʻeen anderʼ -die door Derrida en Lacan met 'LʼAutre' wordt betiteld, en het is een overgave.  
 Iedere tekst is ook een antwoord op of overgave aan het appèl dat die enigmatische ander op mij doet. Maar 
niet alleen in het gebed vinden we deze structuur van het appèl. Ook voor de filosofie, voor het re-flexieve denken 
bij uitstek, is er dit appèl en deze hoop op ʻaankomstʼ; dat er een ander zal zijn bij wie dit denken 'aankomt', als 
'transcendentale conditie', stelt Derrida. Het is de ondergrond, het fundament en het onmogelijke begin van de 
filosofie. Aan het begin van de filosofie staat bovendien deze wil om te spreken en te denken, die nog grondeloos 
en ongefundeerd is en waarvan de denker de hoop heeft het fundament in de filosofie te kunnen vinden en dus in 
het spreken en schrijven zelf. En ook voor de filosofie is er de belofte, die nauw samenhangt met de gelofte, om 
iets tot spreken te brengen dat ergens aan raakt; aan een ervaring die door anderen gedeeld kan worden, om aldus 
betekenis tot stand te brengen. Dat is de beloftestructuur van de taal zelf, dat medium dat geen medium is voor het 
denken. Het werkt als een appèl, als een oproep.  
 Opnieuw wordt hier door Derrida een oppositie gedeconstrueerd: het gebed verschilt niet van de filosofie; 
van het reflexieve denken. Ze hebben beide dezelfde transcendentale conditie; die belofte of gelofte, dat er een 
Ander zal zijn bij wie iets, een boodschap, aankomt, terwijl er nochtans geen zekerheid kan zijn over die 
'aankomst'. Opnieuw wordt hier ook ʻiedere hoop op een hegeliaanse dialectische bewegingʼ geweigerd. Er is geen 
sprake van vooruitgang. De filosofie, het reflexieve denken, volgt niet, als een tweede moment, volgens een 
evolutionaire perspectief, op het gebed. Beide zijn geconfronteerd met hetzelfde on-weten en dezelfde 
beloftestructuur, die eigen is aan de taal zelf; dat medium waarop ze beide een appèl moeten doen, of waarin ze 
beide 'neerslaan'. 
 
 
3  Het bewustzijn als plaats 
 
"Groot is dat vermogen, dat mijn geheugen is, geweldig groot, God! Een weidse, onbegrensde ruimte is het… Daar bevindt 
zich ook al hetgeen ik van de wetenschappen heb opgenomen en mij nog niet heb laten ontschieten: het ligt daar om zo te 
zeggen opgeborgen op een inwendige plaats, die geen plaats is." 
(Aurelius Augustinus, Belijdenissen [397]1988, X, viii, 15) 
 
"Een bewust wezen is een wezen dat in staat is om te liegen, om niet datgene aan te bieden in een betoog waarvan hij toch een 
nauwkeurige representatie heeft.."  
(Derrida, Comment ne pas parler? Dénégations [1987] 1997a: 45) 
 
Derrida spreekt met name over de beloftestructuur van de taal in zijn lezing Comment ne pas parler: 'Ik zal dus niet 
spreken over deze of gene belofte, maar over de belofte die, even noodzakelijk als onmogelijk, ons met haar spoor 
bij het taalgebruik inschrijft –voor het taalgebruik. Zodra ik mijn mond open, heb ik al beloofd, of liever, eerder, 
heeft de belofte het ik gegrepen dat belooft te spreken tot de ander, iets te zeggen, in woorden te beweren of te 
bevestigen –minstens dit, op de uiterste grens: dat men zou moeten zwijgen en verzwijgen wat men niet kan 
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zeggen. Men kon het van te voren al weten. Deze belofte is ouder dan ik. […]  ze is ouder dan ik of dan ons. Ze 
maakt daarentegen elk actueel spreken over het hier en nu mogelijk' (1997a:41-42). 
 Het (ver)zwijgen, of de pure mogelijkheid ervan, is daarbij van grote betekenis, stelt Derrida. Is ons 
bewustzijn (minstens vanaf Augustinus Confessiones) niet vooral ook te kenschetsen als een metaforisch bepaalde 
ʻplekʼ waar iemand iets bij zichzelf houdt (zwijgt), vraagt Derrida zich af?  
 Komt denken -kritisch denken, dat zich verhoudt ten opzichte van een zelf met een verdeelde wil- niet 
precies van die plaats die geen plaats is, maar een metaforisch geconstrueerde 'innerlijke plaats', die we proberen 
te benoemen of ons proberen voor te stellen, omdat we er in elk geval aan gehouden zijn die 'verdubbeling' van het 
denken voor ogen te houden? Het bewustzijn, als die plek, waar het denken 'ontstaat', als een bron, als een plaats 
denken, is in elk geval minder biologistisch dan wanneer we op de vraag "waarmee denken wij"? antwoorden met: 
"wij denken met onze hersenen, met de zenuwbanen, synapsen en electrische en chemische processen". Het is 
eerder een scène, een metaforische ruimte die wij onszelf dienen te construeren en waarbinnen we nog een 
diversiteit aan andere ruimtes en kamertjes kunnen projecteren, zoals Augustinus deed toen hij in de vierde eeuw 
van onze jaartelling, in het kader van een onderzoek naar de herkomst van het kwaad, het genre van de 
bekentenisliteratuur uitvond.13 En zoals Teresa ook herhaalde, toen zij met betrekking tot haar 'Castillio Interiór' 
gewag maakte van vele verblijven. Tegelijkertijd is deze innerlijke plaats het product van een dialoog en dus iets 
wat zich afspeelt tussen een subject en een (al dan niet bekende, bestaande) ander, die in de mystieke literatuur 
de gedaante van Chistus of God aanneemt, maar ook de gedaante van zusters, en biechtvaders en Inquisiteurs. 
 Als we het bewustzijn benoemen als die plaats waar we iets bij onszelf kunnen houden, wat betekent dan 
het zwijgen, als bij zichzelf houden, anders dan ʻliegenʼ of ʻloochenenʼ, vraagt Derrida? "Een bewust wezen is een 
wezen dat in staat is om te liegen, om niet datgene aan te bieden in een betoog waarvan hij toch een nauwkeurige 
representatie heeft" (1997a:45).14  
 
 
4  Waarom uitstellen? Waarom zwijgen? Een boodschap kan altijd niet aankomen 
 
Knecht: "Ik ga het vreselijke zeggen, O." 
Oidipous: "En ik, ik ga het horen. Maar het moet." 
(Sofokles, Oidipous, vertaling van Gerard Koolschijn, 2004: 61) 
 
Joseph Dinouart,15 een tijdgenoot van Kant, thematiseert in een klein werkje, getiteld L'art de se taire (1771) de 
noodzaak om -gedoseerd- te spreken, tegelijk met een politieke of ook ethische noodzaak om op het juiste moment 
en op de juiste manier te leren zwijgen: 
"De stilte is in veel gevallen noodzakelijk, maar men moet altijd oprecht zijn; men kan een paar gedachten 
achterhouden, maar men mag er geen enkele vermommen. Er zijn manieren van te zwijgen zonder zijn hart te 
sluiten; van discreet te zijn zonder somber en duister te zijn; van sommige waarheden te verhullen, zonder hen met 
leugens te bedekken".16  
Dinouart verkent, zoals Teresa, de kunst van het (ver)zwijgen. Dit in tegenstelling tot Sofokles, die ons dwingt om 
het moment onder ogen te zien waarop er een morele noodzaak om te spreken voorop staat, die meteen ook een 

                                                 
13  We lezen immers bij Augustinus dat we beschikken over een innerlijke plaats, die tegelijkertijd ʻgeen plaatsʼ is, maar toch 
gebruikt Augustinus deze ruimtelijke metafoor: 
14  Derrida brengt dit vermogen in verband met het woord loochening: 'een woord dat ik nog voor zijn belasting in een 
Freudiaanse context zou willen verstaan' (1997a:54). Ook benadrukt Derrida hier opnieuw dat de loochening ʻgeen enkele 
kans aan de dialektiekʼ laat (1997a:55), wat wil zeggen dat de loochening een mechanisme is, waarin men zijn toevlucht 
zoekt wanneer men niet (meer) gelooft in de mogelijkheid van een synthetische samenkomst van eerdere tegenstellingen. Of 
waarin men, zoals Teresa, voor even, of voor een bepaalde duur, niet gelooft in die synthese. Binnen de psychoanalyse geldt 
overigens over de loochening als een mechanisme waarbij zowel het ja als het nee naast elkaar kunnen bestaan. Is dat niet 
inderdaad wat Teresa in haar teksten laat zien? 
15  Priester in Amiens. Hij publiceerde Amsterdam in 1749 Le Triomphe du sexe, waarin hij de superioriteit van de vrouw 
over de man, of minstens haar gelijkwaardigheid poneert. 
16 'Le silence est necessaire en beaucoup dʼoccasions, mais il faut toujours etre sincere; on peut retenir quelque pensées, 
mais on ne doit en déguiser aucune. Il y a des facons de se taire, sans fermer son coeur; dʼêtre discret, sans etre sombre et 
taciturne; de cacher quelques vérités, sans les couvrir de mensonges'. (Lʼart de se taire, 1771:47 mijn vertaling) 
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willen of moeten luisteren veronderstelt. Ik zal hieronder nog ingaan op het feit dat het niet toevallig is, dat Freuds 
shift uit 1897, Freuds psychoanalytische 'begin', in zijn herlezing van Sofokles Oedipus geworteld was. Ook Teresa 
lijkt naar het juiste moment te zoeken om die gevaarlijke drempel te overschrijden, waar het spreken iets 
ongehoords zal onthullen, terwijl ze tegelijkertijd getuigen van de noodzaak om te zwijgen, minstens voor een tijdje. 
Derrida suggereert dat dit besluit, als stap in het ongewisse, een angst voor de bijbelse 'ruach' is (1967: 19). En in 
zijn Belijdenissen geeft Augustinus net als Teresa vooral een verslag van zijn kunst van het uitstel, die bij hem als 
een soort van herhalingsdwang van zich doet spreken.  
 Belijdenissen zijn een worsteling om iets van die 'innerlijke ruimte' bloot te leggen, ʻdie geen plaats isʼ, maar 
wel een plaats kan vinden, mits de spreker de moed vindt zich te richten tot of zich over te geven aan die ander, 
die er misschien niet is om te horen. Aan het eind van de Belijdenissen heeft Augustinus besloten, niet nadat hij 
ons eerst een uitgebreid overzicht van zijn maskerade, zijn leugens en zijn uitstel heeft gegeven. Aan het eind kan 
hij beginnen met deze opdracht, nadat hij zich heeft overgegeven aan de beloftestructuur van de taal zelf, dat 
vreemdsoortig medium van denken, die een daad van geloof vereist, namelijk dat er een ander is die ons hoort. 
Teresa moet elke keer opnieuw besluiten wat ze wel en niet zal vertellen en hoe ze vertelt. Haar oeuvre toont een 
voortdurend wikken en wegen, om op de juiste wijze gedoseerd, op de juiste manier, iets, maar niet teveel, te 
zeggen over haar weg en haar manier van bidden, die als een voortstromende innerlijke dialoog haar andere 
oeuvres voedt, en waarvan de bron ook ligt in die 'deteminación' om zich over te geven aan dat appèl, of om die 
twijfel te overwinnen dat er die Ander is die haar hoort.17  
 
De tekst van Kant -die door Derrida in D'un ton apocalyptique adopté naguere en philosophie (1983) als inleiding 
wordt gebruikt op de vraag naar het zwijgen in de mystiek- onderscheidt alleen de eerste soort van mystiek, die 
kennis voor ingewijden pretendeert te bezitten en die kennis als het ware weigert te democratiseren. Het is een 
mystiek in de vorm van een ʻmeesterdiscoursʼ. In Comment ne pas parler (1987) komen ook de 'leugen', in de vorm 
van het (ver)zwijgen en het uitstel centraal te staan, waarin de mystiek in de vorm van een hysterisch discours 
verschijnt. Is de mystiek niet de locus waar zowel het zwijgen als het spreken wordt ontdaan van de helderheid en 
zekerheid? De beloftestructuur van de taal die zich verraadt in het gebed en in de mystieke poëzie wordt hier 
blootgelegd als een waagstuk. Het niet zeker weten of een boodschap aankomt, het zoeken naar zekerheid en 
vooral het blootgeven van de twijfel; zijn dat niet de ingrediënten van deze 'vrouwlijke stijl' die in een ironische 
contrapunt door Derrida als maskerade wordt opgevoerd?18  

 Maar de mystiek, als genre, kan meer zijn dan deze makerade. In de mystieke teksten wordt uiteindelijk 
zowel de kracht van het schone - als poëtisch spel met metaforen en sluiers- als de kracht van het goede -als 
ideaal dat de begeerte temt- als het ware gedeconstrueerd. Alleen een interventie 'van buiten' (een appèl of 
openbaring) kan de ongetemde en ontspoorde begeerte op een duidelijk spoor zetten: dat is de boodschap van 
iedere mystieke tekst. Dat is de harde kale rots die als waarheid naar voren komt. Alleen een 'andere agency' kan 
deze focus bewerkstelligen, voorbij de dagelijkse (oedipale) logica van de nuttigheid, de beheersing, het hebben en 
niet hebben. Teresa noemde dat principe God. Foucault noemde het de masssa van het discours, dat die 
onteigendende werking kan hebben, indien we niet terugschrikken voor haar resonanties. 
 Alleen een interventie van een Ander kan de 'wil' zodanig sterken, dat ze tegenwicht biedt aan de twijfel 
waaraan Teresa vaak ten prooi viel of aan de verzoekingen waaraan Augustinus bloot stond. Bij hem is die twijfel 
vooral gepersonifieerd in 'vriendinnen', en zijn innerlijk conflict draait niet, zoals bij Teresa, rond de overgave en 

                                                 
17  Het sluierspel van de vrouw, waaraan Nietzsche refereerde, die de leugen, de schaamte, de preutsheid en de 
schoonheid zou zijn toegedaan, kan ook als een kunst van het uitstel gelezen worden, waarin zij misschien wel een plezier 
vindt. Dit houdt ook verband met de kunst van het uitstel in de hoofse liefde, en met wat Freud 'Vorlust' noemde.  
18 En behoort het niet tot die vrouwelijke maskerade om vervolgens een 'zekerheid' te etaleren die 'nergens' op gebaseerd 
is, zoals ook Augustinus benadrukt, wanneer hij toegeeft niet te weten uit welke onderste diepe schuilhoek hij ineens 
tevoorschijn werd geroepen, deze vrije wil. Is het neerslaan van de ogen, het bedekken van het haar, en de oren, en 
vervolgens het verleidelijke spel met de sluier die de kuisheid moet waarborgen, niet een sublieme manier om onkuis te zijn? 
Is vrouwelijke waarheid met haar sluierspel niet precies gekenschetst door deze bede van Augustinus: 'geef me kuisheid, 
maar nog niet nu'? En is zowel Nietzsches ophemeling van deze maskerade als Derridaʻs zoeken naar een vrouwelijke stijl 
van denken en schrijven volgens deze logica van de maskerade, die de 'logique du mêmeté' omzeilt, niet een sublieme 
manier van de kant van de mannen om te laten weten dat ze fake-neid hebben? 
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acceptatie van de genade, maar, zoals ook bij Ignatius van Loyola, rond de verzoekingen van het vlees.19 Deze 
kleine verschillen tonen opnieuw hoe de patriarchale logica zijn invloed doet gelden. Zelfs in deze mystieke 
dialectiek die de harde kale rots van onze omgang met taal -als datgene wat van de ander komt- blootlegt, vinden 
we die hardnekkige genderconnotaties. Een vrouw geeft zich natuurlijk, na enige vertrouwenscrissen, over en is 
gefocussed op de genadebrengende krachten. Een man moet eerst die verzoekingen overwinnen, om in een 
tweede beweging pas oog in oog met die opgave van de overgave te staan. 
 
 
5  Subjecttheorie en ethiek 
 
“Une lettre peut toujours ne pas arriver a sa destination” 
(Derrida in La carte Postale, 1980) 
 
“La lettre arrive toujours a sa destination” 
(Lacan in Ecrits, 1966) 
 
"ieder van ons is verschillende, is vele, is een overmaat aan zelven." 
(Fernando Pessoa, Het boek der rusteloosheid [1935] 1990) 
 
"Nous sommes tous de lopins et d'une contexture si informe et diverse, que chaque piece, chaque moment faict son jeu." 
(Montaigne, Essais 1595)20 
 
 
Derrida blaast iedere klaarblijkelijke tegenstelling meteen weer op. Dat is zijn methode, die voortkwam uit zijn 
vaststelling dat het denken in onze metafysica, die hij in Marges onze “witte mythologie” noemde, een voortdurende 
poging is nieuwe ordenende tegenstellingen en fricties te creëren met behulp van metaforen.  Ik heb hier zowel in 
het eerste hoofdstuk als in Marges 1, aandacht aan besteed. De metafoor is zelf een retorische strategie die leeft 
van de verrassende tegenstelling of van het feit dat onze ordeningsprincipes gebaseerd zijn op een uitsluitende 
logica. De metafoor stelt een is-gelijkteken (=) tussen twee elementen die normaal niet met elkaar in verband 
worden gebracht, want uit gescheiden paradigmata stammen. De metafoor gooit dus sowieso de heersende 
paradigmatische ordening en categorisering in de war, om zodoende een nieuw ordening te creëren. Ook in Dʼun 
ton apocalyptique adopte naguere en philosophie argumenteert Derrida dat er uiteindelijk geen tegenstelling is 
tussen de logos van de Verlichting die zoekt naar verheldering en “Deutlichkeit” (Die Stimme der Vernunft is 
Deutlich” stelt Kant) en de mystiek die een onzegbaar en ondeelbaar geheim aankondigt, zonder te weten of haar 
boodschap aankomt.  
De poëtische, profetische, messianistische (1983: 84) (niet: mystieke) aankondiging van een nakend oordeel, die 
een aankondiging van een nakend einde is, werd door Kant als een “Verstimmung” afgewezen. Derrida wijst er 
echter op dat niet alleen de logos van de Verlichting uiteindelijk is gedreven door een dergelijk apocalyptische 
verlangen, maar dat de taal zelf een apocalyptische structuur bezit. Het genre teksten dat wij apocalyptisch 
noemen is slechts een exempel van deze ʻtranscendentale structuurʼ van het discours zelf:  
"Men weet niet meer zo goed wie wat aan wie adresseert. Maar via een op dit moment meer dan ooit noodzakelijke 
catastrofale omkering kan men ook het volgende denken: vanaf het moment dat men niet meer weet wie er spreekt 
of schrijft wordt een tekst apocalyptisch. En als de aanroepingen steeds maar naar andere aanroepingen zonder 
duidelijke bestemming verwijzen -de toekomstige bestemming- is dan die engelachtige structuur, die van de 
apocalyps van Johannes, niet ook die van elke schrijfscène in zijn algemeenheid? Dat is een van de suggesties die 
ik aan uw discussie wil onderwerpen: is het apocalyptische niet een transcendentale conditie van elk discours, van 

                                                 
19 'Wat me tegenhield, waren nietigheden van nietigheden, ijdelheden van ijdelheden, mijn vriendinnen van oudsher; 
zachtjes trokken ze aan mijn kleed van vlees en mompelden: ʻLaat je ons lopen?ʻ en ʻVan dat moment af zullen we niet meer bij 
je zijn, tot in de eeuwigheid niet meer!ʼ en ʻVan dat moment af mag je dit niet en dat niet, tot in de eeuwigheid niet meer!ʼ En de 
dingen die ze me voorhielden waar ik ʻditʼ en ʻdatʼ gezegd heb! De dingen die ze me voorhielden, mijn God! Mogen die van uw 
dienaar worden afgewend door uw barmhartigheid! Wat een schunnigheden hielden ze me voor, wat een schandelijkheden!' 
(Augustinus, 1980:VIII, xi, 26) 
20  Essays, II, 1, p. 337 (eerste publicatie in 1580), geciteerd door Julia Kristeva in een lezing voor de Europese 
zomeruniversiteit, 2007, www.kristeva.fr/Europe.html 
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elke ervaring zelfs, en van elk teken of spoor?... dat wil zeggen van elke deelbare aanroeping waarvoor geen zelf-
presentatie noch verzekerde bestemming bestaat?" (Derrida 1983:77-78)21  
 
Wat de apocalyptische teksten, aldus Derrida, onthullen is eerst en vooral de apocalyptische structuur van de taal 
zelf, van het schrift en van de tekst en het merkteken in zijn algemeenheid. Ze onthullen een eindeloze regressie 
naar andere stemmen en boodschappers, of, in de woorden van Foucault, naar dat grote gegons van het discours, 
waarvoor we doorgaans terugwijken, omdat het geen orde van zichzelf bezit, maar ongedefinieerde 'massa' is. 
Bovendien tonen deze teksten volgens Derrida aan dat er geen ʻzelfpresentieʼ van de dingen is (ze moeten door 
een apostel, een engel, een gezant, een profeet 'onthuld' worden via het woord), noch een zekerheid dat een 
boodschap, of een onthulling, aankomt.  
 Derrida herneemt hier een thema dat hij een jaar eerder in La Carte Postale (1980)22 al eens breed had 
uitgemeten, toen hij de aanval op Lacan opende met de stelling dat een boodschap altijd niet kan aankomen.23  
Lacan had namelijk de provocerende stelling gedaan dat een brief altijd op zijn bestemming aankomt:  “[…] une 
lettre arrive toujours a destination”.(1966: 41) Lacan lijkt hiermee een andere en zelfs volledig tegengestelde 
positie in te nemen dan Derrida. Dat heeft niet te maken met het feit dat Lacan een gelovige is, die verleid zou zijn 
door wat Derrida een ʻwitte metafysica” noemde. Lacan houdt simpelweg, als psychoanalyticus, vol dat er naast het 
discours van de filosofie, dat nu eenmaal altijd al blootstaat aan de verleidingen van een meesterdiscours, waarin 
er een is die zich –zoals de mystagogen- als wachter van dame waarheid opwerpt, op zijn minst een plek dient te 
worden gevrijwaard voor een ander discours, namelijk dat van de psychoanalyse, waarin het denken een andere 
rol krijgt.  
 Als ik het psychoanalytische discours nader wil bepalen, dan luidt mijn provocatie als volgt: het 
psychoanalytisch discours voldoet niet aan de ʻtranscendentale conditiesʼ van het apocalyptische genre. Of op zijn 
minst poogt het analytische discours zich, zoals ik ook in het eerste hoofdstuk al uiteenzette, opzij van dit genre 
een andere ruimte te vrijwaren, waar een soort van waarheidskritiek tot stand kan komen, die om te beginnen niet 
uitgaat van de oppositionele logica van de metafysica. In Freuds spreekkuur staat de leugen om te beginnen niet 
tegenover de waarheid. De leugen blijkt een waarheid bloot te leggen, of misschien is de leugen juist waarheid zo 
heb ik in het vorige hoofdstuk nog aan de hand van Freuds eerste verslag van zijn analyse van een spreekkuur (de 
ziektegeschiedenis van 'Emma') beargumenteerd. Bovendien probeerde Freud in de spreekkamer condities te 
scheppen die juist niet voldeden aan die van de apocalyptische logica van ontsluiering en zichtbaarmaking. Ik heb 
in het derde hoofdstuk uiteengezet hoe Freud precies probeerde te ontsnappen aan een “metaphysique 
heliocentrique” (Derridaʼs term, die hij ook al in Force et Signification hanteert; een heliocentrische metafysica) of 
aan een ʻdisciplinering via de blik” (Foucaults term in Naissance de la clinique 1963) zoals die in Charcots kliniek 
werd gecultiveerd. Ik heb geprobeerd Freuds aarzelende structurele blik onder de aandacht te brengen, om niet te 
zeggen ʻbloot te leggenʼ (!).24 
 Lacan is, als leerling van Freud, niet van dit traject afgeweken. Het psychoanalytisch discours, dat Lacan in 
de collegereeks Encore (1975) opnieuw onder de aandacht brengt,25 is immers gebaseerd op een soort van 
contract, waarbij er op zijn minst een 'nieuw punt van aankomst' wordt gecreëerd. En het behoort tot de ethiek van 

