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Inleiding 

 

Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met de 

psychoanalytische theorieën van de Franse poststructuralist Jacques Lacan. Al 

gauw ging ik mij meer verdiepen in deze boeiende denker. Dit om tenminste drie 

redenen: ten eerste heeft de menselijke psychologie mij steeds geïnteresseerd en ik 

was in mijn studies nog nooit op zo een veelomvattende theorie daarover gestoten 

als die van Lacan. Bovendien ervoer ik deze theorie als relevant voor mijn eigen 

leven. Met Lacan ben ik op een andere manier naar mezelf en mijn omgeving 

beginnen kijken – “non scholae sed vitae discimus”. Een meer academisch 

geïnspireerde reden voor mijn belangstelling was de prominente rol die taal in de 

lacaniaanse psychoanalyse toebedeeld krijgt. De link met taal is uiteindelijk 

logisch: “La psychanalyse n‟a qu‟un médium: la parole du patient” (Lacan, 

“Fonction et champ” 247). Het maakt haar tot een potentiële hulpwetenschap 

binnen de taal- en letterkunde. De meest dringende reden was echter dat ik op 

zoek was naar een concreet onderwerp voor mijn Bachelorproef. Ik heb er toen 

voor gekozen flarden secundaire literatuur over Lacan te lezen naast een al even 

gehavend tekstcorpus: Petronius‟ picareske roman “Satyrica” (1
ste

 eeuw n.C.). Ik 

liet Petronius het verhaal van Lacan vertellen op een paradigmatische manier: in 

de ambivalente relatie van het antiheldenpaar Encolpius en Ascyltos zag ik de 

lacaniaanse orde van het Imaginaire aan het werk, in Encolpius‟ pederastische 

verafgoding van de knaap Giton het mechanisme van de psychische sublimatie 

etc.  

Op het einde van mijn Bachelorproef gekomen moest ik concluderen dat 

“wie Lacan ook het verhaal van Petronius wil laten vertellen zich eerst 

langduriger en grondiger moet verdiepen in beide taaltalenten […]” (Praet, “De 

fictie van het subject” 34). Voor deze Masterthesis wou ik mijn eigen advies 

volgen, zij het dan met een ander tekstcorpus, een aantal sprookjes uit de 

zogenaamde beestbruidegomcyclus. In deze sprookjes wordt een mooie, jonge 

vrouw verliefd op een afzichtelijk beest. Wanneer zij elkaar trouw hebben 

bewezen verandert hij echter in een knappe prins en ze leven nog lang en 
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gelukkig. “Tale as old as time / song as old as rhyme / Beauty and the Beast” 

klinkt de titelsong van de bekende Disney animatiefilm (1991). En het klopt, men 

ziet dit sprookjesmotief steeds opnieuw opduiken, her en der, voorhanden voor 

iedereen die zijn vrees voor het Andere wil overwinnen of zelf verlangt naar beter 

begrip. Van kindsbeen af heb ik een voorliefde gehad voor dergelijke verhalen. Ik 

wijt het aan hen dat ik een lezer ben geworden. Het leek me dan ook een passend 

eerbetoon dat zij het onderwerp zouden worden van deze thesis. 

Mijn oorspronkelijke opzet was veel te ambitieus. Eerst wou ik tot een 

Urtext komen van alle sprookjes uit de beestbruidegomcyclus. Vervolgens zou ik 

op zoek gaan naar een aantal terugkerende motieven en deze optimaal belichten 

vanuit zoveel mogelijk theoretische invalshoeken. De nadruk moest wel liggen op 

de psychoanalyse, en niet alleen de lacaniaanse: ook de reeds bestaande 

freudiaanse en jungiaanse interpretaties wou ik betrekken in mijn meesterlezing. 

Dat was vóór ik met het eigenlijke onderzoekswerk van start ging. Naargelang ik 

mij in de literatuur verdiepte, begon ik echter in te zien dat mijn project niet 

haalbaar was binnen de tijdspanne van één academiejaar. De moderne theorieën 

van het sprookje waren te uiteenlopend en complex om ze allemaal tijdig onder de 

knie te krijgen en verantwoord te combineren. Ik had met de psychoanalyse al te 

veel hooi op mijn vork willen nemen: wat de jungianen met het sprookje hadden 

gedaan mocht dan wel parallellen vertonen met het werk van de freudianen, op 

vele vlakken bleken ze toch een wereld uit elkaar te liggen. Dat nog eens willen 

verzoenen met de uitgangspunten van Lacan was, zoals ik al zei, te ambitieus. 