                                                 
21 “On ne sait plus très bien qui adresse quoi a qui. Mais par un renversement catastrophique ici plus nécessaire que 
jamais, on peut aussi bien penser ceci: des quʼon ne sait plus qui parle ou qui écrit, le texte devient apocalyptique. Et si les 
envois renvoient toujours a dʼautres envois sans destination décidable, la destination restant a venir, alors cette structure 
tout angélique, celle de lʼapocalypse johannique, nʼest ce pas aussi celle de toute scène dʼécriture en général? Cʼest une des 
suggestions que je voulais soumettre a votre discussion: lʼapocalyptique ne serait-il pas une condition transcendentale de 
tout discours, de tout expérience même, de toute marque ou de toute trace? …cʼest a dire de lʼenvoi divisible pour lequel il 
nʼy a pas dʼauto-presentation ni de destination assurée.”  
22   Vooral 1980:504-510. Zie ook Sporen. De stijlen van Nietzsche (1985: 95). 
23  Hij verwees daarmee naar Lacans college over de gestolen brief (The purloined Letter) van Edgar Allan Poe van 26 april 
1955 -dat Lacan later als eerste tekst in de Ecrits (1966) opnam. 
24  Al deze metaforen: blootleggen, aantonen, verhullen, aanduiden, maken eens te meer duidelijk dat zeker ook het 
universitaire discours voldoet aan die heliocentristische of apocalyptische logica die volgens Derrida eigen is aan ieder 
discours, aan ieder genre, zelfs aan ieder merkteken. 
25 in de tweede les, om precies te zijn, waar hij opnieuw de vier discoursen uit een eerder seminaire (L'Envers de la 
psychanalyse 1991a) bespreekt.  
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de psychoanalyse dat zij zich afvraagt wat de bezigheid van de psychoanalyse is. De psychoanalyticus neemt een 
nog nader te bepalen plek in en verleent van daaruit een dienst: die van de bereidheid te luisteren naar dat 
onophoudelijk gegons dat een analysant produceert, die zich, in de vrije associatie, via de uitnodiging om 'alles' te 
zeggen, laat meenemen door die metonymische verschuivingen en verglijdingen van de signifiants in het discours, 
waardoor er eindeloos veel mee-resoneert in die spreekkuur.Vervolgens 'leest' de analyticus iets heel anders, dan 
datgene wat de analysant bedoelde te zeggen (1975:37). 
 Lacan onderscheidt hier kortom nadrukkelijk het analytische discours van het apocalyptische, dat in zijn 
termen een meesterdiscours is, ofwel een discours waarin iemand aan het woord is die de (geheime) waarheid 
bezit, en de toegang ertoe. Het analytische discours neemt de plaats in en biedt zich aan als ʻplaats van 
aankomstʼ, aldus Lacan in Encore, zonder de (geheime) waarheid van de analysant te (willen) kennen. Terwijl het 
meesterdiscours boodschappen uitzendt en soms in cryptische bewoordingen gewag maakt van een bepaald soort 
inzicht in een (nog geheime, nog ononthulde) waarheid, biedt het psychoanalytische discours zich aan als plek 
waar een analysant haar eigen geheime, cryptische, nog niet ontsluierde boodschap of vraag (appèl) kan 
deponeren. Ik argumenteerde in het derde hoofdstuk over Freuds epistemologische breuk met de psychiatrie al, dat 
ook Freuds belangrijkste daad, al voordat zijn breuk met Charcot en Breuer plaatsvond, bestond uit het creëren van 
een plaats waar gesproken kan worden, en waar geluisterd wordt, precies volgens wat er in het hierboven 
geciteerde vers van Sofokles wordt benoemd: er is er een die op de rand van het spreken staat en misschien 
eigenlijk niet wil, en er is er een die moet luisteren. 
 De appèl-structuur van de taal staat hier kortom centraal. Er is er een die moet spreken en een appèl op de 
ander doet om tenminste te luisteren en er is er een die bereid is te luisteren en een appèl op de ander doet om (op 
een bepaalde manier) te spreken, namelijk door 'alles' te zeggen, zoals Teresa ook beschreef, toen zij over haar 
ontmoeting met haar biechtvader Garcia de Toledo sprak. Een analyticus neemt het –tijdelijk en tegen betaling- op 
zich de ontvanger te zijn van dit appèl van de analysant en van al de raadselachtige, cryptische, meerduidige, zich 
eindeloos vertakkende boodschappen die een analysant verzendt. Zo is de divan een plek van oponthoud, een 
trafo, een plek van overdracht, of een 'telefooncentrale'26 waar de boodschappen van de analysant een plaats 
krijgen en worden gehoord, al zijn ze niet direct voor de analyticus bedoeld. En een analyse doet nog meer: de 
divan en de specifieke mise en scène rond de divan, waarachter een luisterend oor gesitueerd is, is niet alleen een 
plek van tijdelijke aankomst, waarop een analysant een appèl kan doen opdat hij of zij überhaupt tot spreken komt. 
Een analyticus zorgt er ook voor dat de aanroepingen of boodschappen (lettres/envois) worden geretourneerd. Al 
retourneert een analyticus vervolgens iets “geheel anders”, aldus Lacan in het voorwoord van zijn Ecrits (1966:9)  
 Lacan doet hier twee dingen. Hij stelt in de tweede les van zijn collegecyclus uit 1972-1973 in de eerste 
plaats zijn uitspraak uit de eerste tekst van de Ecrits bij: een boodschap komt aan, als ze tenminste gevat is in de 
structuur van een politieroman, waarbij zowel de analyticus als de analysant de plek van de detective Dupin 
innemen, aangezien niemand ten aanzien van het eigen leven in de positie kan staan van auteur.27 De analysant 
heeft overigens wel een dubbelrol, vaak als vermeende moordenaar/dader, die als detective de eigen motieven 
onderzoekt. Lacan preciseert dus in Encore (1975) zijn uitspraak omtrent de aankomst van een boodschap uit de 
Ecrits (1966). Een boodschap komt altijd aan, stelt hij, mits er een structuur gecreëerd is waar het appèl en die 
aankomst worden voorbereid. Want zonder spreekkuur kon het wel een heel lang duren voordat een boodschap 
aankomt. Het onbewuste werd door Freud weliswaar bepaald als een plaats waar ʻniets verloren gaatʼ en waar 
zelfs de verdrongen schaamte en geweigerde begeerte een bewaarplaats vinden. Maar Freud toonde zich 
tegelijkertijd bekommerd om zijn analysandi, die getuige de last die zij ondervinden van hun symptomen, niet in 
staat zijn om zelf dit symptoom als een boodschap te lezen. Het psychoanalytisch discours is precies die structuur 
die nodig is om het subject zijn eigen boodschap c.q. appèl via de ander te laten ʻterugʼ horen.  
 Maar met welk doel zou een mens zich tot een analyticus richten, als deze niet méér doet dan ons onze 

                                                 
26  Een metafoor die Derrida gebruikt in Dʼun Ton adopté naguère en philosophie (1983:85), waar hij zichzelf citeert uit Glas 
(1974: 220). Grappig genoeg memoreert Ernst Jones in zijn biografie over Freud dat deze als een van de allereersten in 1895 
telefoon nam, en in Wenen telefoonnummer 20 bezat (het keizerlijk paleis had nummer 1). 
27  Zie voor een scherpe analyse van de structuur van de psychoanalytische kuur als ʻpolitieromanʼ o.a. Malcolm Bowie 
(1987) en ook het proefschrift van Jacques van der Weide, Detective en anti-detective. Narratologie, psychoanalyse, 
postmodernisme(1996). 
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eigen boodschappen retourneren?28 Met welk doel gaat een mens een psychoanalyse aan? Precies om zich te 
bevrijden van een zekere verdeeldheid en repetitie, die als dwangmatig ervaren wordt. ʻEmma' ging het experiment 
met de spreekkuur aan omdat ze af wilde haar fobie, die een dwanggedachte was, die bestond uit de idee-fixe dat 
er in elke winkel een winkelbediende was die haar uitlachte. Een spreekkuur is bedoeld om een mens haar eigen 
repetities onder ogen te brengen; of ook, om een mens te leren omgaan met haar eigen herhalingen. Teresa sprak 
met Christus om haar schuld te retourneren. En dat is de andere betekenis van Lacans provocatieve uitspraak 
omtrent de zekere aankomst van iedere “lettre”. Het psychoanalytisch discours lijkt een onmogelijke en wankele 
constructie, gebaseerd op een tijdelijke afspraak, die in de eerste plaats een tegenwicht poogt te bieden aan de 
eindeloosheid van de keten van betekenaren die als ʻenvoisʼ en ʻrevoisʼ de ronde doen, “zoals een 
reclamelichttekst”29, schrijft Lacan (1966:29) .  
 De signifiant, als “lettre” -dat wil zeggen als brief, als boodschap, als teken, als symptoom, als taal- wordt, 
net als de drift gekenmerkt door het feit dat hij in het leven van een mens ʻde ronde doetʼ, net zoals bij Teresa 
Christusʼ woorden de ronde deden, zonder dat een mens daar echt grip op heeft, laat staan er het laatste woord 
over zou hebben, als auteur. Analysandi komen, zoals Lacan in Le Triomphe de la Réligion ([1974] 2005) zei, "om 
om het even wat te vertellen".30 Lacan benadrukt dit ook in de eerste tekst in de Ecrits: een mens bezit de signifiant 
niet als instrument, en beschikt er niet vrijelijk over. "We stellen dat het onbewuste de mens is die bewoond wordt 
door de signifiant".31 Zo komt het dat een mens dus ook 'niet weet wat zij zegt', als ze zegt dat Christus haar met 
'genadegaven' (ʻmerced)ʼ bedient waardoor zij zich aangeraakt en gewond voelt en sterft van verrukking, zoals 
Teresa ook schrijft dat zij tijdens het innerlijk gesprek met Christus vaak niet wist wat ze zei, noch wist waardoor zij 
gedreven was, of hoe het werkt. En zo komt het dat 'Emma', Freuds patiënte, ook niet wist wat zij zei toen ze zei 
dat ze bang was voor winkels omdat winkelbediendes haar uitlachten. En zo komt het dat Freud inzag dat een 
dergelijke boodschap niet zozeer een leugen is, of waanzin, maar uitdrukking van een innerlijke realiteit, die (een 
conflict van) (aan)driften, een begeerte of appèl herbergt, die klaarblijkelijk een podium behoeven; een podium als 
een (innerlijke) plaats, zoals Augustinus die voor het eerst vrijwaarde dankzij het boek.   
 Lacan gaat bovendien nog eens stapje verder dan wat Braidotti zegt over de opdracht van het denken. We 
moeten niet alleen leren zien hoezeer wij mensen ingebed zijn in zowel de taal als in de materialiteit van ons 
lichamelijk bestaan, dat localiseerbaar is, als een kruispunt van (al dan niet) betekenisvolle krachten, of 
krachtenvelden. We moeten ook leren begrijpen hoezeer wij mensen bewoond kunnen worden en, overvleugeld 
kunnen raken door processen die zowel talig als reëel (materieel) van aard zijn. Dit accentverschil lijkt oppervlakkig 
maar heeft consequenties voor de praktijk: de psychoanalytische praktijk werpt zich op als een plek waar mensen 
terecht kunnen die zich overmand voelen door talige en reële processen, zoals in Teresa's tijd de biecht deze plek 
kon zijn, mits men 'een intelligente biechtvader' trof. De huidige feministische theorie profileert zich als een praktijk 
waarin mensen (vrouwen?) worden opgeroepen zichzelf rekenschap te geven van die inbedding en daaraan zelf 
nieuwe betekenis en waarde te hechten. De psychoanalyse ging en gaat uit van een praktijk waarin zij 
geconfronteerd wordt met lijden; het 21-e eeuwse feministische denken gaat uit van een praktijk waarin subjecten 
hun materiële en talige gesitueerdheid niet zozeer lijdzaam dragen als wel als een conditio sine qua non 
accepteren. Freud werd in zijn praktijk geconfronteerd met slachtoffers, of minstens met mensen die het gevoel 
hadden ergens aan te lijden en daar niet zelf een einde aan konden maken. De feministische praktijk van de 21-e 
eeuw weigert nog langer deze positie van slachtofferschap. Zij accepteert de postmoderne conditie. Zij ervaart het 
nieuwe inzicht in onze menselijke gesitueerdheid niet als een crisis, maar als een kans, om tot nieuw definities van 
subjectiviteit te komen.  

                                                 
28  Met deze vraag begint Lacan zijn Ecrits op pagina I. “Mais si lʼhomme se reduisait à nʼetre rien que le lieu de retour de 
notre discours, la question ne nous en reviendrait-elle pas dʼ à quoi bon le lui adresser?”. We zouden de hypothese kunnen 
wagen dat Teresa ook , in haar auditieve visioenen ('habla') niets anders doet dan haar eigen boodschappen retourneren, via 
de omwag van die ander die zij Christus noemt. 
29  “Car nous avons appris à concevoir que le signifiant ne se maintient que dans un déplacement comparable à celui de nos 
bandes dʼannonces lumineuses ou des memoires rotatives de nos machines-à-penser-comme-les-hommes, ceci en raison de 
son fonctionnement alternant en son principe, lequel exige quʼil quitte sa place, quitte à y faire retour circulairement” 
(1966:29).  
30  "Ils sont lá pour dire - pour dire n'importe quoi." ([1974] 2005: 78). 
31 "[…] nous enseignons que lʼinconscient, cʼest que lʼhomme soit habité par le signifiant.." (1966: 35 mijn cursivering) 
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Voor beide accenten valt iets te zeggen. Ze kunnen bovendien naast elkaar bestaan. Ik wil in dit boek benadrukken 
dat we na de constatering van Gods dood, niet zozeer dat (innerlijk) podium, als wel de ʻplek van aankomstʼ van 
ons spreken opnieuw dienen te construeren of vrijwaren. Binnen gender-, queer- en post-colonial studies is de 
afgelopen decades hard gewerkt om een dergelijke plek van aankomst of forum te creëren. Hier is ruimte 
geschapen om de voorheen marginale discoursen van uitgeslotenen tot spreken te brengen en hen een nieuwe 
stem of positie te geven, niet langer als marginaal ten opzichte van een hegemoniaal (universitair) discours, maar 
vanuit een nieuwe interesse voor subject-postities en problemen rond subjectvorming. De psychoanalytische 
spreekkuur is ook zoʼn plek waar men op zijn minst die belofte en inspanning vindt om te luisteren en 'gehoord te 
worden'. Zij werkt zolang de analysant daarin vertrouwen stelt en aanneemt dat de analyticus weet hoe zij -met 
discretie- moet luisteren. En analysant veronderstelt dat een analyticus dat weet. Vandaar dat Lacan de positie van 
de analyticus ook niet benoemt als die van l'Autre. De analyticus neemt niet de plaats van God in. De analyticus 
neemt eerder de plek van de biechtvader in en is als zodanig degene die niets weet en slechts 'supposé savoir' is, 
zoals ook Teresa onderstreepte ten aanzien van het probleem van het vinden van een goede, intelligente 
biechtvader, die niet meteen oordeelt en veroordeelt. Een analyticus weet als het goed is, net als een biechtvader, 
hoe te luisteren, en uitnodigend te zwijgen, en discretie te betrachten, met dit verschil dat een analyticus geen 
absolutie kan verschaffen en geen onderscheid tussen goed en kwaad maakt. Dat kan alleen een biechtvader in 
naam van God, of een analysant in naam van zichzelf. 
 Lacan begint dus niet toevallig zijn collegecyclus Encore met een herneming van zijn theorie van de vier 
discoursen. In deze poging om verschillende structurele genres te onderscheiden in het spreken, zet Lacan precies 
een stap, die Derrida noch in Dʼun ton apocalyptique  noch in Comment ne pas parler neemt. De psychoanalyse, 
zoals Lacan die geforceerd heeft en tot op zekere hoogte ook bepaalde onderzoekers binnen gender-, queer- en 
post-colonial studies zetten dus een stap, en komen tot handelen, waar Derrida stopt. Derrida spreekt over de 
ʻtranscendentale conditiesʼ van het discours, en onderzoekt en bevraagt deze, waar Lacan de stoutmoedige 
suggestie doet dat er meerdere discoursen te onderscheiden zouden zijn.  
Een van de transcendentale condities van het discours, aldus Derrida, is, naast het feit dat er een 'volonté' en een 
gerichtheid op een ʻAutreʼ uit spreekt, het feit dat men nooit weet of een boodschap ook aankomt. Of preciezer 
gezegd, want Derrida formuleert het probleem niet, zoals Lacan, als een kwestie van weten: een van de 
transcendentale condities van het discours is dat een boodschap ook niet kan aankomen. Inderdaad stelt ook 
Lacan vast, zo citeerde ik hierboven al, dat de tekst een ambiguïteit kent, of erger nog, dat haar betekenis nooit 
vast te stellen is, zoals we ook nooit precies weten waarop de begeerte, of de drift, gericht is. Dat is een 
eigenschap van de signifiant-keten, aldus Lacan, en daarin lijkt ze de structuur van de begeerte of de drift te 
repeteren of doubleren. Of een boodschap dus aankomt is inderdaad wezenlijk nooit te bepalen, omdat de 
structuur van het spreken zelf, of van de taal zelf, gebrek heeft aan fundament; ze is immers niet geworteld in een 
geruststellende verwijzing naar de dingen. 
 Het lijkt erop dat Lacan vervolgens een onderscheid maakt, dat Derrida niet maakt: naast een structurele 
analyse van de taal, maakt Lacan ook een structurele analyse van het weten en van het subject, zoals dat zich 
uitdrukt in de taal. Lacan komt dan tot de stelling dat er globaal gezien vier manieren zijn om ons tot weten en 
waarheid te verhouden. ʻTaalʼ, ʻsprekenʼ, ʻsignifiantketenʼ zijn min of meer synonieme termen bij Lacan, maar 
ʻdiscoursʼ krijgt een nieuwe connotatie. In Lacans optiek is het wel degelijk mogelijk zich binnen de taal 
gedifferentieerd te verhouden tot het weten en de waarheid. De diverse ʻdiscoursenʼ die hij onderscheidt hebben 
dus ook verschillende ʻtranscendentale conditiesʼ. Dat betekent dat zowel de positie van het subject, van de ander, 
van het object en van het weten/de taal kunnen wisselen. 
 Lacan gaat bovendien, anders dan Derrida, vanwege het feit dat hij een subjecttheorie heeft, in de eerste 
twee lessen van Encore in op de ethische consequenties van het algemene ʻgebrek aan aankomstʼ van een 
boodschap waardoor de taal gekenmerkt wordt. Lacan trekt conclusies uit het feit dat er in onze maatschappij, die 
in de negentiende eeuw tot de ʻdood van Godʼ concludeerde, op zijn minst ergens opnieuw een plek van aankomst 
dient te worden gegarandeerd voor hen die met de eindeloze repetitie van hun begeerte, die zich ook uitdrukt in het 
spreken, geen raad weten, zoals er binnen gender-, queer- en post-colonial studies een forum is gecreëerd waarop 
andere dan hegemoniale subjectposities ruimte krijgen en gehoord worden. Om die praktijk handvatten te geven 
heeft Lacan in de eerste plaats en op basis van Freuds erfenis een subjecttheorie ontwikkeld, waar Derrida blijft 
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staan bij summiere suggesties aangaande de ʻtranscendentale condities van het discoursʼ (die tot uitdrukking 
komen in een verschijnsel dat hij ʻforceʼ noemt, en in een gerichtheid op een ʻAutreʼ). Lacan gaat daarmee juist een 
(gewaagde) stap verder dan Derrida.  
 
Hoewel de psychoanalyse al sinds Freuds eerste pogingen daartoe alle kenmerken vertoont van een structurele 
tekst- of discoursanalyse, zocht Lacan naar een model om de omgang met het discours vanuit een subjecttheorie 
te kunnen bepalen. Lacans subjecttheorie is daarbij niet gestructureerd rond het (rudimentair blijvende) begrip 
ʻforceʼ of 'vouloir', zoals bij Derrida, maar rond het begrip ʻdesirʼ, ofwel begeerte, dat hij uitvindt als een doublure 
voor het Freudiaanse begrip drift. Daarmee wordt het subject gefundeerd in de materialiteit van het lichaam en 
tegelijkertijd in de symbolische werkelijkheid van de taal die de begeerte tot spreken moeten brengen. De 
subjecttheorie van de Lacaniaanse psychoanalyse deconstrueert vervolgens zeer grondig de opvattingen rond het 
moderne mensbeeld dat, zoals Foucault ʻblootlegdeʼ, gedragen is door een (rationalistisch, humanistisch) ideaal. 
De psychoanalyse gaat er van uit dat een mens, hoewel gedreven door idealen, ook nog een onderstroom in haar 
leven kent, namelijk de 'energetische', 'primaire', materiële dimensie van de driften of de begeerte, die zich in de 
herhalingsdwang kan ontpoppen als tegenstrever van die idealen, of als een 'ontsporing' ("dérive'). In die zin 
kunnen de krachten waardoor een mens gedreven is, en kan haar ʻvolontéʼ of haar 'agency' gespleten en 
tegenstrijdig zijn. 
 Lacan heeft deze Freudiaanse visie op mens zijn met behulp van de Saussuriaanse inzichten in de werking 
van taal tot een subjecttheorie gesmeed; een subjecttheorie waarvan men zou kunnen zeggen dat ze ons voorbij 
het humanisme leidt. Maar het is ook mogelijk om uitgaande van een op deze manier opgevatte subjectiviteit, een 
'nieuw' humanisme te denken, 'voorbij' de idealen van het Verlichte rationalisme; een humanisme dat bij voorbeeld 
teruggaat op Montaigne, die in zijn Essais ook al benadrukte hoe verdeeld een mens kan zijn. 
 
Lacan heeft een soort extra laag op die primaire, door Freud vanuit een energetisch metaforiek bepaalde dimensie 
gelegd; die van de taal. De drift wordt aldus door Lacan als een "tresor des signifiants" (Ecrits, 817) bepaald. 
Daarmee geeft Lacan een andere draai aan Freuds vaststelling dat de drift een concept is dat de grens tussen 
lichaam en ziel, of tussen soma en psyche poogt te denken en zich rekenschap poogt te geven van die 
geworteldheid van de driften in het lichaam. Lacan zet deze poging voort om deze grens, tussen biologie en 
psychologie, tussen natuur en cultuur, of beter; deze verwevenheid van materie en tekst, van biologie en 
psychologie, van natuur en cultuur te thematiseren. Dit doet hij door vast te stellen dat een mens precies een 
toevlucht tot de taal kan nemen. Zelfs van een efemeer concept als de drift kunnen we niet méér zeggen dan dat 
het als een onuitputtelijke bron, of "schatkamer" werkt, voor het spreken. Een schatkamer, die zijn bron vindt in die 
'innerlijke prikkel' en die is ingebed in dat lichaam, waarvan wij niets weten dan via de taal, of via talige tekens.  
 In feite doet Lacan over de taal, bepaald met behulp van het Saussuriaanse begrippenkader als "keten van 
signifiants", dezelfde uitspraken als Freud deed over de drift. Zoals we zagen gebruikt Freud het begrip drift, in 
enkel- of meervoud, om deze breuk met het rationalistische denkkader van de Verlichting tot stand te brengen en 
vooral ook om ons denken over de liefde, het liefdesleven, de begeerte uit haar hoofse, idealistische korset te 
bevrijden. De theorie van de driften werd een voertuig waarmee Freud probeerde te verhelderen hoezeer ons 
leven, denken, dromen gedreven is door andere impulsen dan de morele idealen van de burgerlijke cultuur en hoe 
weinig we er grip op hebben. Lacan extrapoleert dit inzicht dat Freud neerlegde in een theorie van de driften 
vervolgens direct naar een taaltheorie waarin hij het subject probeert te begrijpen als een 'slaaf van de taal', die 
ʻniet weet wat zij zegtʼ, en die gedreven is door een begeerte, waarvan zij vaak niets wil weten. Dit subject heeft hij 
vervolgens ook proberen te situeren in haar verhouding tot het weten en de waarheid, aangezien Lacans 
wetenschap van de subjectiviteit natuurlijk geen repetitie is van de (epistemologische uitgangspunten van de) 
psychiatrie, noch van de menswetenschappen. We vinden die poging terug in Lacans theorie van de vier 
discoursen. Náást het discours van de wetenschappen, dat ofwel de kenmerken van een meesterdiscours ofwel de 
kenmerken van een universitair discours draagt, forceerde Lacan dus het discours van de psychoanalyse, waarin 
een andere omgang met waarheid en weten tot stand komt. Dat de psychoanalyse gebaseerd is op nieuwe 
epistemologische uitgangspunten heb ik inmiddels in deze studie al op meerdere manieren trachten te illustreren.  
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6 Een fantoom-honger naar een zelf 
 
“Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag”  
(Openbaring:22)32 
 
Derridaʼs analyse eindigt in Dʼun ton apocalyptique adopté naguère en philosophie  met de vaststelling dat alle 
spreken, iedere tekst en ieder discours uiteindelijk voldoet aan de ʻtranscendentale (en apocalyptische) structuurʼ 
van onthulling, en dat ieder discours in zekere zin deze repetitie en opeenstapeling van ʻenvoisʼ laat zien, zonder 
ooit zeker te weten of ze aan zullen komen. Dat veronderstelt een voorafgaand ʻoui préalableʼ aan een ander. Dit 
werkt Derrida met name uit in Nombre de oui. In Comment ne pas parler benadrukt hij de gelofte of 
beloftestructuurvan de taal die in het gebed pregnant naar voren komt. Daarnaast, naast die onzekerheid of een 
boodschap ooit op zijn bestemming zal aankomen en naast die apocalyptische structuur van het discours zelf, 
onderscheidt hij nog een laatste aspect aan de ʻtranscendentale structuurʼ van de taal, dat ik nog niet ter sprake 
bracht. We zullen Derridaʼs stappen volgen, en zien waar hij stopt: 
Derrida geeft in Dʼun ton apocalyptique  antwoord op die vraag naar het waarom van zijn al jaren durende fascinatie 
voor apocalyptische themaʼs. Ook wijdt hij aan het eind van deze tekst uit over het feit dat hijzelf, met name in Glas 
(1974), en ook in La carte postale (1980), een ʻapocalyptische toonʼ aanneemt. (1983:884-87). Voor zover iedere 
tekst de transcendentale structuur van de apocalyps herhaalt, en tendeert naar een onthulling, en een repetitie van 
ʻenvoiʼ te zien geeft33, (van aanroepingen die ook uitzendingen zijn) spreekt ook uit ieder discours –ook uit de 
Apocalyps van Johannes- een “honger naar zichzelf”, stelt Derrida. Hij citeert hier zichzelf in een verwijzing naar 
Glas (1974: 220): 
"..het apocalyptische, met andere woorden de kapitale onthulling, legt in werkelijkheid de honger naar zichzelf 
bloot."34 
  De tekst van Johannes eindigt immers met deze vaststelling, die als een soort afsluiting van de onzekerheid 
is omtrent alle stemmen en boodschappen en boodschappers (envois) die aan het woord kwamen in deze tekst: 
“Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag” (Openbaring: 22). Doorheen alle soorten van stemmen die 
in de apocalyps van Johannes gehoord of gelezen kunnen worden, is daar dus die laatste stem, aldus Derrida, die 
zichzelf als een laatste grond aanbiedt: ʻik, Johannesʼ. 
 In deze 'honger naar zichzelf' horen we opnieuw die echo van een oud thema, dat ook al in 1967 in zijn 
artikel over de structuralistische methode ('Force et signification') een kleine rol speelde, toen Derrida benadrukte 
dat iedere tekst is doortrokken van een “wil” (volonté) die naar een ʻinnerlijke historiciteitʼ van de tekst verwijst. Niet 
naar een ʻfinaliteitʼ (finalité), of naar een ʻintentieʼ (intention), maar eerder naar een spanning (tension). Derrida 
verwoordt hier de opdracht van de literatuurwetenschapper en filosoof: "Om de kracht te denken, en niet alleen de 
richting, de tensie (spanning) en niet alleen het in van de intentionaliteit."35 En in een verwijzing naar Flaubert, die 
hij in het motto van zijn tekst citeert, zegt Derrida nog even, in een laatste terugblik, dat ook in de religie van het 
oeuvre als vorm, zoals Flaubert die huldigde, een soort van heimwee huist, naar ideeën, die als "fantomen van 
energie" aandringen om vorm te krijgen.36   
 Die 'innerlijke historiciteit van de tekst' uit 1967, die niet meteen bestaat uit een 'intentie', maar uit een 
'kracht' en een 'spanning', en die daarmee, als energetische metafoor, als een soort van 'fantoom' fungeert voor de 

                                                 
32  Ik gebruik de Nieuwe Bijbelvertaling van het nederlands Bijbel Genootschap, uitg: Querido Jongbloed, 2004. Het citaat 
stat op p. 2361. 
33 “[…] et si on voulait démasquer les ruses, pieges, roueries, séductions, machines de guerre et de plaisir, bref tous les 
interets du ton apocalyptique aujourdʼhui, il faidrait commencer par respecter cette démultiplication differentielle des voix et 
des tons qui les divise peut-etre au-delá dʼune pluralité distincte et calculable. On ne sait pas (car ce nʼest plus de lʼordre du 
savoir) a qui revient lʼenvoi apocalyptique, il saute dʼun lieu dʼemission a lʼautre [...] il va dʼune destination, dʼun nom et dʼun 
ton a lʼautre, il revoie toujours au nom et au ton de lʼautre, qui est lá mais comme ayant été lá et devant encore venir, nʼetant 
plus ou pas encore lá dans le présent du recit.” (Derrida,1983:76) 
34  “[...] lʼapocalyptique, autrement dit le dévoilement capital, met en vérité a nu la faim de soi ”. (1983: 86, mijn cursivering). 
35  “De penser la puissance et non seulement la direction, la tension et non seulement le in de lʼintentionalité”. (1967: 46, 
cursivering van Derrida) 
36  “Dʼailleurs les choses pour lesquelles nous nʼavons pas assez de formes, ce sont deja des fantomes dʼenergie, des 
“idees” “plus larges que la plastique dus style”.(1967:48) 
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structuralistische literatuurkritiek, wordt hier, in 1983, in Dʼun ton apocalyptique, een 'honger': een honger naar 
zichzelf, die hij in Glas (1974) ook al eens als zodanig benoemde.  
 
Hoe matcht die honger met een zekere wil die Derrida vijftien jaar eerder als een kracht of spanning of energetisch 
fantoom benoemde? In honger zit 'meer' dan in de suggestie van een 'energie' of  spanning ('tension'). Honger 
heeft richting, honger heeft een doel of een in-tentie; honger heeft een object (een honger naar... zichzelf, 
aardbeien, liefde). Energie, of spanning is diffuser. Deze honger lijkt Derridaʼs laatste woord te zijn rond het thema 
van de repetitie.37 In Dʼun ton apocalyptique –maar ook in La carte postale- wordt de repetitie geduid als een 
opeenstapeling van “envois”, die wellicht nooit een aankomst zullen vinden, maar die spreken over een einde. 
Deze repetitie onthult volgens Derrida een structuur die in elk discours gerepeteerd wordt en die hij de ʻonthullendeʼ 
beweging van de tekst zelf noemt. Wat onthult zij? Wat wil zij laten oplichten, belichten, om met die 
heliocentristische metaforiek te spreken die eveneens eigen zou zijn aan alle discours? Geen verwijzing naar een 
werkelijkheid, of waarheid, geen representatie van een existentie buiten de tekst, maar een 'honger' (hetgeen 
verwijst naar een interne spanning van een subject) ... naar een 'zelf' (hetgeen verwijst naar iets, dat misschien 
nog niet is, misschien ook nooit zal komen, maar als een eindeloos work in progress of projectie in de toekomst 
kan worden gedacht, of als iets dat een performatief karakter bezit en alleen bestaat wanneer het ter sprake wordt 
gebracht). 
 Kunnen we die honger nu begrijpen als een ʻverlangenʼ, of een begeerte, of een drift, zoals Freud doet, 
wanneer hij zijn Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) start met een overweging dat de honger een 
equivalent is van de geslachtsdrift38 en eindigt met de hypothese zoals ik die in een eerder hoofdstuk uiteen heb 
gezet, te weten dat de drift bij mensen helaas niet zo eenvoudig lijkt te werken als de honger: de seksuele drift 
heeft immers geen natuurlijk object, noch een natuurlijk doel en heeft dus niets uit te staan met een utilitaire 
behoefte. Ze heeft slechts een somatische bron -en prikkel in het lichaam- en ze kent vele afwijkingen, omwegen 
en abberaties. Bovendien besluit Freud in Triebe und Triebschicksale (1915), zoals we zagen, dat de drift, als 
metafysische 'honger', vele objecten kent, waarvan de “Ichtriebe” (de honger naar een zelf) maar een kleine 
deelverzameling vormen. 
 Kunnen we deze transcendentale conditie van het discours, die Derrida verwoordt als een 'honger naar een 
zelf' nu lezen als een 'begeerte' om een tekst als het ware te funderen, vanuit een 'ik' of een 'zelf.? “Ik, Johannes, 
was het die deze dingen hoorde en zag” wil toch zoiets zeggen als zeggen: 'deze tekst is gefundeerd in het feit dat 
ik dit gezien heb, en gehoord heb, en dat ik hiervan getuige ben geweest'? (zoals Teresa dit ook deed in haar 
mystieke conversatie). Of is de honger naar zichzelf een verlangen om te getuigen (van een verlangen)? Hoe 
matcht die honger naar een zelf uit 1983 precies met die innerlijke historiciteit van een tekst uit 1967? Zijn het 
verschillende verschijningsvormen van datgene wat niet kan worden gereduceerd tot vorm, en dat zich, als (buiten-
tekstuele) spanning, als wil, en als kracht verschuilt achter elk discours, of schuilt in elk discours? Kunnen we die 
allemaal als een van de 'transcendentale condities van het discours. benoemen?  
 
Nog steeds heeft Derrida het s-woord niet laten vallen, maar het lijkt erop dat ook Derrida, die een ʻtheorie van het 
subjectʼ steeds stilletjes omzeild heeft, hier begint te neigen naar het voorzichtig omschrijven van een ʻsoort vanʼ 
subjecttheorie -bijna zo voorzichtig als Reiner Maria Rilke in De aantekeningen van Malte Laurids Brigge zijn 
raadselachtige verdwijnpunt van alle verhalen omschreef: 
"Toen voor het eerst viel het me op, dat men over één vrouw niets kon zeggen; ik merkte, als ze over haar 
vertelden, hoe ze haar uitspaarden, hoe ze de anderen noemden en beschreven, de omgevingen, de situaties ter 

                                                 
37  Elders zou Derrida dit thema van de honger naar een zelf onderzoeken via een reflectie op de metaforiek van de mond, 
die niet alleen spreekt maar ook eet, en van oorsprong een honger naar een ander (of, nog ouder, naar de moederbrost) 
uitdrukt. Meer nog; de mond is dat orgaan dat geleidelijke scheiding tussen zelf en ander tot stand brengt via zowel spreken 
als eten. Men leze ʻFreud et la scène de l'écritureʼ, in Ecriture et Différence (1967) en ook "'Eating Well', van Peter Connor en 
Avital Ronell (1991). 
38  “Die Tatsache geschlechtlicher Bedurfnisse bei Mensch und Tier druckt man in der Biologie durch die Annahme eines 
“Geschlechtstriebes” aus. Man folgt dabei der Analogie mit dem Trieb bach Nahrungsaufnahme, dem Hunger. Eine dem 
Worte “Hunger” entsprechende Bezeichnung fehlt der Volkssprache; die Wissenschaft gebraucht als solche “Libido.” (Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie, [SA5, 1905:47] cursivering van Freud). 
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plaatse, de voorwerpen tot bij een bepaalde plek, waar dat alles ophield, zachtjes en als het ware voorzichtig 
ophield met de lichte, nooit overtrokken conour, die haar omsloot. Hoe was ze? vroeg ik dan.  
Blond, als jij ongeveer,' zeiden ze en somden allerlei op, dat ze verder nog wisten, maar zodoende werd ze weer 
heel onbestemd en ik kon me niets meer voorstellen". (Rilke [1910] 1992:63).39 
 Wat is een subject? Het is een soort van fantoom. ʻHet hoeft niet blond te zijn, maar het heeft honger, 
ongeveer zoals jij, en het repeteert en verdubbelt zichzelf, als zendeling, zoals jij, en het getuigt, doorheen haar 
spreken, van een spanning, en een kracht, en een wil, zoals jij, en het doet een appél, net als jij, op een ander, die 
er misschien niet is, om gehoord te worden, en het beantwoordt zoals jij, aan een onuitgesproken appél; aan de 
appélstructuur van de taal zelf…ʼ Dat is de minimaalste vorm van een (Derridiaanse) subjecttheorie. 
 
Lacan geeft overigens in zijn eerste tekst in de Ecrits meteen aan dat hij als analyticus weliswaar in die 
metafysische 'honger' –of die nu verlangen of begeerte wordt genoemd- is geïnteresseerd. Natuurlijk getuigt ieder 
spreken van een begeerte, naar wat dan ook; naar een “Glanz auf der Nase”, of naar “zichzelf”, of naar 
“Reizlosigkeit”. Maar Lacan stelt ook en vooral dat hij geïnteresseerd is in een ander aspect van de herhaling, 
waarin ook de begeerte c.q. honger gevangen zit en die hij nadrukkelijk in navolging van Freud nader preciseert als 
een “dwang” : “une automatisme de repetition” die hij elders ook “compulsion” noemde. Dit andere aspect van de 
herhaling doet eveneens in elke tekst van zich spreken, als een soort van transcendentale conditie. Het is het feit 
dat een mens, en diens honger of begeerte bewoond is door de signifiant; door de taal die ons zonder dat we het 
weten in een spiraal van herhaling leidt, en die door Derrida en Butler ook als iterabiliteit is benoemd. 
 Als datgene wat Freud in Jehnseits des Lustprinzips (1920) heeft ontdekt zinnig is, schrijft Lacan in 1957, 
zevenendertig jaar na verschijnen van Freuds artikel, dan is dat alleen maar dit: "de signifiant en diens 
ʻverplaatsingenʼ bepalen het subject in al zijn daden, in zijn lot, zijn weigering, zijn verblinding en zijn succes [...]".40 
In zijn Séminaire sur L'étique de la psychanalyse (1986) zegt hij het zo: 
"Het is precies wat er gebeurt in de herhalingsdwang. Datgene wat Freud ons onderwijst in die tekst die we 
becommentariëren, dat is dat het subject de lijnen van het symbolische volgt [...]"41 
 
In aanvulling op de honger -die Derrida 'bloot' legde, als een repetitief 'thema', of een altijd aanwezige 'conditie' van 
ieder discours, of als een innerlijke historiciteit die niet zozeer als in-tentie maar een ʻtensionʼ, een spanning, moet 
worden gelezen- komt Lacan met een subjecttheorie, of met iets dat hij, in tegenstelling tot, of naast, de 
wetenschappen van het object, een wetenschap van de subjectiviteit noemde (1966: 285)). Binnen die 
wetenschappen van de subjectiviteit waarin de mens en diens Verlichte idealen als schijngestalten worden 
opgeblazen, geldt volgens Lacan naast de honger naar zichzelf de dood(sdrift), met haar herhalingsdwang, als een 
fundamenteel repetitief thema. Binnen de wetenschapen van de subjectiviteit is de centrale kwestie de vraag naar 
de 'productievoorwaarden' van het subject, en naar diens ruimte om als actor iets nieuws in te brengen binnen de 
bestaande structuren en discoursen waardoor het bepaald is. 
 Volgens Lacan ligt dus niet alleen de honger naar zichzelf aan de basis van iedere tekst of van ieder 
discours, maar ook de herhalingsdwang die een subject in de begeerte verder leidt dan haar zelfbehoud of haar 
zelfbeeld. De honger naar een zelf drukt zich, desondanks en ook en tegelijkertijd via de mechanismen van deze 
herhalingsdwang, uit als een ontsporing ('derive') van de begeerte. Ik heb dit in mijn analyse van Teresa's teksten 
ook proberen te laten zien waar ik de discussie aanging met betrekking tot agency. In die zin ben ik geneigd om 
Foucault gelijk te geven, toen deze in Les Mots et les Choses (1966) stelde dat de psychoanalyse, zoals de 
                                                 
39  "Damals zuerst fiel es mir auf, dass man von einer Frau nichts sagen koenne; ich merkte, wenn sie von ihr erzaehlten, 
wie sie sie aussparten, wie sie die anderen nannten und beschrieben, die Umgebungen, die Oertlichkeiten, die Gegenstaende 
bis an eine bestimmte Stelle heran, wo das alles aufhoerte, sanft und gleichsam vorsichtig aufhoerte mit dem leichten, 
niemals nachgezongenen Kontur, der sie einschloss. Wie war sie? fragte ich dann. "Blond, ungefaehr wie du", sagten sie und 
zaelten." Zie Paricia Linden (2005: 173) voor dit Duitse citaat en voor een mooie Lacaniaanse analyse van Rilke's Malte 
Laurids Brigge. 
40 “Si ce que Freud a decouvert et decouvre dans son abrupt toujours accru, a un sens, cʼest que le deplacement du 
signifiant determine les sujets dans leurs actes, dans leur destin, dans leur refus, dans leur aveuglements, dans leur succes, 
dans leur sort, nonobstant leurs dons innes et leur acquis social, sans egard pour le caractere ou le sexe [...]” (Ecrits: 30)  
41  “Cʼest bien ce qui se passe dans lʼautomatisme de répétition. Ce que Freud nous enseigne dans le texte que nous 
commentons, cʼest que le sujet suit la filiere du symbolique [...]” (1986: 29)  
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etnologie, zich op de uiterste grenzen van de 'mens' richt. Ik citeerde deze passage al eens in hoofdstuk 2: 
 “Beide, de psychoanalyse en de etnologie, kunnen niet alleen zonder het begrip ʻmensʼ, maar ze kunnen zelfs niet 
eens in dat begrip doordringen; want zij richten zich altijd weer op wat de uiterste grenzen ervan vormt. Van beide 
kan gezegd worden wat Levi-Strauss over de etnologie verkondigd heeft: dat ze de mens oplossen.  [….] deze 
takken van wetenschap zijn ten opzichte van de ʻmenswetenschappenʼ eer ʻanti-wetenschappenʼ. Dat wil niet 
zeggen dat zij minder ʻrationeelʼ of ʻobjectiefʼ zouden zijn dan de andere menswetenschappen, maar dat ze als het 
ware tegen de andere oproeien, ze tot hun epistemologische grondslag terugvoeren, en niet aflaten de mens, die 
binnen de menswetenschappen bezig is telkens weer zijn positiviteit te vormen, ʻstukʼ te maken”. (Focault [1966] 
1982: 411). 
 Waar bij Derrida die 'honger' als een soort echo werkt van het woord 'begeerte' of 'drift', dat hij nooit 
hanteert, maar wel becommentarieert42, daar wijst Lacan op de consequenties van een subjecttheorie die 
opgetrokken is op basis van de post-structuralistische literatuurkritiek en met behulp van de inzichten van de 
Saussuriaanse semiotiek. De uiterste consequentie van een dergelijke theorie is, dat we enerzijds het subject als 
drager van zijn discours kwijt zijn geraakt. Het subject wordt nu, in de repetitie, 'gesproken' en is onderworpen aan 
een repetitie die het niet kent, noch beheerst. Gender-, queer- en post-colonial studies rekenen het precies tot hun 
opdracht om de onderhandelingsruimte die het discours biedt te verkennen en te onderzoeken in hoeverre 
subjecten binnen een concrete historische praktijk, ondanks dat ze geen drager zijn van een dominant discours, of 
hegemonie bezitten, toch proberen een ander geluid, of 'iets nieuws', te laten horen. Terwijl dit gegeven van de 
repetitie de psychoanalyse, zoals ik al benadrukte, dwong tot het creëren van een ʻplaats van aankomstʼ voor 
datgene wat het subject, in de repetitie, zelf niet weet dat het zegt.  
 Een dergelijk inzicht, dat een mens 'gesproken is' door het discours en door de ʻtranscendentale conditiesʼ 
van het discours, dwong Lacan tot de creatie van een marge (van een marginale positie ten opzichte van het 
universitaire discours) waarin meer gebeurt dan het blootleggen van die condities. Juist in de -voorlopige- marge 
van bij voorbeeld het universitair discours van de menswetenschappen creëerde Lacan, in navolging van Freud, 
een praktijk, waarin de leugen, het symptoom, de verspreking, de droom, de herhaling, als begeerte en als denken 
kon verschijnen; als een prachtige Verstimmung; als een poëtische maskerade, maar ook als mislukte boodschap 
waaraan het subject kan lijden en ten onder kan gaan, tenzij het op een plek stuit, waar het zijn of haar eigen 
boodschap terug krijgt, zoals Teresa die in sommige biechtvaders, en in haar conversatie met Christus vond.  
 Vanuit die marginale plek deed ook Freud, als ʻleermeesterʼ van Lacan, iets anders dan een weten 
produceren, of een object bestuderen. Vanuit die voorlopige plek, die hij forceerde in de marge van de psychiatrie 
van zijn dagen, creëerde ook Freud een plek van aankomst; een praktijk, waar in de eerste plaats geluisterd werd, 
volgens het principe van Sophocles en vanwaaruit Freud vervolgens vroeg naar de constructieprincipes. Al in zijn 
eerste verslagen van zijn hysterie-analyses zoekt Freud immers naar deze constructie: een symptoom ziet hij als 
een psychisch gebouw, dat niet vanzelf groeit, maar geconstrueerd is, en bedoeld is als een soort van afweer 
tegen de claim van de driften, die slechts een (repetitie van een) bevrediging zoeken. Dat morele uitgangspunt, dat 
een subject weliswaar geproduceerd is door het discours, maar dat het er 'zelf' ook altijd medeplichtig aan is, voor 
zover het ervan geniet, maakte het mogelijk dat een hysterica uiteindelijk op een andere manier kon verschijnen 
dan als slachtoffer. Zij heeft ook agency. Deze vraag naar medeplichtigheid of agency, onderscheiden van een 
meesterschap, is precies het aangrijpingspunt geweest van Freuds spreekkuur en voor Lacans subjecttheorie: een 
mens lijdt niet alleen, maar is ook verantwoordelijk voor haar eigen lijden, voor zover zij, weliswaar zonder het te 
weten, haar lijden repeteert en van die repetitie ook geniet, ʻergensʼ; namelijk op die plek waar wij een 'zelf' 
constitueren. Precies daar, in de repetitie, die dat 'zelf' laat gebeuren, 'ontspoort' de drift en laat zij zich niet meer 
leiden door het plezier en het realiteitsprincipe (deze beide principes die Freud in eerste instantie, voordat hij zijn 
hypothese van de doodsdrift ontwikkelde in Jehnseits des Lustprinzips, (1920) aanwees als richtsnoer voor de 
drift). 
 
De plek van aankomst, waarover men ʻtranscendentaal gesprokenʼ, volgens Derrida nooit zeker is, dient dus 
geforceerd te worden vanuit een ethische verantwoordelijkheid, aldus Lacan, binnen een discours dat vooralsnog 
als marge fungeert ten opzichte van (onder andere) het universitaire discours waarbinnen Derrida zich ondanks 
                                                 
42  Zoals in de derde tekst van Lʼécriture et la Difference (1967), 'Freud et la scène de l'écriture', waar hij ingaat op Freuds 
ʻsporentheorieʼ. 
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alles bleef bewegen. Als we er alleen maar van uitgaan dat een mens bewoond is door de taal, en erdoor 
geproduceerd is, zijn de mensen immers ook ontslagen van hun verplichting om hun eigen lot op zich te nemen en 
van 'agency' te getuigen. Er moet dus ergens een plaats en een praktijk worden geconcipieerd, al is het een plaats 
die geen echte plaats is, maar slechts een tijdelijke, geconstrueerd op basis van een contract, van waaruit een 
mens kan worden aangesproken op haar woorden (als appèl), al zijn het de woorden van een ander die zij 
repeteert, al wordt zij bewoond door een discours, en door aandriften waarvan zij niets weet. Vanuit deze plaats, 
die de psychoanalyse forceerde in de marge van het universitair discours -van het universitaire denken- en in de 
marge van het discours van de menswetenschappen, of, zoals Foucault stelde, ʻvoorbij de menswetenschappenʼ, 
biedt een psychoanalyticus zich aan als projectievlak of beter, in de woorden van Derrida als ʻtelefooncentraleʼ, 
teneinde de analysant te helpen bij het draaglijk maken, ombuigen of doorprikken van haar repetities; teneinde iets 
nieuws in die rondgang van signifiants te laten verschijnen.  
 Hier kan de onderhandeling beginnen die we ook bij mystieke teksten terug vonden. Daarbij gaat het er de 
psychoanalyse niet zozeer erom een 'weten' te produceren, al was het een marginaal weten. Het gaat er om het 
getuigenis van de analysant serieus te nemen en het uiteindelijk ook onder de aandacht te brengen, als 
cultuurkritiek, zoals ook Freuds jarenlange praktijk leidde tot zijn latere cultuurkritische werken. Zo ging het er mij, 
in mijn lezing en herlezing van mijn commentaar op en dialoog met Teresa ook om, haar werk onder de aandacht 
te brengen, als cultuurkritiek en als epistemologiekritiek.  
 Het gaat er in de allereerste plaats om een praktijk te funderen waarin voor een subject een 
handelingsruimte kan ontstaan. Voor zover het spreken een taaldaad kan zijn en inderdaad tot echte 'agency' kan 
komen, kan het ook een tegenwicht bieden tegen al die eindes, die Derrida in zijn apocalyptische visioen van het 
postmoderne denken opriep: "het einde van de geschiedenis, het einde van de klassenstrijd, het einde van de 
filosofie, de dood van God, het einde van de religies, het einde van het Christendom en de moraal (dat was de 
ergste naïviteit), het einde van het subject, het einde van de mens, het einde van het Westen, het einde het 
Oedipale, het einde van de aarde, Apocalypse now..." (1983:60). 
 Om dit soort van apocalyptisch reductionisme tegen te gaan, hebben we kortom niet alleen een wetenschap 
van het subject  of van de subjectiviteit nodig, maar misschien ook een nieuwe versie van humanisme; een 
humanisme dat niet de rede en de vermeende rationaliteit van het subject centraal stelt, maar een humanisme dat 
de honger valoriseert, waardoor het subject als performatief project kan worden begrepen, of als plek van 
aankomst, telefooncentrale, of als reclame-lichttekst, of als slaaf (slaaf Lucky), van de taal, die desondanks gehoor 
geeft aan een oproep om te denken ("think pig!"). Niet de rationaliteit en de heelheid, als utopisch project, moeten 
in een dergelijke versie van humanisme (humanisme 2.0 of misschien al 4.0?) worden gethematiseerd, maar de 
verdeeldheid, de veelvormigheid, de gespletenheid en de tegenstrijdigheid waaraan Teresa (zoals ook Augustinus 
in de derde eeuw na Christus) een podium verleende, of die de humanist Montaigne in de zestiende eeuw zo 
overtuigend verwoordde. Die verdeeldheid die onvermijdelijk in ons mensen huist -voorzover we ons 'zelf' als een 
(innerlijke) plaats concipiëren, een metaforische innerlijke ruimte waar men verschillende tegenstrijdige of zelfs 
gevaarlijke gedachten 'bij zich' kan proberen te houden en kan proberen af te schermen ten opzichte van een 
opdringerige, dwingende, verleidelijke of controlerende, disciplinerende buitenwereld- die verdeeldheid moeten wij -
wij Europeanen, of wij, erfgenamen van die Europese cultuur- leren zien als ons meest waardevolle bezit. Immers; 
als we een dergelijke (innerlijke) plaats niet meer durven vrijwaren, zijn we ook de basis van ons kritisch 
denkvermogen en onze onderhandelingsruimte kwijt.  
  De rede kan in die nieuwe versie van humanisme natuurlijk wel een zinnige bijdrage leveren om dilemma's 
tot spreken te brengen, posities te verhelderen en tegenstrijdigheden onder woorden te brengen, maar ze zal niet 
meer als vanzelfsprekende 'essentie' van mens-zijn kunnen gelden. Ons menselijk verlangen naar en vermogen tot 
(helder) denken is heel diepgaand doorsneden door, of doorspekt met, andere krachten, andere aandriften en 
aanspraken. Ook ons (on)vermogen tot handelen (agency) kan maar zelden aanspraak maken op die puurheid en 
helderheid die iemand als Rousseau ons veertien eeuwen na Augustinus in zijn versie van de biecht, Les 
Confessions (1770) ten voorbeeld stelde. Het is niet gemakkelijk ons daarmee te verzoenen, laat staan dat het 
gemakkelijk is de morele, ethische, praktische, politieke en ook epistemologische consequenties van die innerlijke 
verdeeldheid te doordenken. Het noopt in de eerste plaats tot bescheidenheid. Maar daarna ook tot een nieuwe 
morele opdracht: als denken is het aftasten van grenzen en als denken iets is dat plaats vindt tussen mensen, 
dankzij allerlei media, en als denken iets is dat ontstaat als antwoord op vragen uit een praktijk, dan geldt onze 
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opdracht minstens het doorprikken van goedkope, retorische dualismen en opposities.  
Ik wil hier eindigen met concluderen dat ik enerzijds een zelfde redenatie heb als Derrida met betrekking tot 
mystiek. Al hield Derrida zich niet bezig met deze zestiende eeuwse liefdesmystiek, zoals die van Teresa, toch stelt 
ook hij dat de mystiek niet haaks staat op de Verlichting maar van eenzelfde onderliggende apocalyptische logica 
getuigt. Anderzijds is de mystiek waartoe Derrida zich in D'un ton apocalyptiqe verhoudt, een andere dan de 
mystiek van Teresa. In Teresa's teksten is er geen sprake van die 'geheimheid', tenzij dan op dat gebied van het 
'bij zich houden',  minstens voor een tijdje, van bepaalde visioenen. We kunnen ons wel uiteenzetten met dit 
Kantiaanse oordeel dat de rede 'verwijft' onder het teken van de mystiek. Dat klopt in zoverre, dat er in die 
mystieke teksten een andere, niet fallocentrische, niet patriarchale, duale, uitsluitende logica tot spreken komt, die 
we gewoon zijn met vrouwelijkheid te associëren. 
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XI  Bij wijze van conclusie: langzaam denken 
over agency en revolutie 

 
"Ik ben een muur, mijn borsten zijn als torens. Zo ben ik in zijn ogen als een stad die vrede biedt. Salomo bezat een 

wijngaard in Baäl-Hamon. Hij stelde bewakers aan, duizend zilverstukken gaf men voor de oogst. Mijn eigen wijngaard 
blijft van mij. De duizend zilverstukken zijn voor jouw, Salomo, en tweehonderd voor de bewakers." 

(Hooglied, 8:10-12) 
 

"In een bepaald opzicht is iedere revolutie een wonder" 
(Lenin, geciteerd door Zizek, 2006) 

 
  



 248 

Dit proefschrift is een onaf gebouw, met verdiepingen, kamers enruimtes, of als een tuin, met zijpaden en 
denksporen, waardoor het zich in zekere zin verzet tegen een lineaire lezing en waardoor het overigens ook 
geen pretentie op volledigheid heeft. Ook zijn er diverse parcoursen mogelijk. Sommige lezers zullen bij 
voorbeeld de 'marginale' hoofdstukken over Derrida, Foucault en de fallus hebben willen overslaan (H2, H6 en 
H10), anderen het verhaal over Freud (H3 en H4) of het hoofdstuk over Lacan (H5). Dat kan. Alhoewel ik 
niemand aanraad Teresa te negeren (H7, H8 en H9). Mijn diffractieve manier van lezen, waarbij ik het ene 
oeuvre doorheen het andere lees (en vice versa) in plaats van de psychoanalyse toe te passen op de mystiek, 
kan als een aansporing gezien worden aan de lezer om onverwachte verbanden te ontdekken. 
 In dit tekstuele gebouw waarin men ook kan verdwalen vanwege de massa aan associaties, connotaties, 
synchrone en diachrone intertextuele verwijzingen die ik niet heb proberen in te perken, maar juist heb willen 
laten mee resoneren, heb ik uitgewerkt hoe verandering en subjectieve agency moeilijke concepten zijn 
geworden ten gevolge van het postmoderne denken, met name binnen de context van de discoursanalyse. 
Gedurende een aantal decades leek men binnen genderstudies en cultural studies vast te lopen in een te 
sterke nadruk op dit inzicht dat wij producten zijn van een discours of het systeem, en daardoor onvermogend 
zijn om echte verandering en echte handelingsperspectieven te produceren, of zelfs maar een kritische positie 
te verwerven. Deze depressie werd door Beckettʼs personage Vladimir (1954) trefzeker verwoord: "We wait. We 
are bored. No, don't protest, we are bored to death, there's no denying it. Good. A diversion comes along and what do 
we do? We let it go to waste. Come, let's get to work! In an instant all will vanish and we'll be alone once more, in the 
midst of nothingness!" (Waiting for Godot, tweede acte, 1954). 
 We hadden ontdekt dat er geen 'doer behind the deed' is (Butler 1990:142) en ik stelde vast dat onze 
ideeën over verandering de afgelopen decennia zwaar leken te lijden onder de fascinatie voor ons 
revolutionaire verleden, en gebukt gingen onder de geijkte metaforiek rond revoluties. Ik heb gememoreerd hoe 
dit revolutionair paradigma recentelijk door meerdere onderzoekers kritisch bevraagd is. In de inleiding werkte 
ik uit hoe de Arendt, verwijzend naar Heidegger, en ook de psychoanalyse een alternatieve lezing bieden van 
wat een revolutie of revolte is: het is langzaam en het heeft herinnering, herhaling en doorwerking nodig (Freud 
1914, Lyotard 1988, Kristeva 1998). Ik verwees ook naar Derrida (1983), die op zijn beurt naar de Apocalyps 
van Johannes verweesen benadrukte, dat elke tekst deze apocalyptische structuur kent en zich fundeert in een 
ʻikʼ, dat zich terugbuigt en re-flecteert op wat het zag, hoorde en voelde, en in die aanraking iets nieuws 
vermoedt. Ik verwees naar Mahmood (2005), die argumenteerde dat rechtse vrouwelijke politica of Islamitische 
religieuze vrouwen niet gespeend zijn van agency, omdat ook een bevestiging van hegemoniale 
machtsverhoudingen een agency vraagt. Mahmood is, in de betreffende studie naar piëteitsbewegingen van 
vrouwen in Egypte kennelijk niet op zoek naar de vraag hoe er iets nieuws kan gebeuren. Ik verwees naar 
andere auteurs, die hun onderzoek focussen op de micro-dynamica van discursieve agency (Davids 
2007,Willemsen, 2007), in een poging om te begrijpen hoe vrouwen gelijktijdig van bepaalde (verborgen) 
patriarchale gendernormen kunnen genieten, of zich eraan onderwerpen, of ze onderschrijven, terwijl ze 
andere proberen te ondermijnen in een onderhandelingsproces dat uit is op verandering, hoe klein ook. Dit 
heeft gevolgen voor onze opvattingen over agency. Die moet niet gezien worden als eenduidige streving, maar 
als een verdeelde kracht, die zich ook soms uit als onmacht tot handelen. Ik probeerde in mijn conversatie met 
Freud en Teresa een dergelijke benadering, die nabijheid vraagt en aandacht heeft voor de micro-dynamiek 
van een tekst, die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien indien we over verandering blijven denken volgens 
het bekende, heroïsche revolutionaire paradigma van de achttiende en negentiende eeuw.  
 Ik zocht dus naar iets nieuws en naar hoe dat nieuwe verschijnt, of van zich doet spreken, anders dan 
als revolte of revolutie. Of beter: ik heb, dankzij met name Arendt, Freud en Kristeva begrepen dat een revolte 
of revolutie vraagt om een langzaam en zorgvuldig terugbuigen, of analyse. Dit terugbuigen en bevragen van 
wat er gebeurt, waardoor de verandering überhaupt pas kan verschijnen, is een langzame methode, waarin 
denken en praktijk samen komen of convergeren in die wens om iets te veranderen, of in die wens de 
verandering te betrappen en beter te begrijpen. De vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor verandering 
en revolutie, die meteen ook een vraag naar agency is, werd dus onmiddellijk een vraag naar methoden. Niet 
zozeer de vraag naar de beste methode om revoluties te ontketenen, maar een vraag naar nieuwe 
epistemologische uitgangspunten en analysemethoden. Als verandering, nieuwheid en revolte alleen maar 
bestaan bij de gratie van een aandachtsvol analytisch terugbuigen, moeten we onze denk- en werkmethodes 
aanpassen, indien we ondersteuning van veranderprocessen, of het leren begrijpen van veranderprocessen 



 249 

tenminste op onze onderzoeksagenda hebben staan als iets urgents.  
 Ik heb in dit proefschrift laten zien hoe de psychoanalyse als wetenschap van de subjectiviteit een 
dergelijk nieuwe epistemologisch uitgangspunt aan het einde van de negentiende eeuw forceerde. Freud stelde 
zijn denken en onderzoek in dienst van het ondersteunen van veranderprocessen. Via de psychoanalyse kwam 
vervolgens de mystiek en met name Teresa in zicht. Teresa, die ook al, zoals ik in de proloog vertelde, op een 
andere manier op mijn pad was gekomen. Ook Teresaʼs denken staat in dienst van een groot veranderproces, 
waarin zij zich besluit open te stellen voor dat gebeuren of evenement dat inbreuk maakt op al haar 
vermogens. Volgens Lyotards aanbeveling, dat denken een zich open stellen voor een gebeuren zou moeten 
zijn (1988: 88), is dit de manier om aan onze ʻpostmoderne crisisʼ te ontkomen. We begrijpen nu hoe dat werkt. 
Uitstellen, in passieve afwachting van een apocalyptisch gebeuren, zoals Vladimir en Estragon dat in scène 
zetten, leidt tot ultieme verveling en depressie. Niet tot een ontmoeting met Godot of tot een extatische 
genieting en overgave. Men kan anders omgaan met veranderprocessen. Teresa toonde ons ʻdeterminaciónʼ, 
de bereidheid en moed om een onderzoeksproces aan te gaan en zich over te geven en daarop weer te 
reflecteren. Alleen wanneer het wachten, de verveling en het uitstel een onderzoek dient, opent het nieuwe 
vergezichten. Voor Vladimir en Estragon is er geen redding. 
 De vraag werd dus: welk ander uitgangspunt voor denken en onderzoeken introduceren de 
psychoanalyse en de mystiek, anders dan deze obscene behoefte aan categorisering, blootlegging, 
uiteenrafeling en ontleding volgens een oppositionele, uitsluitende logica, zoals we die kennen vanuit het 
moderne positivistische epistemologie; deze oedipale fallocentrifugale 'Wisstrieb' die binnen de wetenschappen 
over het object nog steeds richtinggevend lijkt te zijn? Het antwoord is: zij introduceerden, of forceerden een 
geritualiseerde praktijk, die het denken richt op veranderingsprocessen, en daarmee verankert in een praktijk. 
Ik heb geschetst hoe zich in die praktijk ook een nood aan 'nieuwe' woorden voordeed en hoe zich langzaam 
een 'nieuw' vocabulaire, met 'nieuwe' metaforen ontwikkelde. Of beter: hoe oude woorden, door onverwachte 
koppelingen, in nieuwe contexten een nieuwe metaforische lading ontvingen en daarmee onze ogen kunnen 
openen voor nieuwe, andere ervaringswerelden. Ik heb dus laten zien hoe in deze veel-lagige taalpraktijk het 
nieuwe maar kon verschijnen in de herhaling, volgens het principe dat Derrida en Butler de iterabiliteit van de 
taal noemden. De plakkerige kracht van de woorden, zoals Ahmed dat noemt, wordt hier ingezet om een 
oeuvre te creëren dat op literair en poëtisch vlak fascinerend is en waaraan men zich moeilijk kan onttrekken. 
Deze taalpraktijk die gericht was op verandering, bestond, in het geval van Teresa, uit een innerlijk spreken 
('oración mentál') dat een decennia lange rituele oefening voor haar vormde. Ook de conversaties die in het 
kader van de biecht plaatsvonden, en de geschreven getuigenissen die Teresa moest produceren, waarin ze 
zeer voorzichtig omspringt met wat er wel en niet gezegd kan worden, waren een onderdeel van haar 
taalpraktijk. In Freuds geval bestond de veel-lagige taalpraktijk uit het luisteren en ruimte geven aan het 
spreken van zijn analysandi, uit het spreken met zijn collegae, uit de geschreven getuigenissen, die als 
ziektegeschiedenissen bekend staan, en uit de cultuurkritische en meta-psychologische artikelen.  
 Ik heb Freud en Teresa dus neergezet als woordkunstenaars, die heel gevoelig waren voor de 
metaforische (historische) lading van de woorden en voor het belang van het juiste woord op het juiste 
moment, in het proces van reflectie en terugblikken. In Freuds en Teresa's oeuvres vinden we daardoor een 
doorwerking van allerlei oude hiërarchische (patriarchale) opposities, en het installeren en serieus nemen van 
een innerlijke ruimte die als een virtueel oord van experiment serieus wordt genomen. Daarbij wordt de 
spreekkamer van de psychoanalytische kuur een verdubbeling van die innerlijke ruimte die beiden met een 
gebouw vergelijken. Ik begreep dankzij een uiteenzetting met hun metaforiek, hoe urgent de vraag naar deze 
subjectieve ruimte is, en hoe belangrijk dus ook een heldere subjecttheorie is, die méér over een subject zegt 
dan alleen dat het kennelijk agency heeft. 
 Ik wil in deze studie onderstrepen dat hetgeen anderen het posthumanistisch of posthumane subject 
noemen, nadrukkelijk als een belichaamd subject moet worden gedacht, en niet alleen als een grammaticale 
'kracht' of agens die het onmogelijk maakt de verbinding tussen taal en lichaam of tussen discours en materie 
te denken. Een belichaamd subject is niet alleen die grammaticale actor, die 'ik' zegt, en die in een 
intertekstuele, metonymische verschuiving verwijst naar andere 'ikken'. Het belichaamd subject is ook die 
subjectieve, belichaamde bron die met zijn/haar eigen zintuigen heeft gezien, gevoeld en gehoord. Die honger, 
door Derrida benoemd als een fantoomhonger naar een zelf, die bezielt niet alleen de taal, maar begeestert 
ook de materie. Die honger verwijst niet alleen naar (non-intentionele) 'kracht' (Derrida, 1967) buiten de taal, 
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maar ook naar een 'actueel', hier en nu lichamelijk ervaren en localiseerbaar evenementen van fysieke aandriften. 
Ze getuigt ook en vooral van een verlangen (een honger) naar iets buiten dat zelf, waarvoor dat vooralsnog 
enigmatische 'zelf' fysiek en mentaal ontvankelijk was. Het verwijst naar een verlangen (een honger) om een 'zelf' te 
affirmeren of te funderen, als bron van de tekst, maar ook getuigt het van een verlangen (een honger) naar een 'nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde', naar een nieuwe, kritisch visionaire blik op de wereld, die het zelf voorvoeld, aanschouwd 
en gehoord heeft. Ik heb aan de hand van mijn dialogen met Teresa en de Freudiaanse psychoanalyse laten zien hoe 
die honger als verlangen vorm krijgt en ontstaat in een dialogische context met anderen, of met die 'ander-in-onszelf' 
die door Teresa God genoemd wordt. Kritische feministische epistemologie moet niet willen afzien van die honger naar 
een zelf, stelde ik al in de inleiding. We moeten die honger niet willen loochenen. We moeten een theorie van de 
honger durven verwoorden en van de dynamiek die deze honger introduceert.  
 
 Ik refereer aan een wij, en stelde vragen vanuit een 'wij' dat ik preciseerde als een feministisch en 
principieel universeel 'wij'; een wij dat geen identiteitspolitieke pretenties heeft, dat in beweging is en moeilijk af 
te bakenen blijft. Een ʻwijʼ dat niet meer zonder meer gelooft in emancipatie via wetenschap en techniek. Vanuit 
die experimentele 'wij'-positie, die niet uit is op definiëring, of op een logica die naar uitsluitende en 
oppositionele categoriseringen verlangt, heb ik vragen gesteld over mogelijk nieuwe verhoudingen tussen 
psyche en soma, taal en werkelijkheid, mannelijkheid en vrouwelijkheid, waanzin en normaliteit, innerlijkheid en 
publieke ruimte. Ik heb vastgesteld dat in de oeuvres van Freud en Teresa de verhoudingen tussen deze 
metaforische dimensies niet via oude hiërarchische patronen, via uitsluiting en insluiting en dominantie, worden 
gerangschikt. Ze worden samen gedacht, en hun onderlinge verhouding wordt, weliswaar moeizaam, en 
voorzichtig, geherdefinieerd als een legering (Maalouf 1998) van in elkaar overlopende sferen, die zich 
oneindig vertakken. In die zin is hun denken subversief ten aanzien van het traditionele patriarchale discours, 
dat deze verhoudingen strikt hiërarchisch ordent, en brengt het 'iets nieuws', voor wie het wil zien. In die zin is 
het (ritueel en talig) funderen van die innerlijke ruimte subversief, omdat het een metaforische plek is, waarop 
het denken zich kan terugtrekken, een langzaamheid kan introduceren, en een ruimte voor terugblikken, 
analyseren en doorwerken creëert, die, in het geval van Teresa bij voorbeeld, een, hoewel heel voorzichtige, 
kritische evaluatie van het normatieve discours van de katholieke orthodoxie mogelijk maakt. Het bevragen en 
hernemen en anders voorstellen van die verhoudingen tussen taal en werkelijkheid, mannelijkheid en 
vrouwelijkheid (etc.), is binnen een orthodoxie die vasthoudt aan starre hiërarchische verhoudingen alleen al 
subversief. Wanneer we deze gedetailleerde aandacht voor het minutieuze werk dat zich aftekent in oeuvres 
als die van Teresa en Freud1 niet kunnen opbrengen, blijven zij onder die verdenking staan die hun oeuvres 
voor lange tijd ontoegankelijk maakte, namelijk dat ze juist teveel zouden samenvallen met die hiërarchische 
patriarchale discoursen, zoals die van de katholieke kerk en van de negentiende-eeuwse medische psychiatrie. 
Ik citeerde in de Proloog de Libanees-Franse schrijver Maalouf, om te onderstrepen hoe belangrijk het is om dit 
recht op te eisen, en de tijd te nemen, om een genuanceerd verhaal te kunnen schetsen dat niet vroegtijdig 
met een snel oordeel schapen van bokken scheidt.  
 Indien we de tijd nemen om te luisteren, in plaats van te oordelen,2 wordt duidelijk dat Freuds meest 
innovatieve gedachte erin bestond om feit en fictie niet meer als oppositie te zien. Ik heb laten zien hoe 
daardoor die hele reeks aan andere opposities ook door hem gedeconstrueerd kon worden: ook materie en 
ziel, werkelijkheid en taal, normaliteit en gekte, mannelijkheid en vrouwelijkheid konden daardoor in zijn oeuvre 
verschijnen als intens verweven sferen, die wij alleen maar uiteen rafelen in onze behoefte aan orde en 
hiërarchie. Teresa's meest innovatieve gedachte was, denk ik, dat zij inzag dat ze 'niet alles' hoefde bloot te 
geven, waardoor zij een innerlijke ruimte voor zichzelf wist uit te sparen en metaforisch body wist te geven in 
dat beeld van het innerlijk kasteel, of die tuin. Vanuit die metaforische innerlijke ruimte kon Teresa een 
apocalyptische spreken (in de biecht) en een apocalyptisch schrijven laten verschijnen, dat getuigt van dit ʻik 

                                                 
1  in de breedste zin van het woord, want hun oeuvres bestonden niet alleen uit geschreven tekst, maar ook uit een 
hardnekkig volgehouden zoektocht via een praktijk –van de innerlijke dialoog bij Teresa, en van de spreekkuur bij Freud- 
, en uit het creëren van nieuwe institutionele ruimtes, van kloosters en verenigingen en praktijkruimtes. 
2 In die zin is het oordeel altijd een poging om duidelijke scheidslijnen te trekken, en om een dualistische 
onderscheiding aan te brengen, tussen goed en kwaad, of tussen het die 'bij ons' horen, en de 'anderen', of tussen 
achterhaalde posities en 'innovatie'. 
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heb gezien, gehoord, gevoeldʼ, en kon zij dit voorgevoel van iets nieuws voorzichtig tussen de regels door laten 
schemeren, door oude metaforen te activeren en in nieuwe contexten te zetten. Vanuit die, in een dialogisch 
proces gecreëerde, innerlijke ruimte kon ook zij heel voorzichtig vragen beginnen te stellen bij bepaalde 
genderverhoudingen en beginnen de patriarchale orthodoxie van de katholieke kerk, die vrouwen geen enkele 
ruimte gunde, te atrofiëren. Daardoor kan haar oeuvre gelezen worden als een opwaardering van de 
subjectieve ervaring, en van het lichaam, alhoewel Teresa daar zelf, zoals ik heb laten zien, nog heel moeilijk 
over doet, en meestal over zielservaringen spreekt. Zowel Freud als Teresa schromen in elk geval niet, zo heb 
ik benadrukt, om nieuwe verhoudingen tussen ziel en lichaam en taal en werkelijkheid te suggereren.  
 Aan het begin van dit derde millennium worden de onderlinge verhoudingen tussen psyche en soma, 
tussen taal en werkelijkheid en tussen feit en fictie opnieuw bevraagd. Dat kan helaas niet met een simpele 
'third pill' a la Zizek, aangezien we erg gewend en verslaafd zijn aan onze manier van uitsluitend en 
oppositioneel denken. Het doorwerken van denkprocedures en denkstructuren, zoals die van het denken in 
opposities, dat gebaseerd is op het ordenen via uitsluiting en via creatie van gesloten, definieerbare 
verzamelingen die duidelijke afbakeningen bieden, is moeilijk. Het vereist een ander tempo dan dat van het 
snelle scheermes van de rede dat Ockham in de veertiende eeuw als metafoor hanteerde, en dat nog steeds 
tot de verbeelding spreekt.3 Maar het zou wel mooi zijn als er een instrument bestond, geen mes maar iets als 
een pil, dat ons kon leren steeds die beide kanten van onze menselijke werkelijkheid te blijven zien. Dat er 
werkelijkheid is in fictie, dat fictie werkelijker dan de werkelijkheid kan zijn, of dat werkelijkheid een 
geconstrueerde fictie is, betekent dat we moeten leren zien hoezeer onze instrumenten of media waarmee we 
denken en observeren een onderdeel van de discursieve werkelijkheid zijn en bepalen wat we ervan zien 
(Barad 1996). Sommigen noemen dit nieuwe denken over de verhouding taal-werkelijkheid een nieuw 
materialisme (van der Tuin 2008). Ik deel dit inzicht in de noodzaak om de materie, ook in de zin van fysieke, 
lichamelijke materie, die doorgaans als een bezield lichaam heel erg vervlochten is met de taal, als werkend 
principe of kracht op te waarderen. Ook deel ik de visie dat het nodig is om meer inzicht te verwerven in de 
materie-achtige aard van de taal, als weerbarstig 'medium' par excellence, dat geen medium is, maar beter 
voorgesteld kan worden met waterige metaforen zoals Teresa die ook gebruikte; als een oceanische omgeving 
of milieu waarin wij leven, of, met Foucaults metafoor, als een resonerende en gonzende ʻmassaʼ. Ik twijfel 
echter of niet ook die begrippen materie en ziel, soma en psyche, reeds zelf een produkt zijn van die behoefte 
aan uitsluitende opposities. Is er wel ooit sprake van pure materie wanneer er mensen in de buurt zijn? Los 
van de vraag of we die materie an sich kunnen kennen, is het een serieuze vraag of onze menselijke ervarings- 
en denkwereld zich wel tot materie verhoudt. We maken van materie doorgaans heel snel iets betekenisvols; 
dus taal. Het uitdijen van de kosmos wordt bijvoorbeeld een evolutionair proces dat zich afspeelt in de tijd en  
innerlijke prikkels worden liefde, of haat, of mannelijk machismo. We passen vrijwel onmiddellijk causale 
verklaringsmodellen toe, die al ʻbastaarden van de verbeeldingskrachtʼ zijn, en gecreëerd worden met behulp 
van allerlei metaforen. 
 In het eerste hoofdstuk heb ik benadrukt dat zelfs ons heel energetisch driftleven geen materie is, maar 
de plek of dimensie die wij metaforisch construeren omdat we vermoeden dat er ergens in ons lichaam een 
ontmoeting plaatsvindt tussen soma en psyche. Ook dit begrip drift is ʻalʼ mythologisch of metafysisch, en 
verwijst ons naar dat verdwijnpunt, waar alle pogingen om iets over een oorsprong of oorzaak van die innerlijke 
prikkels te denken in convergeren. Ook benadrukte ik dat het begrip medium een dergelijke metafoor is, 
waarmee we die steeds terugwijkende ontmoeting tussen feiten, of werkelijkheid, en taal proberen te vatten. 
 Misschien moeten we niet te snel naar een deconstructie van de transcendentie of van de metafysica 
zoeken, of een horizontale transcendentie poneren (Kunneman 2005). Niet alles moet meteen gereduceerd 
worden tot materie. Laten we onszelf de tijd nemen. Er is onmiskenbaar het 'evenementiële', dat niet van de 
orde van het discours is, maar van de (non-discursieve) materie, dat Lacan het onsymboliseerbare ʻréelʼ 
noemde. Voor zover het discours die plek is waar verschillende (somatische en psychische) krachten samen 
komen, verwijst ook het discours naar 'une force' of naar een agency, die niet van onszelf afkomstig is, noch 
van het discours, maar van dit onsymboliseerbaar ʻréelʼ. Wat Foucault het evenementiële aspect van het 

                                                 
3 Ockham stelde dat de hypothese met de minste elementen de beste is, want de eenvoudigste verklaring oplevert. In 
ons geval is het juist geboden om veel nieuwe woorden en metaforen te introduceren, om tot een nieuw denkraam te 
komen en nieuwe werkelijkheden te forceren, waarin nieuwsoortige verbanden kunnen verschijnen.  
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discours noemt, daarentegen, is die gonzende massa die af en toe zijn paradoxale en moeilijk begrijpbare 
discursieve materialiteit toont. Datgene wat als gift of genadegave wordt ervaren door Teresa, is die kracht die 
zij God noemt, waarin zij zich voelt opgenomen en meegenomen. Het is het materie-achtige van het discours, 
dat altijd discursief-materieel is. God, als metafoor, als Ander, verwijst naar dit discours, dat altijd van de Ander  
komt, omdat het niet door onszelf wordt uitgevonden. Misschien is het dát wel dat door ons als transcendentie 
wordt ervaren: het feit dat we zijn opgenomen in een discours dat ons voorafgaat, ons draagt, omringt, 
overspoelt, bepaalt, meeneemt, opneemt... en dat nooit van onszelf afkomstig is, maar van de anonieme Ander 
komt (een metafoor die naar alle anderen verwijst die aan ons vooraf gingen en ons omringen), en dat geen 
pure materie is. Het is materie-achtig en verweven met iets dat minstens die materie voor een vluchtig moment 
weet te transcenderen. En misschien is wat Foucault beschreef in zijn inaugurele rede (1971) (over dat wij 
terugschrikken voor de enorme massaliteit en onontkoombaarheid van het onoverzienbare gegons van het 
discours), wel een soort van sublieme ervaring, waarin een religieuze ʻwohlgefälliger Schauerʼ (Kant 1790) ons 
kan treffen, die ons de ontzagwekkende onbeheersbaarheid van onze eigen scheppingen in herinnering brengt. 
Daarin worden we overvallen door de macht van dat grote resonerende lichaam waarmee we ons onlosmakelijk 
verbonden voelen.4 Zoals elke werkelijkheid is dat ook en meteen al fictie. Maar zoals elke fictie, is dat de 
werkelijkheid die ertoe doet, en die een ervaring van betekenisvolheid kan geven of van opgenomen zijn. Wat 
we nodig hebben is niet een afscheid van de metafysica, maar een deconstructie van de oude metafysica die 
op dualismen en uitsluiting steunde. Misschien moeten we tevreden zijn met een nieuwe metafysica. Want er is 
niet een ʻgene zijdeʼ van de metafysica, voor zover denken meteen al metafysica is wanneer het met 
verklaringsmodellen en met hypothesen over oorzakelijkheidsverbanden komt. Ik verwijs daarbij naar wat 
Lacan zei over kleine Hans en ik verwijs naar Freud zelf. Beiden benadrukken net als Kant dat alle theorie en 
alle denken metafysica is voor zover het naar oorzakelijke verbanden zoekt en dus verklaringsmodellen creëert 
die rond oorsprongen en diachrone verbindingen draaien. In die zin lijden wij ongeneeslijk aan een 
verklaringsziekte en klopt Lacans waarschuwing uit Le Triomphe de la Religion ([1974] 2005). 
 
Ik leerde dat agency niet alleen huist in wat een auteur zegt en schrijft, maar ook in haar praktijk In wat ze zegt 
te hebben ervaren en in de manier waarop ze zich inlaat op die ervaring. Deze belichaamde agency verwijst 
naar 'iets' wat de discursiviteit overschrijdt, als je erin gelooft; een ander, die Teresa God noemt, of Christus, of 
Hemelse Bruidegom. Het lichaam, of beter de lichamelijke ervaring (ʻReizʼ) van Teresa transformeert zichzelf in 
woorden, zoals het lichaam van Christus woord werd. Zij presenteert zichzelf, in en dankzij haar teksten, die, 
naast het werk van de zeventien kloosterstichtingen, haar belangrijkste 'oeuvre' uitmaken, als een 
gepassioneerd en verliefd lichaam, zoals dat van David, Esther of de Sulamitische in het Hooglied. Haar 
ervaringen zijn, zoals haar teksten doordrenkt van de Schrift, zoals haar lichaam getekend is door dit 
passionele oeuvre met haar diachronische en synchronische vertakkingen die terugreiken naar de wortels van 
onze Joods-Christelijke cultuur. "Zou zij, hoe onwaarschijnlijk ook, onze tijdgenote kunnen zijn?" vraagt ook 
Kristeva zich af (2008:16). 
 Kristeva laat in haar magnum opus over Teresa (2008) op overtuigende wijze zien hoe Teresa's werk 
een 'zelfanalyse' is, zoals ook Freud die ondernam in zijn briefwisseling met Fliess.5 Zij bevestigt daarmee mijn 
uitgangspunt zoals ik dat in Proloog en in het eerste inleidende hoofdstuk uitwerkte. Een psychoanalyse is een 
werk dat men onderneemt in een dialogische setting met een Ander, waarvan men veronderstelt dat die iets 
meer weet, en men onderneemt dit werk omdat men lijdt aan het verhaal dat men leeft endat zich soms ook als 
symptoom op het lichaam aftekent,zoals in Teresaʼs geval met haar langdurige verlammingen en hoofdpijnen. 
Voor Teresa fungeerde God, Christus en haar biechtvaders als die Anderen, zoals Fliess dat voor Freud deed. 
In die setting kan een intensief bevragen plaatsvinden van de discursieve grondpatronen waarin wij als subject 
gefundeerd zijn, of waardoor wij ons gevangen, getekend en geketend voelen. Daarbij komen we als laatste 
waarheid uiteindelijk het inzicht op het spoor dat we gedreven zijn door alibi's en dat er achter elk van die 
alibi's een nieuw object schuilgaat, totdat we op de kern van deze voortgaande keten stuiten, op de reële navel 
(Freud 1900: 497) van ons verliefd, gepassioneerd dromen, zoeken en spreken: de behoefte aan overgave en 

                                                 
4  Religare betekent immers ʻverbindenʼ, en in die zin is een religieuze ervaring te kenschetsen als dit zich verbonden 
voelen. 
5  Zie ook Kristeva, La haine et le pardon. (2005: 239). 
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ʻopgenomen zijnʼ of verbonden zijn, die in de Chinese filosofie met wu wei wordt aangeduid, en in de westerse 
mystiek met, bij voorbeeld, die term Gelassenheit.6 In deze overgave werkt de oedipale, onderscheidende, 
logica niet meer. Het is, als het over de verhouding taal-werkelijkheid gaat, een overgave aan het woord, aan 
de agency van de taal zelf, aan het gegons dat van elders komt. In Teresaʼs termen is het een overgave aan 
(het woord van) God. Het is, als het over een houding gaat die daarbij hoort, óók een opgave. Het mystieke 
avontuur is een werk, een oeuvre, ook in dat opzicht. Het is geen passief afwachten, zoals Beckett dat schetste 
in Waiting for Godot, maar een besluit, zoals Vladimir dat vergeefs probeert te forceren, om aan het werk te 
gaan. Wu wei is niet zomaar nalaten te handelen, want dat leidt tot die depressieve verveling waaraan Vladimir 
en Estragon ten prooi waren gevallen. Het is het opgeven van de beheersings- en definiëringsdrang, het 
doorwerken van onze afhankelijkheden en van onze gehechtheid aan de metonymische verschuiving van die 
eindeloze stroom van alibi-objecten waarop onze verliefde aandacht gericht kan zijn. 
 Teresa is dus minstens een tijdgenoot van Freud, zo concludeerde ik. Ze paste de psychoanalytische 
methode van het herinneren, herhalen en doorwerken al vierhonderd jaar voor Freud toe. Kristeva stelt dat 
Teresa met haar onophoudelijke introspectie via het gebed en het getuigenis een voorloper van Freud is.7 Voor 
een dergelijke leeswijze is meer nodig dan een linguïstische analyse. Behars gevoelige observator, die afstand 
neemt van het oude positivistische wetenschapsparadigma, waarin de onderzoekster een afstandelijke 
meesterlijke subject positie inneemt, is nog maar het begin. De volgende stap is dat de onderzoekster iemand 
wordt die in discussie of in gesprek gaat en die gaandeweg een connectie maakt, medeplichtig wordt, 
sympathie kan opvatten (de Freudiaanse tegen-overdracht) en van daaruit een openheid weet te vinden om 
bepaalde problemen 'door te werken'. Volgens Derrida (1997) is deze openheid noodzakelijk om voorbij de 
utopische, neokoloniale constructie van de kosmopoliet te geraken en om tot een nieuwe opvatting van 
kosmopolitisme te komen. Een (post-)kosmopoliet is een 'vriend' die gastvrijheid en openheid betoont en een 
zekere ontvankelijke passiviteit met gevoel voor nuance, naar die ander toe. Kortom: iemand die de ander het 
voordeel van de twijfel gunt en die de moed heeft, zoals Kant ook al benadrukte, voorbij, of doorhéén bepaalde 
ingebakken dualismen te denken. Interessant genoeg is dit precies de beschrijving die Martin Heidegger 
destijds (1959) van de mystieke Gelassenheit gaf. Met dit begrip, dat stamt van de dertiende eeuwse mysticus 
Meister Eckhardt, duidde Heidegger de houding aan die nodig is om de moderne instrumentele rede te 
overstijgen en een nieuwe openheid te vinden ten aanzien van iets  dat niet (helemaal) binnen onze bestaande 
denkcategorieën past. Dit proces is echter niet gespeend van ambivalenties en worstelingen. De gevoelige 
observator, de aandachtsvolle analyticus, de nieuwe (post)kosmopoliet zijn geen rollen die klaar liggen met een 
protocol dat je als onderzoeker-gesprekspartner kunt toepassen. Ook moeten we oppassen niet te vervallen in 
gemakzuchtig oppositioneel dualisme, waarin de positivistische wetenschapper als koel, afstandelijk en 
meesterlijk observator en nulpunt verschijnt, met alle traditioneel mannelijke connotaties van dien, terwijl de 
dialogische methode beschreven wordt als medeplichtig, vriendschappelijk, warm en nabij, wat alle traditionele 
connotaties rond vrouwelijkheid weer actualiseert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Die overgave introduceert het thema van de ʻreddingʼ of genade, waarover ook Vladimir in Waiting for Godot spreekt. 
Voor Teresa was (het woord van) God reddend. Voor ongelovige is het alleen de taal, of het discours, dat altijd van de 
Ander komt, dat reddend kan zijn. 
7  Kristeva schrijft:  “Par une incessante introspection dʼabord vocale (la prière), puis essentiellement silencieuse (Lʼoraison), et 
enfin et surtout écrit  pour etre clarifié et partagé; exercise dans lequel on verrait sans peine lʼancêtre de lʼanalyse [...]” (2005:239). 
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The sublime is always now; over het oprekken van ons blikveld 
 
"The sublime is now." 
(Barnett Baruch Newman, 1948) 
 
"The past isn't buried or dead; in fact, the past isn't even past"  
(William Falkner, geciteerd door Barack Obama, 2008) 
 
 
Ik realiseerde mij vooral door mijn conversatie met Teresa dat we niet zozeer een nieuwe theorie van 'radicale 
verandering' nodig hebben zoals Brown (2006) zoekt. Aangezien we allemaal deel uit maken van systemen en 
structuren die door de taal zijn ingebed of zelfs geproduceerd, kunnen we nooit van nul af aan radicaal 
herbeginnen. In de Franse Revolutie probeerde men dit bijvoorbeeld door een nieuwe tijdrekening in te 
voerentegenwoordig probeert men dit soms modieus door als tijdsaanduiding niet meer BC (Before Christ) te 
gebruiken, maar BN (Before Now). Nieuwe theorieën of methoden moeten net zoals het revolutionaire proces 
zelf 'slow' zijn; zoals ook de mystieke houding van Gelassenheid niet op plotselinge actie en verandering 
anticipeert en zoals Teresa ook een langzaamheid introduceerde met haar inkeer in zichzelf en met die 
innerlijke dialoog die zij 'oración mentál' noemde, net zoals Freud deed met zijn spreekkuur. Alleen al het 
introduceren van langzaamheid leidt in onze ge-globaliseerde, neo-kapitalistische hyper-
consumentenmaatschappij tot iets nieuws, zoals de slow food en slow fashion bewegingen laten zien. In die zin 
was ook mijn methode langzaam. Het diffractieve en dialogische lezen vraagt om omwegen. Het onder ogen 
leren zien van de eigen positie en vooronderstellingen en het herhalen en doorwerken daarvan, waardoor de 
onderzoekster zichzelf en haar projecties, die Freud tegen-overdracht noemde, inbrengt in die diffractieve 
leesmethode, vraagt tijd.  
 Onderdeel van deze meanderende methodische benadering is ook dat de onderzoekster zich realiseert 
wat er met tijd gebeurt: de diffractieve leeswijze baant zich een weg door allerlei van elkaar gescheiden 
tijdlagen en traditionele, conventionele afgrenzingen. Freud lezen met Teresa en andersom is voor velen een 
gotspe. Ook de bedoeling die ik had met dit onderzoek, te weten het vinden van iets nieuws, bepaald als iets 
dat de patriarchale logica ondermijnt, kan voor velen 'onwetenschappelijk' lijken. Ze is methodisch gefundeerd 
vanuit Foucaults 'genealogische' benadering. Men kan een historische blik hanteren om de verleden tijd te 
beschrijven, maar men kan haar ook gebruiken om iets nieuws van de eigen 'actualiteit' te leren zien, of om 
actuele problemen te verhelderen. Ik zocht via een dialogische proces ,waaraan geen einde lijkt te komen, een 
minder lapidaire formule voor 'subjectiviteit' dan het begrip 'agency', om de schepping van iets nieuws te 
funderen in iets anders dan de iterabiliteit van de taal. 
 We hebben aan het begin van de eenentwintigste eeuw een sophisticated subjecttheorie nodig, die de 
universaliteit niet schuwt, stelde ik in mijn inleidend hoofdstuk. Verlichtingstheorieën projecteerden het subject 
als rationele actor en dragend fundament in een mathematisch assenstelsel (Descartes 1637), met als 
belangrijkste doel het systematisch categoriseren en in kaart brengen van de wereld, via een taal die als 
transparant medium niet (voldoende) werd geproblematiseerd (Foucault 1966). Zo raakte de koloniale 
expansiedrift van west-Europa gelegitimeerd door haar epistemologische uitgangspunten (Mignolo 1995). Dit 
project van spiegeling van de werkelijkheid (Rorty 1979) en het bijbehorende subjectbegrip, is de laatste 
decennia terecht kritisch bevraagd, niet in de laatste plaats door onderzoeksters vanuit het veld van de 
feministische antropologie en genderstudies. De focus van deze nieuwe subjecttheorieën is gericht op het her-
denken van actorschap of van agency, in de context van een talige structuur of van een discours dat zelf ook 
invloed heeft. Agency wordt dan het (on)vermogen ('kracht' of gebrek daaraan) tot handelen. Voorzover we 
handelen door te spreken, wordt onze agency ook gekenmerkt door een 'honger naar een zelf', die als 
'streving' in dat spreken naar voren kan komen, doordat een subject het woord neemt, op een meer of minder 
eigenzinnige manier. Dat zelf is dan die utopische kern van ons wezen, die steeds terugwijkt, als virtueel punt 
waarin alle krachten convergeren. "There is no power that acts, but only a reiterated acting that is power in its 
persistence and instability," stelt Butler hierover (1993: 9). Dat zelf, dat bestaat in die honger of streving; in die 
apocalyptische behoefte om te getuigen van een ʻik heb gezien, gehoord, ervarenʼ, is niet vast te pinnen op 
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een inhoudelijke identiteit. Op dezelfde manier bezit het 'wij' van waaruit we kunnen spreken ook geen duidelijk 
omlijnde identiteit of substantie, maar ze kan wel als een ruimte gedacht worden: een gedeelde ruimte die 
principieel open is, en doorsneden met allerlei krachten die erop in werken.  
 In die zin is een nieuw beeld van subjectiviteit gediend bij openheid, en bij het uitstel. We moeten leren 
afzien van ons verlangen naar uitsluitende oordelen en denkcategorieën. Het subject is datgene wat ontstaat in 
een dialogisch proces van verinnerlijking, zoals Teresa dat ons te zien geeft, vanuit dit verlangen naar een 
eigen ruimte, waarin een subject iets 'bij zichzelf' kan houden, en niet meteen hoeft samen te vallen met het 
dominante hegemoniale discours van het moment. Teresa noemde het haar innerlijk kasteel. Op andere 
plaatsten, in haar autobiografie, vergeleek ze het, refererend aan het Bijbelse Hooglied, met een tuin die 
bevloeiing nodig heeft. De tuin kan ook uitdrogen en verdorren. Dan blijft er van de prachtige vruchten die een 
tuin kan opleveren niets over dan wat verdroogd fruit: uitgesleten metaforen (versleten munten, zei Nietzsche) 
die we in roulatie brengen zonder dat ze deze glimp van levendigheid, nieuwheid en volheid laten zien. In dat 
proces van metaforische verinnerlijking ligt onze 'mentale' vrijheid. Het is een principiële vrijheid. Geen vrijheid 
die er is, maar een die mógelijk is, als we kritische, analytische denk- en communicatieprocessen de ruimte 
geven, of als een sprekend subject moedig genoeg is, of voldoende 'determinación' bezit, om het vorm te 
geven, in een dialoog, met haar eigen woorden, die altijd al van de Ander komen. Om die principiële vrijheid te 
kunnen denken moeten we dus een kritisch vermogen ('force' schreef Derrida) veronderstellen, dat zich ook 
altijd en tegelijkertijd als onvermogen kan doen kennen, maar dat, als we op zoek gaan naar iets nieuws, 
minstens borg staat voor een zekere eigenheid en dat minstens ook weerstand kan bieden aan de verleidende, 
of disciplinerende krachten van het discours, die ons meenemen in repetitieve automatismen. Dat kritische 
vermogen berust op het metaforische vermogen, of de metaforische ruimte van de taal, en op ons vermogen of 
verlangen om daarmee te spelen. 
 Deze agency bestaat uit meerdere krachten. Twee 'krachten' moeten we minstens veronderstellen; een 
die afkomstig is van het discours zelf, dat van de Ander komt (die Teresa God noemde) en één die we 
'subjectief' kunnen noemen, voor zover een subject die beide connotaties in zich draagt; van drager te zijn van 
een wil of kracht, of verlangen, en van onderworpen te zijn aan die andere krachten. De materie waarvan dit 
subject gemaakt is, is echter niet puur talig van aard (maar discursief-materieel). Het beantwoordt ook aan 
zekere 'innerlijke', nog niet en misschien nooit symboliseerbare prikkels ('Reize' in Freuds woorden), die 
materieel -lichamelijk zijn, en ook als agency werken. Dus misschien kunnen we wel van drie 'krachten' 
spreken, die samenkomen op een plek die geen plek is, maar een non-plaats, die we met subject aanduiden. 
Drie krachten: die van de ander of het discours, die van de 'eigen wilʼ die zich ook toont in het spreken, als 
(voorzichtige) weerstand bijvoorbeeld tegen de krachten van het discours, dat altijd van de Ander komt, en een 
lichamelijke, reële, materiële kracht, of prikkel, of aandrang.8 Al deze krachten zijn zelf ook verdeeld, waardoor 
het subject gedacht kan worden als de samenkomst van een spel van krachten, zoals Hume indertijd de mens 
dacht als een bundel van impressies. 
 We kunnen via Foucaults genealogische methode zowel die krachten van het discours waaraan wij, 
subjecten onderhevig zijn, als de manier waarop individuen proberen actor te worden in een onderhandeling 
met die discursieve krachten, als focus kiezen. Ik heb vooral dat laatste gedaan, al heb ik ook enige aandacht 
besteed aan met name de discursieve krachten waaraan Teresa onderhevig was. Daarnaast kunnen we, als 
we voor een psychoanalytische benadering kiezen, ook nog onze aandacht richten op die andere, materieel-
lichamelijke krachten, die zich als prikkel doen kennen, en waarvoor Freud het begrip driften, met heel dat 
conglomeraat aan andere metaforen, zoals doodsdrift, ik-driften, libido, gebruikte. Al tekende Freud daarbij 
meteen aan dat deze metafoor, met het metaforisch potentieel eromheen, als mythe fungeert, om precies die 
steeds terugwijkende plek te duiden waar soma en psyche elkaar raken. Ik heb deze laatste mogelijkheid, om 
te focussen op dit driftleven, links laten liggen, omdat die benadering het gevaar loopt een 'toegepaste 

                                                 
8  Misschien verraadt zich nu dat ik hopeloos Freudiaans ben, want deze aldus geformuleerde krachten, matchen heel 
goed met wat Freud over het subject zei: het moet luisteren naar prikkels van binnenuit, naar de Ander die vaak van zich 
doet spreken met de stem van het geweten (waarvoor Freud het begrip ʻUber Ichʼ gebruikte), of als onbewuste, en naar 
dat ik , dat zich doet kennen als iets met een eigen wil. 
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psychoanalyse' te worden; iets wat zich niet zo makkelijk verhoudt tot een diffractieve manier van lezen9.  
 De genealogische benadering die Foucault voorstelde, stelt voorop dat onze actualiteit het resultaat is 
van een nooit eindigende (her-)interpretatie van en onderhandeling met een geschiedenis van overlappende 
praktijken. Het is dus in wezen een dialogisch proces. In dit non-lineaire proces van herhaling, onderhandeling 
en herinterpretatie kan verandering geproduceerd worden. Bij deze genealogische methode moeten we de 
dubbele tijdsstructuur van onze werkelijkheid leren zien (Kristeva 1979); die van een patriarchale, lineaire, 
teleologische, 'moderne' tijd en die van een discontinue 'genealogische tijd' van onze (feministische) 
bewustwording, waarin we 'inter-generationele dialogen' bouwen met verschillende generaties (Braidotti 
1994:208). Bakhtins concept van de chronotoop (1981), maar met name de Freudiaanse conceptualisering van 
het onbewuste als een poging om een non-lineaire spatio-temporaliteit te denken, hebben mij geholpen deze 
dubbele tijdsstructuur te zien, waarin niets verloren gaat, en alles beschikbaar blijft voor herinnering, herhaling, 
bewerking, interpretatie en doorwerking (Freud 1914). De genealogische methode, met haar aandacht voor de 
dubbele tijdsstructuur van onze werkelijkheid, heb ik gebruikt in de context van een project dat uit is op het 
herdefiniëren van een zelf, waarbij dat zelf uitdrukkelijk niet als substantieel, prediscursief fundament gedacht 
wordt. Het subjectieve zelf is die innerlijke ruimte die kan ontstaan in dit 'heen en weer' tussen het discours dat 
aan ons vooraf gaat, en ons omringt, als een zware, dringende massa, of als een bad van taal, en die kracht of 
agency die, al sprekende en handelende, en reflecterende op dit spreken en handelen, ruimte schept. 
 Geschiedenis, als wetenschap, of als historische benadering in sociale -en geesteswetenschappen gaat 
dus niet zozeer over de productie van objectieve kennis ('connaissance'), of over een evolutionair, progressief, 
utopisch-teleologisch perspectief op verleden en toekomst, maar over de (her)uitvinding van onszelf -hier en 
nu- binnen een discontinue tijd-ruimte, die we nog gedeeltelijk moeten uitvinden of voorstellen. Ik heb in mijn 
getuigenis van mijn ontmoeting met Teresa en Freud in dit proefschrift verslag gedaan van een moeizaam 
verworven bewustzijn daaromtrent. Dit impliceert ook een andere opvatting van kennis, die Foucault 'savoir' 
noemde, en die misschien het best met 'weten' of 'ervaringskennis' kan worden vertaald (Foucault 1985). 
Genealogie produceert nieuwe inzichten in ons verleden en ons heden en een ervaring van 'waarheid, in de zin 
dat je dat plotselinge gevoel kunt hebben van nieuwheid en betekenisvolheid ('wat stom dat ik dáár niet aan 
gedacht heb!")10. Door genealogie te bedrijven -of, wat hetzelfde is, een psychoanalytische spreekkuur aan te 
gaan-, kunnen we op het spoor komen van 'vergeten' tijdsperiodes, toen cruciale herinterpretaties van 
bepaalde centrale noties van subjectiviteit en gender werden uitgewerkt in locale discussies en strijd. Met 
genealogie, als methode, kunnen we beginnen om kleine veranderingen en voorzichtige nieuwheid die in het 
verleden plaats vonden op het micro-dynamische level van sociaal-historische machtsverhoudingen,-het niveau 
dat Geert Mak op zijn website het 'plankton van de geschiedenis' noemt,opnieuw te appreciëren. Dan moeten 
we wel het verleden serieus beginnen te nemen, als tijd-ruimte die er nog steeds toe doet, en afstand nemen 
van het teleologisch-utopisch concept van lineaire vooruitgang.  
 We moeten kortom ophouden binnen de feministisch epistemologie een dergelijk verborgen scenario te 
installeren, dat er van uitgaan dat wat in vorige generaties is gebeurd, na verloop van tijd vanzelf wordt 
overstegen, en dus verworpen zou kunnen worden als 'achterhaald'. Lacan (1966) introduceerde het concept 
'forclusion', om dit specifieke mechanisme van verwerping aan te duiden. Het begrip 'forclusion' werd voorheen 
alleen binnen een juridische context gebruikt -als verlies van rechten (verjaring) ten gevolge van een bepaalde 
juridische tijdslimiet. Lacan stelt voor om er een speciale vorm van verdringing mee te benoemen, die een 
'formeel vergeten' installeert. Daarmee wordt de schuld uitgewist, die Oedipus ten opzichte van zijn ouders 
had.  
 Zeggen dat datgene wat vorige generaties aan kennis of inzichten produceerden achterhaald is 
vanwege de veronderstelde vooruitgang in de wetenschap, is in feite beslissen dat ze 'verjaard' zijn en dat we 
die vorige generaties niets verschuldigd zijn. Het is een formele beslissing, die alleen een rechter kan vellen 
die boven de logica van de schuld staat. "U heeft wel schuld", kan een rechter verklaren, "maar hij geldt niet 

                                                 
9 Anderen, zoals Kristeva (2008) schreven over Teresa's intrapsychische processen met behulp van deze metaforiek, 
en er zijn ook eindeloos veel publicaties over Freuds driftleven. 
10 Voor een zorgvuldig uitgewerkte visie op een subjectieve, non-universalistische notie van waarheid, verwees ik al 
naar Badiou (2003), die -via een reconstructie van de waarheidsprocedures van de Katholieke biecht- schetst hoe 
waarheid de uitkomst is van een traject of procedure. 
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meer, want de termijn is verjaard."11 Lacan onderstreepte dat datgene wat op deze manier verworpen wordt 
(als achterhaald of verjaard) automatisch terugkeert in het reële, en in die zin zelfs een bedreiging vormt. 
Butler (1990) verwijst hier ook naar, wanneer zij schrijft over de dubbelzinnige rol van het abjecte, als datgene 
wat verworpen wordt uit de symbolische orde van het discours, maar als 'te reëel' detail steeds terug keert in 
onze werkelijkheid.12 In die zin moeten wij ons maatschappelijk en cultureel geheugen leren oprekken. Dat 
gebeurt vanzelf indien we het neokoloniale evolutionaire groeiperspectief loslaten. 
 Het idee dat er een soort van automatische en vanzelfsprekende 'verjaring' optreedt wanneer 
gebeurtenissen wat langer geleden plaatsvonden, maakt deel uit van het moderne, koloniale idee van 
vooruitgang en van 'uitsluitende' scrips die opposities installeren, die  juist gedeconstrueerd zouden moeten 
worden. De moderne wijze van omgaan met tijd perkt de tijd in, in compartimenten. De moderne tijd is volgens 
sommige studenten iets dat in 1980 begon. Anderen duiden er een kunsthistorische periode mee aan vanaf 
1880. Weer anderen noemen de Franse Revolutie als begin van de moderne politiek. En het moderne 
filosofische denken begint voor de meesten met de Verlichting. Het 'actuele' is een vrij beperkt compartiment, 
dat onze aandacht, afhankelijk van de disciplinaire context, begrenst op de laatste vijf jaar, hoewel het actuele 
in de journalistiek natuurlijk weer meer een kwestie van weken is. Het 'modieuze' is een compartiment dat nog 
beperkter is. Het focust onze aandacht op het nu. In de ontmoeting met Teresa heb ik laten zien hoe we haar 
oeuvre kunnen lezen en serieus nemen in een actueel debat. Dat rekt onze aandachtspanne in elk geval op 
met een paar honderd jaar. 
Door genealogie te praktiseren kunnen we op een anachronistische, trans-generationele manier beginnen om 
ons verleden, heden en toekomst, en daarmee ons zelf, te (her)definiëren. Daarmee maken we de welhaast 
automatische verjaring of verwerping van het verleden, die zo vanzelfsprekend is geworden in onze Westerse 
cultuur, ongedaan. Het is een werk van 'terug buigen' ofwel 'revolvere' (Kristeva 2000), dat ook een intrinsiek 
onderdeel vormt van het 'doorwerken' en een plaats kan vinden in een spreekkuur of in een dialoog. Dit 
doorwerken is nodig om in zijn algemeenheid het onbewuste automatisme van de herhaling (en de iterabiliteit 
van de taal), dat ondanks de schijn van het tegendeel ook onze modieuze actualiteit structureert, op te sporen 
en bloot te leggen, en daarmee ons fantasma van vooruitgang te deconstrueren. Als we niet in herhaling van 
oude plakkerige, verleidelijke metaforen willen vervallen, die retorische, oppositionele (gender)verhoudingen 
installeren (zoals nederige, volkse spontaniteit versus intellectueel en beheerst meesterschap). En als we 
verandering willen bewerkstelligen, moeten we beginnen met ons af te vragen wat we de afgelopen jaren, 
decennia, eeuwen gedaan hebben en de herhaling, in plaats van de vooruitgang, durven 'opgraven' onder het 
stof van de tijd of onder de dikke lagen van het sussende moderne discours, dat ons wil doen geloven dat we 
in de best mogelijke aller werelden leven. Dit analytische of genealogisch werk moet met zorgvuldigheid 
gebeuren en neemt tijd, zoals Freud al in 1914 stelde. Het vraagt herinnering, herhaling en doorwerking, zoals 
ook Lyotard (1992) onderstreepte. Pas als we onszelf met onze eigen herhalingen durven confronteren, in 
plaats van onszelf in slaap te sussen met vooruitgangsgeloof en oppervlakkige veranderings-obsessie, kunnen 

                                                 
11 Iris van der Tuin (2008) noemt dit mechanisme van de verwerping van de schuld een oedipaal scenario. Mijns inziens 
is het juist oedipaal om de schuld te voelen en te dragen, en op een of andere manier te erkennen, zoals Oedipus deed, 
die zich de ogen uitstak toen hij 'zag' dat hij al die jaren een incestueuze verhouding met zijn moeder had gehad en zijn 
vader had vermoord. Weliswaar had hij dat gedaan 'zonder het te weten', toch verwierp hij de schuld niet. 
Wetenschappers die het werk van vorige generaties niet op waarde schatten, en niet kunnen zien wat wij verschuldigd 
zijn aan die generaties die aan ons vooraf gingen, of aan het discours waarop wij steunen, en waarin wij zijn ingebed, 
moeten juist het oedipale scenario durven doorwerken, om hun eigen afhankelijkheid en geïmpliceerdheid te leren zien. 
Wat zij doen, door de last, of de erfenis van het discours te negeren, is een mechanisme in werking zetten dat hoort bij 
een paranoïde logica. De 'forclusion' is een gekunseld mechanisme dat door niemand wordt geaccepteerd, behalve 
wanneer het door een rechter wordt vastgesteld, en dan nog kwetst het meestal de rechtvaardigheidsgevoelens van de 
betrokkenen die benadeeld zijn. Alleen een rechter kan de schuld teniet doen. Gewone mensen kunnen dat, als mensen 
onder elkaar, niet, zonder in gekunselde wereld terecht te komen die zich afsluit van de gang der geschiedenis. 
12  Het abjecte werkt in onze tijd bijvoorbeeld via de vele rechts-extreme politieke groeperingen, die de haat weten te 
mobiliseren, die door andere partijen als achterhaal van de hand werd gedaan. Zizek (2005) verwijst naar Peter 
Sloterdijk, die stelt dat de na-oorlogse politiek haar belangrijkste functie vergeten is of verloochend heeft; namelijk dat ze 
altijd van een soort van container of opslagplaats van latente woede en onvrede is geweest. Indien we de woede, de 
onvrede, het onbehagen en de haat loochenen, als iets waar moderne consumenten geen last meer van zouden hebben; 
als iets uit een voorbije tijd, keert het onverbiddelijk terug in de werkelijkheid. 
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we die langzame revolte serieus nemen en bewerkstelligen, via langzame methoden, met als doel het 
ondermijnen van gendernormen die ons gevangen houden omdat we ze ondanks de schijn van vooruitgang, 
blijven repeteren. 
 
Ik heb met dit proefschrift willen laten zien hoe ikzelf als onderzoekster geïmpliceerd ben in mijn (her)lezing 
van Teresa en Freud, en hoe zij niet een object van (re)presentatie zijn, in een project van kennisverwerving 
(alhoewel dat zeker een rol heeft), maar sparring partners in een altijd doorgaand genealogisch en dialogisch 
werk van het gronden en herdefiniëren van mijzelf of onszelf. Datzelfde geldt overigens voor die andere 
auteurs die ik inzette om mijn dialoog met Teresa en Freud te kunnen verdiepen en verbreden. Ook zij waren 
onmisbare sparringpartners. Dat waren niet alleen Derrida, Foucault en Lacan, of bij voorbeeld Augustinus, 
Assoun, Bakhtin, Bourdieu, Cupitt, De Certeau, Dinouart, Gadamer, Hadat, Levi-Strauss, Loyola, Mignolo, 
Maitre, Rorty en Sophocles. Om mij rekenschap te geven van hoe mijn methode past in een actueel debat, 
waren daar ook al die vrouwen, die ik niet persoonlijk ken, maar die mij hielpen denken, zoals Arendt, Barad, 
Behar, Braidotti, Brown, Butler, Haraway, Heloïse, Janzen, Kristeva, Weber (enzovoort). Ook waren daar die 
andere vrouwen, die ik persoonlijk ken, zoals Rosemarie Buikema, Tine Davids, Halleh Ghoraschi, Anneke 
Sools, Iris van der Tuin en Karin Willemse die mij de afgelopen jaren via een meer of minder intensieve 
inspirerende dialoog hielpen denken, en enkele mannen, waarvan ik Fritz Neesen wil noemen, Andreas Mayer 
en Virender Prakash,13 waarvan ik niets las, maar met wie ik soms nachtenlange gesprekken voerde. Teresa 
groeide tijdens dit zich eindeloos vertakkend, of meanderend dialogisch proces voor mij uit van een marginale 
zestiende eeuwse Spaanse non tot een markeringspunt van onze moderne tijd-ruimte; van een moderniteit die 
de subjectieve innerlijke en wezenlijk dialogische ruimte serieus is gaan nemen als startpunt van (subversief) 
actorschap. Conversatie werd daarbij ook, als methode, in de context van een breder genealogisch project, 
een manier om mij te engageren in feministische research. In die zin is het genealogisch project te lezen als 
een heropening van het gesprek, hetgeen betekent dat we nieuwe onderhandelingen aangaan en nieuwe 
ruimtes openen doorheen de historische tijdlagen, zonder terug te deinzen voor die 'gonzende massa van het 
discours' in een poging om onszelf als dialogisch en belichaamd zelf te reconstrueren, dat in staat is te denken 
en te handelen vanuit een ander perspectief dan dat van die latente, onderliggende scripts van onze neo-
imperialistische, neokoloniale moderniteit. En misschien zal de lezer dan ook, net als ik, wetenschap beginnen 
te zien als een coproductie, voortkomende uit een methode die we conversatie zouden kunnen noemen, die, 
ingebed in een genealogische benadering, niet gelimiteerd is door de spatio-temporele grenzen die werden 
gecreëerd door ons moderne geloof in vooruitgang. 
 
Het was Teresa, en in tweede instantie ook Freud, die mij hielp de grenzen van het moderne discours, of meer 
specifiek, van de moderne positivistische epistemologie, met haar vooruitgangsmythologie en haar formeel 
geïnstalleerd vergeten, te doorbreken. Daarmee werd Teresa niet alleen een voorloper van Freud (Kristeva 
2005), of een tijdgenote van Freud, maar werd ze ook voor mij een analytica (de 'supposed to know'), met wie 
ik mij, in deze dialogische ruimte van dit boek, en het daaraan voorafgaande onderzoek, uiteenzette. Ik 
benadrukte het al: in een conversatie kunnen posities verschuiven. Mijn positie is fundamenteel verschoven in 
die dertig jaar dat ik met Teresa in gesprek was, en sinds ik vijfentwintig jaar geleden Freud leerde kennen. 
Alleen deze verschuiving van posities kan nieuwheid en verandering produceren. Ik deconstrueerde de afkeer 
die wij erfden van de Verlichting ten aanzien van religie als een prérationele praxis, waarvan Kant acte gaf in 
het artikel dat Derrida besprak in D'un ton apocalyptique adopté naguere en philosophie (1983). Een van de 
belangrijkste resultaten van mijn conversaties met Teresa is dat ik leerde zien hoe zij haar actorschap door 
middel van en binnen een geloofssysteem bewerkstelligde, en misschien wel dankzij die monotheïstische God-
als-Ander-in-haarzelf met wie zij een decennia durende praktijk van innerlijke conversatie ontwikkelde. Haar 

                                                 
13  Virender, Indiër, afkomstig van Kashmir, Hindou, hielp me inzien dat het gezamenlijk op weg zijn, en elkaars 
waarheid bevragen, dat als resultaat van een proces verschijnt, een typisch westerse manier is om met waarheid om te 
gaan, en vriendschappen smeedt die in India zeldzaam zijn. Hij vertelde mij dat hij pas begon te begrijpen wat 
westerlingen met waarheid doen toen hij Mahatma Ghandiʼs autobiografie My Experiments with Thruth las. 
Vriendschappen zijn processen waarin experimenten met waarheid kunnen plaatsvinden, althans, in een niet-orthodoxe 
context. 
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getuigenissen van die dagelijkse, rituele praktijk veroorzaakten misschien niet onmiddellijk verandering. Teresa 
benadrukt echter het belang van (subjectieve, belichaamde) ervaring als bron van kennis, en daarmee creëert 
haar oeuvre ruimte, minstens voor haar zusters, en wordt het een, weliswaar voorzichtige, voorbereiding op 
iets nieuws, dat in de eeuw na haar, de eeuw van Verlichting, steeds vastere vorm krijgt. Het feit dat 
kennisproductie in Teresa's werk gegrond is in (ook lichamelijke) ervaringen, zoals de extatische toestanden 
die Teresa beschrijft, en de situatie van diepe contemplatie en gebed, zijn houvast voor nieuwe 
onderzoeksprojecten. Het uitlichten van deze nog weinig geëxploreerde, niet dominante dimensie van de 
Verlichtings-epistemologie levert interessante wegen voor verder onderzoek. Het gaat bij Teresa om 
getuigenissen van gesitueerde, belichaamde kennis (Haraway 1988), waarnaar ook Lacan (1975) verwees met 
zijn concept 'jouissance'. Ook hier ligt een aanknopingspunt om te verduidelijken en beter te leren begrijpen 
hoe discours niet met tekst dient te worden verward, maar hoe subjectieve lichamelijke ervaringen en het 
discours onderling verweven zijn, gelijk-oorspronkelijk zijn en elkaar nodig hebben en hoe deze ervaringen 
ingezet kunnen worden als onderzoeksmethode, zoals Teresa deed.  
  Ik leerde verder zien dat 'wij', westerse eenentwintigste-eeuwers, net zo gevangen zijn in het discours van onze 
postmoderne consumentencultuur als Teresa in haar Katholieke kerk. De hyperrealiteit (Baudrillard 1981) van onze 
hoogst imaginaire en utopische stedelijke omgevingen, gecreëerd door reclame- en beeld-industrie, produceert een 
illusie van vrije keuze en zelfs van parallelle realiteiten (Grace 2000), zoals we die ook in toeristisch-kosmopolitische 
uitstapjes voorgespiegeld krijgen. Voor mij betekent zich engageren in feministische research vooral het bevragen van 
onze hyper werkelijke, hyper geconstrueerde kosmopolitische seculiere life styles die een illusie van vrijheid produceren 
in een imaginaire oppositie tot non-moderne, non-westerse, non-urbane 'cultural dupes'. Ook in die zin is kritische 
(feministische) epistemologie politiek. 
 We moeten onze eigen afhankelijkheid van deze discoursen bevragen, met hun verleidelijke, verborgen 
agenda's die dualistische simplificaties creëren; zoals die al te vertrouwde dualistische polariteiten van actueel of trendy 
versus 'outdated' zijn, en van het goede en het kwade, en het moderne of modieuze en het traditionele, het linkse en 
het rechtse, het seculiere en het religieuze, het feministische en het patriarchale. Deze koppels van concepten 
definieerden recentelijk nog onze westerse neokoloniale wereld en zelfbewustzijn, maar hun relaties worden al minder 
hiërarchisch en vloeiender, nu we bij voorbeeld in onze eigen samenleving geconfronteerd worden met niet-westerse, 
niet-Christelijke, vaak traditionele vrouwen (en mannen), die we gewoon waren als slachtoffer te beschouwen, en die in 
bepaalde rechts-politieke discoursen als het abjecte beginnen te fungeren; als dat 'te reële' waartoe we ons eigenlijk 
liever niet verhouden.  
 En natuurlijk veroorzaken schuivende grenzen en opposities die door elkaar beginnen te lopen onbehagen 
(Freud 1930). Het is noodzakelijk om dit onbehagen onder ogen te zien, als we uit zijn op het 'doorwerken' van onze 
neo-imperialistische moderne erfenis en de daaraan verbonden epistemologie. De enige manier om dit te doen is door 
uit onze eigen beschermde tijd-ruimte te komen en kosmopolitieke conversaties met andere te starten als voormalige 
slachtoffers, of  auteurs die we al verworpen/vergeten hadden vanuit een gemakkelijk evolutionair perspectief. Dat 
betekent ook dat we in gesprek moeten gaan met die 'ander in onszelf' (Rimbaud, geciteerd door Lacan 1966), met die 
verdrongen of genegeerde, geloochende of vergeten ander, die maar al te vaak niet in staat is te leven naar onze 
utopische standaards. Over deze 'fantoomhonger naar een zelf' (Derrida 1983), als ander, moeten we dringend 
doorpraten. Het is deze honger naar een zelf, die maakt dat we onze vrijheid funderen in een -onontkoombaar 
apocalyptisch- discours, waarin er een ‘ik’ is die het aandurft te getuigen van zijn of haar ervaringen en van zijn of haar 
verlangen of droom van iets nieuws. Al onze culturele uitingen steunen op dit verlangen of op deze honger; van de 
enorme productie aan popmuziek tot die eindeloze stroom aan papieren en digitale uitingen en getuigenissen; van onze 
conceptuele kunst tot de twittermanie en het hedendaagse overmatige gebruik van ‘social media’, zoals Hyves en 
Facebook. Dat is de grondslag van onze vrijheid. In Foucaults evocatie van die reusachtige gonzende massa weerklinkt 
natuurlijk een echo van dit bewustzijn dat het om iets enorm gaat, dat we op onze schouders nemen. Er ontbreken ons 
vooralsnog nieuwe figuren die deze vrijheid kunnen belichamen, een vrijheid om het woord te nemen vanuit een, in een 
dialogische setting, zelf gecreëerde innerlijkheid. De Rabeliaanse figuren van Gargantua en Pantagruel, die Antonio 
Negri (2005) oproept in zijn zoektocht naar nieuwe reuzen en monsters (die voor ons de gigantische opdracht om vrij te 
zijn kunnen belichamen) en die ik als motto bij de Proloog gebruikte, zijn natuurlijk te sterk verbonden met de 
moderniteit die op het punt van doorbreken stond in de tijd –diezelfde zestiende eeuw die ook Teresa bewoonde- dat 
Rabelais zijn boeken publiceerde. Het moeten in onze tijd, in democratische samenlevingen althans, ook geen 
allegorische figuren meer zijn. Wij hebben immers niet meer te maken met die denkcensuur die uitgaat van 
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orthodoxieën die hun strikte denkkaders kunnen opleggen. Wij hebben alleen te maken met de denkcensuur die we 
onszelf opleggen, door ons te laten verleiden door het discours van een consumentencultuur die ons opdraagt te 
genieten in het nu, bij voorbeeld. Wij hebben alleen te maken met die verveling die Beckett in Waiting for Godot 
uittekende, en waartegen onze neo-kapitalistische economie ‘amusement’ in stelling brengt; zoals ook Sydney Lumet in 
de film Network (1976) in een even ironische als visionaire scene zijn hoofdrolspeler laat zeggen dat er een tijd zal 
komen waarin “all boredom will be amused”. 
 Om los te komen van die sublieme genieting die onze aandacht in het nu gevangen houdt, is die langzame 
revolte nodig, die een langzame methode van bevragen, terugbuigen en doorwerken vereist. En een revolte die om 
dialoog vraagt, en om kosmopolitieke discussies, dus om ontmoetingen, met anderen, die eenzelfde onvrede ervaren, 
en eenzelfde wil hebben om het kritische denken, als weg, en als waarheidsprocedure gezamenlijk te doorlopen, 
waarbij zo nu en dan de posities wisselen; soms is de één ‘supposed to know’, dan weer de ander. 
Mijn methode is bijgevolg onnavolgbaar want eindeloos en particulier. Anderzijds is het wel een oproep, die de 
universaliteit niet schuwt, zoals ook Vladimir die vruchteloos deed. Ik eindig met deze wijsheid van Descartes, die voor 
ons in de zeventiende eeuw de weg van het kritische denken uittekende in zijn in 1637 in Leiden gepubliceerde 
Discours de la méthode : “Aldus is het niet mijn bedoeling om hier de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen 
om zijn denken goed te structureren, maar alleen maar om te laten zien op welke manier ik dat met mijn eigen denken 
heb gedaan [...] aldus dit geschrift  slechts als een geschiedenis aan u voorleggende, of, als u dat liever heeft, als een 
fabel […]."14  

                                                 
14  “Ainsi, mon dessein nʼest pas dʼenseigner ici la methode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de 
faire voir en quelle sorte jʼai taché de conduire la mienne […] ne proposant cet écrit que comme une histoire, ou, si vous lʼaimez mieux, 
que comme une fable […] (1637:35, mijn vertaling ). 
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Epiloog, Postiche, Postscriptum 
 
 
agency ligt noch in daden, noch in woorden, maar in de determinacion; de wil, of kracht, om zich een weg te banen in de 

massa van het discours en het woord te nemen, auteur te worden
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DE BIECHT. 
 
 
I 
 
 "Flectere si nequeo superos, archeronta movebo." 
(Sigmund Freud, Traumdeutung, 1900)  
(en Briefe an Wilhelm Fliess, 1887-1904, p. 216) 
 
 
Er was eens een priester die gebiologeerd raakte door de Archeronta, wat dat dan ook moge zijn. Volgens hem 
waren het de monsters in de hoeken van Romaanse kathedralen, of de demonen in de zin van tussenwezens; 
mediums die de levenden en de doden met elkaar in verbinding kunnen brengen, maar niet het kwaad, in elk 
geval dat niet; ze bewoonden het schemergebied van vóór de schepping – tohu wabohu-, dat zich tussen licht 
en donker in bevond, tussen ja en nee, tussen gebod en verbod, goed en kwaad, tussen, kortom, de opposities 
die in de wereld zijn gebracht om de mensen houvast te bieden, maar waartussen wij proberen te laveren, wij 
die nu eenmaal zijn ondergedoken in de zonde, ik bedoel in de geur van gras, van wierook en van mirre, 
sigaren en wijn toen we, staande aan de oever van de rivier van ons dorp die deed denken, deed denken aan 
niets, toen die rivier ons uitnodigde om de sprong te wagen, de sprong in het ongewisse, onbepaalde, in de 
diepte die eerst onpeilbare aversie had opgeroepen. Aversie en afkeer zijn omkeerbaar. 
 
Omkeerbaar? Ja, de afgrond kan een berg worden, de angst kan aantrekkelijk worden, haat kan in liefde 
verkeren. 
 
Ze kwam hem tegen toen ze de Onze Lieve Vrouw bezocht; zij, het meisje. Ze kwam de priester tegen terwijl zij 
op zoek was naar iemand die voor haar de toren kon ontsluiten. Ze liep wat rond te dwalen door die prachtige 
12-e eeuwse gefortificeerde kerk van de Sterre der Zee. Er keken monsters op haar neer toen de priester haar 
op mijn schouder tikte en de Archeronta ter sprake bracht. Hij had gezien dat ze daar belangstelling voor had. 
Hij had haar gevolgd, terwijl ze door zijn kerk dwaalde, op zoek naar de tussenwezens die altijd in donkere 
hoeken en nissen van Romaanse Kerken zijn weg gestopt.  
 
Eerst dacht hij nog dat God had ingegrepen om dit wonder te bewerkstelligen, vertelde de priester haar; dit 
wonder van de ommekeer, waarin afkeer in liefde kan verkeren. Voordat hij de wereld schiep heeft hij, God, 
zich immers ook uit afgrijzen in het slijk gewenteld, de aarde met zijn bloed proberen te vermengen, zijn 
handen in de modder gestoken en uit de ongedefinieerde massa een beeld gekneed, waarna hij zijn afkeer 
overwon en er zijn mond op heeft gedrukt in een machteloze en eenzame kus, om te proberen de dode klei met 
zijn woedende mateloze liefde te animeren. Maar dat was 't niet, God nee, dat was nog lang niet het begin, zei 
de priester. God heeft immers het licht van het donker gescheiden, het gedifferentieerd door het namen te 
geven. Hij zei: "Er zij licht" en er was licht -dat woord schiep orde, onmiddellijk en onherroepelijk, want God's 
wil heeft onmiddelijk effect, integenstelling tot de onze.  
 
God heeft blijkbaar ingezien dat je een mens niet zomaar in de gonzende chaos van voor het begin kunt 
werpen. Een mens heeft orde nodig, in Gods ogen. Daarom lukte het hem ook niet om, voordat hij het licht van 
het donker scheidde door het namen te geven, om dat beeld dat hij van zichzelf geschapen had te animeren, 
volgens de priester.  
 
Hij had veel te zeggen, deze man die als een engel door de ruimte leek te zweven. Zijn rokken begeleidden 
hem als vleugels. Ze ruisten hoorbaar achter hem aan terwijl hij zich onzichtbaar, als op kousenvoeten 
voortbewoog. 
 
Ik denk dat God inderdaad gedacht moet hebben: "Eerst het licht aan doen en mijn stenen tafelen nog even 
beitelen, want ik kan dat beeld, mijn dubbelganger waarnaar ik zo verlang en die mijn eenzaamheid op zijn 
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beurt zal verlichten, ik kan dat beeld toch niet in het diepe gooien? Ik zal het licht en donker geven, water en 
land, harde koude rots, geen drijfzand, nee, en ja; het ja en het nee, en dat zal voldoende zijn om de ruimte 
tussen hemel en aarde, tussen hem en mij op te vullen met een gestage stroom van woorden".  
Dat het zo gebeurde weten we allemaal. God gaf zijn evenbeeld het woord, het stichtende woord dat orde 
schept. Woorden, zulke woorden, zijn kurken op de oersoep. 
 
Sinds God zijn evenbeeld het woord heeft gegeven hebben de mensen zich vast proberen te klampen aan de 
stenen tafelen der wet die het goede van het kwade scheiden en die de oppositie en de hiërarchie instellen; dat 
zit erin gebeiteld. Dus het kan God niet zijn geweest die ons uiteindelijk op de omkeerbaarheid, de 
inwisselbaarheid, de uitwisselbaarheid of zelfs de ophefbaarheid van de opposities heeft gewezen. Niet God 
heeft ons voorbij de wet geleid; dat moeten de Archeronta zijn geweest, die natuurlijk al van voor het begin het 
scheppingsproces hebben gade geslagen en die nooit helemaal weg te denken waren, zelfs niet door die 
geweldige ordenende kracht die dat beeld bleek te hebben dat God van zichzelf geschapen heeft.  
 
Niet wij hebben hen maar de Archeronta hebben ons bewogen, dat moet wel zo zijn of in elk geval: het zij zo, 
als het zo is, zeg ik nu, in een poging om Freud te corrigeren.  
 
De priester nu, begreep niet wat het meisje van hem wilde. Zij had geen benul van de biecht maar ze had een 
dringende vraag, los van die beklimming van de toren. Wat volgt is onherroepelijk een misverstand.  
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II 
 
"Je pense comme une fille enleve sa robe."  
(Ik denk zoals een meisje haar rokken optilt) 
(George Bataille, Méthode de méditation, 1947)  
 
 
"De keuze van een biechtvader is een grondrecht", zei de priester, "zelfs voor kinderen."  
"Maar stel dat ik niet kan kiezen, of stel dat zijn hoofd of zijn neus mij niet aanstaat, of dat ik vind dat hij stinkt 
naar sigaren en wijn, wat kan ik dan doen?", zei het meisje. 
"Dan rest u maar één ding: doen alsof hij niet bestaat, deze neus. Tenslotte spreekt u niet tot hem maar tot 
Christus zelf en niet híj maar Christus zelf geeft u de absolutie, en niet hij maar Christus is uw rechter. De neus 
is maar een medium. U neemt dus plaats in de biechtstoel en doet alsof uw neus bloedt. U probeert de geur 
niet te ruiken, de geur van bederf die u stoort. U richt uw woorden rechtstreeks tot de hemel." De priester 
zweeg even, om zeker te weten dat zijn woorden gehoord werden.  
"In principe", vervolgde hij terwijl hij het meisje naar de biechtstoel leidde, "doet het er niet toe tot wie u uw 
woorden richt; ze komen altijd dáár aan waar ze gehoord moeten worden."  
De priester zuchtte. 
"Dus biecht maar op." Hij nam plaats in zijn deel van de biechtstoel. 
"Wie denkt u wel dat u bent?", vroeg het meisje terwijl ze aarzelde om haar deel van de biechtstoel te 
betreden. 
"O", zei de priester, "ik ben ook maar uit de hemel komen vallen, net als iedereen." 
"Dus u kent de hemel?", vroeg het meisje. 
"Dat is te zeggen", zei de priester. 
"Meer dan van horen zeggen?" 
"Jij zegt het." 
"Ik niet", zei het meisje. 
"Het kind is de onschuld zelve", zei de priester. "Wanneer gij niet gelijk de kinderen wordt zult gij het rijk der 
hemelen niet bereiken". 
"De zondeval heeft iedereen verstoten uit het paradijs", herhaalde het meisje de priester zijn woorden. Ze 
stond nog steeds te aarzelen. 
 
"Iedereen moet vroeg of laat erkennen dat-ie uit de hemel is komen vallen; het zijn úw woorden die ik herhaal," 
besloot ze toen. 
"Precies", zuchtte de priester. Hij liet zijn hoofd rusten tegen de achterwand van de biechtstoel en sloot 
eventjes zijn ogen. 
"Maar zegt u eens", vroeg het meisje -ze had een dringende vraag:  
"Zijn engelen nu eigenlijk jongetjes of is hun kleed een onophefbare verhulling van hun geslacht?" 
Nu was de priester in verwarring gebracht. 
"Waarom interesseren u dergelijke details?", vroeg hij, terwijl hij zich door het klapdeurtje voorover boog om 
het meisje aan zijn onderzoekende blik te onderwerpen. "En wanneer gaat u nu eens eindelijk zitten?" 
Het meisje hief haar eigen kleed op. De priester sloeg zijn handen voor zijn ogen. 
"Wat doet u nu?", vroeg het meisje verbaasd. 
"Een maagd moest haar benen maar beter niet tonen", zei de priester gesmoord vanachter de handen die hij 
nog steeds voor zijn gezicht gevouwen hield. 
"Zie ik er ontoonbaar uit?", vroeg het meisje. 
De priester gluurde voorzichtig tussen zijn vingers door. 
"Maagden hebben geen blote benen", zei hij heftig. 
"Misschien ben ik wel een engel en is mijn jeugd een kelk waaruit de geur van wierook en mirre opstijgt", 
fluisterde het meisje. 
"Kijk goed: ben ik geen engel?" 
"Nee, u bent een meisje. Een klein, op jonge leeftijd reeds verdorven wezen". 
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"U zegt het." 
"Hoe heeft het zo ver kunnen komen?", kreunde de priester.  
"Ik ben ook maar van na de zondeval", herhaalde het meisje wat zij op de catechismusles geleerd had. 
"Wil je nu biechten of niet?", vroeg de priester.  
"Nee", zei het meisje. Ze draaide zich resoluut om. Ze maakte aanstalten om richting altaar te gaan. Ze hield 
nog steeds haar kleed omhoog. De priester kon juist de ronding van haar billen niet zien. 
 
"Uw neus staat mij niet aan. Het is maar een klein detail, maar het is voldoende om mijn afkeer op te wekken," 
zei het meisje toen, terwijl ze zich weer tot de priester wendde. 
De priester met zijn grote dikke rode neus hief waarschuwend zijn vinger in de lucht. Het meisje keek 
onwillekeurig omhoog. Daar hing een Christus aan zijn kruis. 
"Ja", zei de priester, "kijk omhoog. Uw woorden zijn gehoord. Uw daden gezien." 
"En uw dagen geteld", dacht het meisje terwijl ze de Christus die daarboven het altaar aan het kruis hing 
nauwgezet bekeek. Hij droeg een lendendoekje om zijn heupen. Zijn houding was eerder wulps dan lijdend. Hij 
leunde op een been, het andere was ontspannen gebogen, zijn ene schouder had hij een beetje naar achteren 
gedraaid. Hierdoor kreeg zijn lichaam iets uitdagends. Met name de teder gebogen lijn die vanaf zijn rechter 
sleutelbeen via de zwevende ribben, de gewonde zij, de heup, het dijbeen, de knieholte naar beneden liep, met 
name de soepelheid van die rondingen gaf hem iets, ja hoe zou ze het uitdrukken, iets bij uitstek  - menselijks. 
Alleen een mens kan zo sensueel, zo lichamelijk lijden. Over zijn onderlichaam gleed nog een kleurige, 
waterige straal zonlicht, gebroken door de glas-in-loodramen van deze kerk met haar Romaanse rondbogen.  
 
"God ziet alles. God hoort alles", onderbrak de priester haar gedachten.  
"En mijn benen dan?", vroeg het meisje, terwijl een blauwige zonnestraal op haar dijen uiteen spatte. "Kunnen 
die het daglicht niet verdragen?"   
"Er zijn dingen die het daglicht niet verdragen, die maar beter met de mantel der liefde bedekt zouden moeten 
blijven." 
("Lendendoekje; mantel der liefde", dacht het meisje.) 
"Dus u houdt niet van mij?" 
"God heeft u lief." 
"Christus hield het met de Zeloten en de hoeren, ja." 
"Maar laat uw rokken nu zakken alstublieft." 
 
Het meisje bleef bij haar weigering. Ze schudde het hoofd. Haar rechterhand hield ontspannen haar rokken op, 
de linker leunde tegen de biechtstoel. De punt van haar linker voet tekende cirkels op het oude hardstenen 
grafdeksel waarop ze stond. Ze droeg een soepel veterlaarsje gemaakt van bruin geiteleer.   
De priester wrong zijn handen en legde zijn hoofd in zijn schoot. 
"Heeft u de zonde des vlezes begaan?", fluisterde hij. 
"Ik ben onbevlekt ontvangen", zei het meisje fier. 
"Onmogelijk", zei de priester. 
Het meisje trok haar rokken nog verder op. Ze wees op haar buik. 
"En dit dan?" Ze bekeek zichzelf met welgevallen. 
"Zonde", zuchtte de priester. "Doodzonde". 
"Nee", schudde het meisje, "het was hemels en het zal ongetwijfeld een goddelijk kind worden." 
 
"U móét biechten", waarschuwde de priester. 
"Maar kijk dan", riep het meisje, "heeft u ooit een dergelijke onschuld aanschouwd?" Haar witte katoenen 
onderbroek leek het zonlicht wel te weerkaatsen. 
"Ik durf niet", zei de priester. 
"Zijn ze niet oogverblindend? Is dit blanke vlees niet zuiver -" 
"Stop!", schreeuwde de priester. "Wilt u een arme prelaat in het verderf storten?" 
"Ik ben maar een meisje", zei het meisje. "Ik ben pas drieëndertig." 
"Met zulke benen drieëndertig en nog maagd, dat kan niet waar zijn. U bent een gevaarlijke vrouw." 
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................................................. 
 
"Zullen we n...?", zei de priester, op vrij abrupte wijze van toon en van stijl veranderend.  
"Wat zegt u?", vroeg het meisje dat op haar beurt in verwarring was gebracht. Ze dacht dat ze hem niet goed 
had verstaan. 
"Zondigen", fluisterde de priester nu bijna onhoorbaar. 
"Als u .... dan zal ik zachtjes ...., ik zal mijn zaad niet verspillen, u zult uw maagdelijkheid niet verliezen." 
"Kunt u dat?", vroeg het meisje geïntrigeerd. 
"Kunt u het uitstellen? Kunt u dat verdragen?" 
"Absoluut." 
"En mijn absolutie dan?" 
"De zaak is toch al verloren". 
"En het zaad?" 
"Al vele malen vergoten voor u en alle andere zondaars". 
 
Het meisje was even stil. De priester raadde haar gedachten.  
"Ik heb echt wel erger kwaad begaan dan belletje trekken in mijn jeugd", zei hij met een verontschuldigend 
gebaar, dat ook en tegelijkertijd een soort wanhoopsgebaar was. 
"'T is niets", zei het meisje, en daarna, indachtig zijn vraag: "Goed". 
"Goed", zei ze en: "Waar?" 
"Hier?", zei de priester weifelend. Het was meer een vraag. 
"In de biechtstoel?" 
"Waarom niet? God ziet alles. God hoort alles. Nutteloos om ons te verbergen."  
Hij liet het meisje eindelijk naast zich in de biechtstoel plaatsnemen. 
"Ja, nutteloos om nog weerstand te bieden aan deze zonde die hij de zonde des vlezes noemt", dacht het 
meisje, terwijl de priester voor haar knielde en zijn hoofd van zíjn in háár schoot verlegde, "want de gedachte 
eraan is ook al zondig". 
Desondanks sloot ze het gordijn. Hij rook wierook en mirre, zij sigaren en wijn. 
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III 
 
“Uw enige schuld zij de liefde” 
(Paulus) 
 
 
"De liefde", zei het meisje nadat ze zich aan de priester had gegeven, "dat is geven wat men niet heeft." Ze 
ordende haar kleed. 
"Werkelijk?" zei de priester. Hij volgde haar bewegingen. 
"En als ik u alles zou geven wat ik had?" 
"Dan nog zou dat niet genoeg zijn", zei het meisje beslist, waarna ze met een bruuske beweging opstond, het 
gordijn van de biechtstoel opzij schoof, naar buiten stapte en opnieuw aanstalten maakte om weg te lopen. 
De priester dacht na.  
"Er is maar een ding wat ik niet heb", zei hij toen. Hij aarzelde. 
"Ja?", zei het meisje. Ze hield haar adem in. 
"De absolutie." 
"Werkelijk?", zei het meisje. Ze liep richting portaal. 
"Maar ik kan het u geven", riep de priester. "Ik geef u de absolutie." Hij rende haar achterna. 
"Dat gaat toch zomaar niet", protesteerde het meisje terwijl ze haar pas versnelde. Ze stond al onder het 
timpaan dat de vestibule van deze twaalfde-eeuwse kerk bekroonde. Boven haar was de Apocalyps in reliëf 
uitgehouwen, met in het centrum de triptiek van de vader, de zoon en de heilige geest, en op de achtergrond 
natuurlijk de moeder, Sterre der Zee, als een rots in de branding, met een zee van kaarsjes om haar heen. 
 
Ze fronste haar voorhoofd terwijl ze een blik over haar schouder wierp om te zien of de priester er al aankwam. 
Hij stapte net over de drempel van de kerkdeur. Zijn rokken fladderden. Hij vormde een donker silhouet tegen 
de lichtgevende Onze Lieve Vrouw in de achterste nis van de vestibule die de entree van de kerk domineert. 
Ze had begrepen dat men eerst berouw moest tonen. Zoveel had ze nog wel opgestoken van de 
catechismusles. 
"Ik heb geen berouw. Ik heb nergens spijt van," riep ze hem toe. Ze stond al buiten. 
"Maar u heeft zich met lichaam en ziel overgegeven. Dat heb ik gezien", fluisterde de priester nauwelijks 
hoorbaar en buiten adem. Het zonlicht verblindde hem.  
Het meisje schokschouderde. Ze liepen inmiddels over het Onze Lieve Vrouwenplein richting Maas. 
"En wat zou dat?", vroeg ze. 
"Dat u heeft gegeven wat u heeft,” hijgde de priester. 
"Ik bedoel: u kent de overgave. U hebt uw hart geopend. U hebt niets achtergehouden. U was een open boek. 
Ik heb dwars door u heen gekeken. U had geen reserves. Dat is op zich prijzenswaard." Hij zuchtte diep. 
"Dus geen zonde", hield het meisje voet bij stuk.  
Ze waren nu bij de stroom aangekomen die de stad in tweeën snijdt.  
"Het vlees is altijd zondig hoewel het gelouterd kan worden door de intentie en door de biecht", reciteerde de 
priester. 
"Ik zie niet in waarom u mij de absolutie zou geven voor iets waarover ik geen berouw heb", herhaalde het 
meisje. Ze staarde naar de rivier. Daar lag de Romeinse brug. Het water reflecteerde niet alleen haar blik, het 
spiegelde zich ook in haar ogen. 
"Ik hoef uw absolutie niet." Ze sloot de ogen. 
 
"Uw overgave was gelijk een biecht", probeerde de priester opnieuw. 
"Nee", zei het meisje. "Het was een offer. Een offer aan de goden." 
"Maar dat bedoelde ik met 'intentie'!", zei de priester.  
Ze luisterde niet naar hem. Ze luisterde naar het stromende water van de Maas. Het hypnotiseerde haar. Ze 
wist niet goed meer wie of waar ze was. 
"Een communie", zei ze toen. 
Ze zoog het woord op als een spons.  
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"Een heilige communie." 
 
"Heeft u op zijn minst genoten?", vroeg de priester. 
"Ik weet het niet", antwoordde het meisje. Het duizelde haar. Geluid van water dat stroomt heeft haar altijd 
verontrust. Ze probeerde te denken. 
"Ergens toch wel? Ik heb het gezien." De priester wrong zijn handen weer. 
"Ergens wel, ja, maar waar?", zei het meisje. Ze verwachtte niet dat de priester haar een antwoord zou kunnen 
geven. Er was bovendien meer. Het ging om meer. Om meer dan een offer, en om meer dan een overgave.  
“Kom”, zei ze, ”laten we wat lopen langs de oude stadsmuren”. 
Ze liep weer voorop. Hij volgde haar een beetje besluiteloos. Ze zwegen een tijdje. 
 
"De goden", zei ze toen; "de goden vragen wel eens offers, zoals u weet, maar wat ze uitzinnig maakt, wat ze 
niet kunnen begrijpen, dat is dat de beminde een minnaar wordt." Ze waren inmiddels in het park aangekomen 
dat zich uitstrekt aan de voet van de middeleeuwse muren die de stad omgorden. 
"Dat begrijp ik niet", zei de priester. "Daar begrijp ik geen donder van." 
"Mensen kunnen minnaars worden. Goden laten zich vereren". 
De priester zweeg en liet de woorden bezinken. Ze raakten hem tot in het diepst van zijn ziel. 
"Ik heb altijd onder de plak gezeten", zei het meisje ter verduidelijking. 
"Ik ben altijd braaf geweest." 
Ze zweeg even. 
"Maar nu wil ik weten wat me ontbreekt."  
(Een minnaar is iemand die iets ontbreekt, dacht de priester.) 
"Het attribuut van de engelen?" opperde de priester. 
Daar begreep het meisje op haar beurt nu weer niks van. 
"U heeft mij toch een vraag gesteld, in het begin." De priester aarzelde. 
"Een vraag?" 
"Ja, u vroeg mij of engelen eigenlijk jongetjes waren." De priester wachtte 'n moment. Hij wilde het zich precies 
herinneren. 
"Of dat hun kleed een onophefbare verhulling was." 
"Van hun geslacht, ja. Dat vroeg ik, ja", beaamde het meisje. 
"In zekere zin bent u een engel", zei de priester, terwijl hij een zwaan in het oog kreeg die op de stadsvijver 
dobberde en juist haar vleugels uitsloeg. 
"Maar ik was toch gevaarlijk?". 
"U heeft uw rokken opgeheven, ja, dat kan gevaarlijk zijn, ja. U had diep kunnen vallen. Engelen kunnen 
vallen." 
 
"Ik begrijp u niet", zuchtte het meisje. "Wat wilt u van mij? Wat denkt u?"  
Een zuchtje lauwe wind streelde langs haar hoofd. Hij streek een bruine lok uit haar gezicht en keek haar 
peinzend in de ogen. 
"Niets", zei de priester. "Ik denk niets. Ik wil niets. Ik wil er alleen maar voor u kunnen zijn." Hij zweeg. Het was 
heerlijk weer. Overal lagen verliefde studenten in het gras. 
 
"En ik wilde dat er iets kon gebeuren", fluisterde het meisje. 
"Ik mis geen attribuut. Ik wilde een daad begaan." 
"U heeft de daad bij het woord gevoegd toen u uw rokken ophief." 
"Inderdaad." 
"Maar u wist niet wat u deed." 
"Precies." 
"U bent altijd braaf geweest en u wilde bemind worden." 
"Nee! Ik wilde eindelijk eens iets zelf doen. Ik wilde zelf beminnen. Dat leek me een begin. Ineens zag ik wat 
me ontbrak." 
"Het begin?" 
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Het meisje dacht na. 
"Was het niet Faust? Faust die zei: 'Im Anfang war die Tat'?", vroeg ze. Ze had filosofie gestudeerd. 
"Of Freud?", opperde de priester.   
"En uw God? Wat zegt die?" 
"In den beginne was het woord. Genesis." 
"Sluit het een het ander niet uit?", vroeg het meisje. 
"Ik weet het niet", zei de priester, "ik heb tegenwoordig ook moeite met opposities." 
"Maar als het zo is, zijn we dan niet verloren?", drong het meisje aan. Ze wilde weten wat de priester bewoog. 
 
"Je hebt ook taaldaden”, zei de priester. Ze waren nu bij de Hellepoort aangekomen.  
"Taaldaden?" 
"Dat is als de daad bij het woord wordt gevoegd." De priester zocht naar andere woorden. Hij liet zijn blik even 
over het water van de Jekerbeek glijden die achter de Hellepoort langs stroomt. 
"Dat is, als het ware, zoals toen God de aarde schiep. Gods geest zweefde over de wateren. God zei: 'Er zij 
licht' en er was licht. Het is voldoende om de dingen namen te willen geven teneinde ze te laten verschijnen -
gaat u al een licht op?" 
Ze liepen onder de poort door, terug richting Onze Lieve Vrouw. 
"Ik begrijp het", mompelde het meisje. "Een taaldaad is een scheppingsdaad. Maar wat, in Godsnaam, hebben 
wij dan nu in de wereld gebracht? Ik bedoel: we hebben tenslotte meer gedaan dan praten. Heb ik u niet ten 
val gebracht?"  
Ze draaide zich om. Ze keek de priester aan met haar grote lichte waterogen. 
"Nee!", riep de priester. Hij verdronk in haar blik.  
"U heeft mij de liefde getoond. U voegt samen waar God scheidingen aanbracht. U heeft mij getoond hoe de 
afkeer, hoe de angst omkeerbaar wordt." Hij sloeg zijn ogen neer. "U was heel manmoedig". 
 
"Uw neus stond mij niet aan, nee." 
"En toch heeft u zich aan mij gegeven." 
"En toch heb ik deze verstarde, gestrande priester met mijn woedende mateloze liefde willen animeren, ja." 
"U bent een engel", fluisterde de priester geroerd. 
Hij boog het hoofd. Hij knielde neer, midden op straat. Hij begroef zijn neus opnieuw in haar schoot.  
"U bevalt mij", preciseerde hij, waarna hij er, gesmoord door haar kleed, het zwijgen toe deed. 
"We hadden kunnen ontsporen", knikte het meisje, "maar ik heb u bevallen...Ik ben op u gevallen... U bent voor 
mij gevallen", zei ze.  
Ze proefde de woorden. Het beviel haar. Het klonk al een werkwoordsvervoeging. 
Ze streelde zijn tonsuur met haar wijsvinger. 
"Buigt de man het hoofd, hier past eerbiedig zwijgen", dacht ze nog, vol van het ogenblik en een beetje 
beschaamd, maar het viel haar zwaar, het zwijgen. Er waren zoveel werkwoorden die vervoegd konden 
worden:  
"Vallen viel gevallen, bevallen beviel bevallen."  
“Kom”, zei ze, sta op, “laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen…” 
Ze liepen samen terug richting de kerk, terwijl de priester nog iets over naastenliefde mompelde.  
Ze wist nu wat haar altijd had ontbroken: 'determinación' (ze had ook Teresa en Ignatius gelezen). Ze begreep 
niet meer hoe ze ooit alleen maar dat mooie meisje had willen zijn, waaraan alle blikken zich laven, die de 
huldeblijken en liefdeoffers in ontvangst neemt met een vanzelfsprekendheid die ook de goden aankleeft. Ze 
begreep nu wat haar weg zou zijn. In haar groeide de vastbesloten wil van alle minnaars; om het woord te 
nemen, en te zien welke uitwerking dat heeft.  
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IV 
    
“onzèpazzabitué”  
(“we zijn ´t niet gewend” , Les Fleurs Bleues, 1965, Raymond Queneau) 
 
 
 
Chchchut! 
Het zou een polyptiek worden, bedacht ze, terwijl ze afscheid namen, haar schildering van dit tafereel; een 
kakofonie, een polysémie. Véél in elk geval. Het zou resoneren, gonzen, trillen van wilskracht. 
Ze moest nodig aan het werk.  
 
Geen tijd meer om onder te duiken in de stroom van wierook en mirre, sigaren en wijn of om die Archeronta te 
bewegen... Daarginds kwam haar klasje gehoofddoekte meisjes al het plein opgefietst. Die zouden 
inburgeringsles krijgen. Ze zouden de toren beklimmen van Romaanse basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre 
der Zee en vanaf grote hoogten, net als Queneau's hertog van Auch, het landschap overziend de hoogtepunten 
van de Europese cultuur lokaliseren: de Romeinse brug, de Karolingische kapel, de St. Servaes, de St. Jan, de 
middeleeuwse stadsmuren, de 18-e eeuwse fortificaties, en ook het gerechtshof met Vrouwe Justitia, de oude 
meisjesschool, de gevangenis, de universiteitsgebouwen gewijd aan Vrouwe Waarheid, de oude woonschool 
van Witte Vrouwenveld, en het Vrijthof waar met carnaval het Mooswief werd gehesen… 
 
Ze zouden daarachter aan de horizon, op Sint Pieter, en richting Gronsveld en Noorbeek de contouren van de 
oude Romeinse en Keltische wegen, en de vage silhouetten van Romeinen, Menapiërs, Trevieren, Tongeri, 
Alains, Franken, Sarrasijnen, Hunnen, Bourgondiërs, Spaanse overheersers, Fransen en Duitsers ontwaren. 
(Al die strijdbare broederschappen waarvan de herinnering ligt opgeborgen op vaak onooglijke plekken). En ze 
zou ook hun blik richten op die stralende vrouwen die al eeuwenlang min of meer onopvallend figureren in de 
vestibulen, op de timpanen, boven de drempels, in de voorhoven van onze instituties. Ze zou hen leren de 
limes, die grensgewesten, te ontdekken; niet aan de randen, maar in het centrum van dit Europese landschap. 
 
Maar eerst moest ze nog leren om zodanig te buigen, dat het geen vernedering werd; om de goden en de 
mensen te offreren wat hen toekomt. 
Ze liep over het Onze Lieve Vrouwenplein, richting Sterre der Zee, vanuit de koestraat. Overal waren mensen 
met prachtige gewaden, volgens de laatste Italiaanse mode, aan wie zij zich verplicht voelde, en naar wie ze 
boog, neeg, en reverences maakt, met haar zwierige rokken half opgenomen, breed uitwaaieren. Ze probeerde 
het uit: hoe diep of nadrukkelijk moest ze neigen, om een glimlach op hun gezichten te zien verschijnen?  
Het maakte niet uit. Hun knikjes, glimlachjes en handbewegingen waren onnavolgbaar. Ze zag er geen 
systeem in, en het duurde lang. De weg van de Koestraat naar de basiliek leek eindeloos.  
"Dit schiet niet op" dacht ze. 
Maar haar wil en besluitvaardigheid waren groot. Het zou wel wennen. 
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Palimpsest; slow thinking, on agency and 
revolution  

 
"If the modality of political transformation in modernity was revolution, what lies beyond it?" 

(Wendy Brown 2005) 
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In this dissertation I elaborate on the question of agency and revolution through the works of Teresa of Avila 
(1515-1582) and of Sigmund Freud (1856-1939). My quest is a search for how 'the new' emerges and how it 
makes itself intelligible in a process that is also determined by the itterability of language (Butler 1990, Derrida 
1972) and repetition (Freud 1920, Lacan 1966). I argue hat the emergence of novelty or of something new, also 
in the meaning of revolution or revolt, requires careful remembering, repeating, reworking or reinterpreting 
(Freud 1914, Lyotard 1988, Arendt 1963, Kristeva 1998) of political or personal events and of the stories that 
accompany such events. Such careful scrutiny and problematization of events, which makes change intelligible 
in the first place, is a slow method in which thinking and practice coincide or converge in the desire for change, 
or the capturing of change, in the desire for a better understanding. The search for the conditions that generate 
change and revolution therefore also become a question of methodology; not in the sense of a search for the 
best methods to instigate revolution, but a search for new epistemological points of departure and analytical 
methods for research in the humanities. If change, novelty and revolt only exist by virtue of a mindful analytical 
reworking, or 'working through' and reinterpreting of events, this implies that we have to adjust our ways of 
thinking and working, at least if we wish to sustain processes of change, or if learning to understand these 
processes is part of our research agenda. 
 In this dissertation I show how text analyses and discourse analysis within the humanities can be 
modeled according to the approach that Freud chose when he developed his 'talking cure' at the end of the 
nineteenth century. The talking cure entails a contract between two participants engaged in a process that is 
free of the traditional hierarchy between an expert and an object of research. I show how Freud elaborated this 
methode at the end of the ninetheenth century, but also how Teresa of Avila got engaged in a similar dialogical 
proces that she partly had to invent herself. In tracing the trajectory of bothTeresa of Avila and Sigmund Freud, 
I was able to show how science that is framed on these premises is not intended at producing knowledge in the 
neo-kolonial tradition (Mignolo 1995), nor to reveal, expose, label, analyze or categorize an object, but instead 
is omitted to a route of change. The investigating party, or the researcher in this case, is dedicated to 
scrutinizing a certain theme, problem or unthougt relation (Badiou 2010), and will discover ʻsomething newʼ 
precisely through a reflexive process that entails remembering, repeating and reworking. In this sense science 
as such becomes, to a certain extent, a practice of thinking that is modeled according to certain (new) 
protocols and which engages and interferes in societal and personal processes of change. I also show how 
positions can shift in this process and how in particular Teresa of Avila, for me as researching party, turned into 
the ʻsupposed to knowʼ (Lacan 1966); the person who within the parameters of the psychoanalytic talking cure 
is identified as the one who instigates the process of thinking. I elaborate in detail on the methodological 
implication of this approach, in linking it with what Foucault (1971) has labeled ʻgenealogyʼ. Genealogy 
requires, similar to psychoanalytical talking cure, a historical lens that is able to deconstruct its own 
evolutionary perspective. Genealogy enables ʻinter generationalʼ dialogues (Kristeva 1979, Braidotti 1994) and 
diffractive, dialogical reading strategies. These dialogues help us develop a new way of considering and 
assessing our contemporary being. This approach can also be linked to current narrative theory (Riessman 
1993, Sools 2010) and to feminist etnography (Willems 2007, Davids 2010, Ghorashi 2005, Behar 1996). 
Teresa of Avila and Sigmund Freud therefore do not appear as case studies in this dissertation, but as partners 
and co-creators in a process of transformation that also has its impact on the researcher. I elaborate the 
epistemological and methodological aspects of this endeavour.  
 Key to this research approach is the introduction of ʻslownessʼ or tardiness and the creation of a safe 
and protected space that gives room to think, speak and write freely in absence of judgmental morals on what 
is good or bad. I show how Teresa of Avila and Sigmund Freud, each in their own historical context and in their 
day-to-day practice, create an inner 'room' to think, which both also compare to a 'building'. This building, which 
works as a powerful, historically highly loaded metaphor, appears as very precarious, given the exclusive and 
normalizing mechanisms of the institutional discourses in which both authors found themselves. Such a safe 
environment or 'place' needed to be carefully carved out, protected and defended in the sixteenth century, but 
also in the nineteenth century, when Freud founded his 'talking cure'. And maybe even today, this inner space 
is urgently needed, as subversive 'tool' against institutionalised disciplinairy processes and the ever present 
mass media, that are all the more intrusive when they become interactive. The insight in the importance of 
such a subjective space also gains new urgency in view of the contemporary debate on kosmopolitan 
democracy. The most important weapon in the thinking and practice of Teresa of Avila and Sigmund Freud is 
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conversation or dialogue, not as a utilitarian communication tool,  but as a medium in a subjective thruth 
procedure (Badiou 2003). I advocate for a post-kolonial kosmopolitism that is able to transcend its own 
dualistic simplifications and its own touristic logic that installs hierarchically stigmatized parallel realities.  
 The aim and purpose of this study also is to develop a view on subjectivity, or the becoming of a subject, 
beyond the postmodern declaration of ʻthe death of the subjectʼ. I will argue that we are not cultural dupes of 
(neo-kolonial) discourses, doomed to being submitted to the itterability of language. If we want to avoid the 
pitfall of repeating old, 'sticky' though tempting metaphors that install rhetorical and dichotomous (gender-) 
relations, in other words, if we want to realize change, we have to begin by asking ourselves what we have 
done in the past decades and centuries and excavate repetition instead of progress from under the dust of 
soothing modern discourses that make us believe that we live in the best possible world. Only if we are able to 
confront our own repetitions instead of rocking ourselves to sleep with a belief in progress, in a superficial 
obsession for change, we can create something new. At the same time we will have to acknowledge change as  
slow change and create the new via additionally 'slow' methods, that aim at undermining gender norms that 
keep us trapped, because we keep on repeating them despite the appearance of progress they project.  
Remembering, repeating and reworking, as we encounter them in the works of Teresa of Avila and Sigmund 
Freud, constitute the methodological answer to the question how we can alter neo-kolonial, neo-liberal 
patriarchic styles of thinking that build on often unnoticed processes of in- and exclusion. These embedded 
styles of thinking, while introducing oppositions and hierarchies as ʻbastards of ingenuityʼ (Kant 1783), do not 
limit themselves to gender relations. They spread through the whole epistemological foundation on which we 
inevitably build and which we refer to when we speak and think. They also determine the way in which we are 
able to think about the relation between language and reality, between theory and practice, fact and fiction, the 
west and the rest, normality and madness, body and soul, matter and force. As a consequence I engage myself 
as a researcher and refer to a ʻweʼ without the pretentions of identity politics (Butler 1990), a ʻweʼ that is 
constantly moving and as a group difficult to define. This group finds its common ground in the shared insights 
that we feel limited by these patriarchal, oppositional styles of thinking that are difficult to detect and that we 
must deconstruct in the same spirit as Teresa of Avila and Sigmund Freud have tried to do. I therefore interpret 
the postmodern linguistic turn in an affirmative way without, however, being on the search for a post humanities 
perspective or a post human vision on subjectivity. My only claim is to illustrate through the works of Teresa of 
Avila and Sigmund Freud, how we can relate to this continuous buzzing (Foucault 1971) of (disciplinary) 
discourses that determine to a large extent our thinking and acting, without bowing our head in submissiveness 
or backing off and without surrendering our (principle) freedom.  
 In this carefull and slow proces of rethinking, remembering and working through, I propose a 'new' 
concept or metaphor for subjectivity, as the place where several manifest and latent 'forces' or agency's meet 
and act upon each other and upon the materiality of our being. In adopting the concepts of 'force' (Derrida 
1967) and of 'new materialism' (van der Tuin 2008) I try to refine the rather empty and abstract notion of 
'agency'. We will only be able to close the current agency debate, as it arose for example in the International 
Journal of Women's Studies, if we accept and try to understand how matter and language (Barad 2007) and 
matter and soul are interrelated, entangled and indissoluble intertwined in a very intimate way, as Teresa of 
Avila and Sigmund Freud also already showed. Matter, or body, and soul, and language, or discourse all  have 
their own 'agency', but we are still in need of a sophisticated subject theory that explains how our presumed 
subjective, 'human' agency deals with these other 'agency's' of 'forces', without becoming subjected to 
language, or language like structures, or ruling discourse, or bodily forces. And maybe, in an allusion to Hume, 
it might help to think of the subject as a 'bundle of forces'. In this sense I also find the metaphor of 'horizontal 
transcendence' (Kunneman 2005) usefull. The human subject is, unlike the other forces or agency's that we 
acknowledge in our world, able to transcend matter, occasionally, incidental, or in a dedicated thinking- and 
working-process. The enormous muttering of discourse that precedes us and surrounds us, and whispers 
continuously, also  'inside', at this inner place of what Christian tradition has called the soul, this unremitting 
buzz that grounds us and our 'inner space', is not only the medium that we use, but also the environment we 
are bathing in. It is a huge, sublime creation, that we fail to master, control or tame. But it is also the very 
subsance, or matter, with which we create 'something new', and that, subsequently, or by consequence, 
constitutes our freedom. 
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