Ik ben toen overgeschakeld op een ander idee, namelijk het bestuderen van 

drie specifieke verhalen uit de beestbruidegomcylcus aan de hand van de 

lacaniaanse discourstheorie waarvan ik reeds een rudimentaire kennis had. Dit 

idee was aanvankelijk nogal vaag, maar ik schoof het op de lange baan en ving 

alvast aan met het schrijven van een status quaestionis en een uiteenzetting van 

Lacans subjectstheorie. Daarbij merkte ik hoe de aandacht geleidelijk aan 

verschoof van mijn sprookjes naar het lacaniaanse onderwijs. De 

vooronderstelling dat ik wel iets zou kunnen doen met de discourstheorie klonk 

hoe langer hoe meer als een vraag en dat heeft zijn sporen nagelaten in deze 

thesis. Wat begon als een zoektocht naar de kern van mijn favoriete sprookjes is 
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ook het verslag geworden van de problemen die men tegenkomt wanneer men de 

schemerzones betreedt tussen het reeds problematische lacaniaanse veld en dat 

van de literatuurwetenschappen. Lacan wees er zelf al op: “Cette thèse est, ne 

l‟oublions pas, une thèse universitaire, et la moindre des choses qui appaisent est 

que mon oeuvre s‟y prête mal” (Lacan, “SXVII” 45). 

Deze thesis pretendeert geen antwoord te bieden op de impasses waartoe 

de klassieke psychoanalytische benaderingen van het sprookje hebben geleid. Wel 

heb ik geprobeerd deze oude impasses op zijn minst te signaleren en er via de 

lacaniaanse theorie van weg te sturen. Het eerste hoofdstuk begint met een poging 

tot een definitie van het sprookje. Daarop volgen een korte geschiedenis van het 

genre en de voornaamste theoretische stromingen die er zich in de twintigste eeuw 

over hebben bekommerd. Het tweede hoofdstuk neemt de historische relatie 

tussen de psychoanalyse en het esthetische narratief in beschouwing: hoe haar 

geestelijke vader Sigmund Freud aanvankelijk in dialoog trad met genres als de 

mythe en het sprookje om uiteindelijk toch te vervallen in een eenzijdige 

monoloog, en hoe analytici hem daarin decennialang hebben gevolgd. In het derde 

hoofdstuk wordt de stap gezet naar Jacques Lacans retour à Freud en zijn 

epistemologische model van het menselijke subject. Pas met dit stuk theorie 

achter de rug kan ik in het vierde hoofdstuk een nieuwe psychoanalyse van het 

sprookje suggereren, één van de vele mogelijke manieren waarop men het 

lacaniaanse erfgoed zou kunnen inschakelen in het sprookjesonderzoek. Of deze 

theoretische overpeinzingen het ook kunnen halen in de praktijk zal moeten 

blijken uit de gevalstudie in hoofdstuk vijf. Ik heb mij uiteindelijk beperkt tot 

maar één verhaal uit de beestbruidegomcyclus: Apuleius‟ antieke sprookje “Amor 

en Psyche” (2
de

 eeuw n.C.). Aan de hand van Lacans discourstheorie belicht ik 

eerst de mogelijke psycho-sociale functies van dit sprookje, vervolgens de 

genderproblematiek van zijn mannelijke protagonist. Aan de conclusies die ik uit 

mijn onderzoek heb getrokken wijd ik een apart onderdeel. 
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Hoofdstuk 1: Er was eens… 

 

1.1 Definitie en inleiding 

 

Hét sprookje bestaat niet.
1
 Zoals zovele literaire genres laat het zich nauwelijks in 

zijn essentie vatten. Sommige onderzoekers stellen er zich gewoon mee tevreden 

dat  “[…] we might as well label any text or narrative that calls itself and is called 

a fairy tale as such since the average reader is not aware of the distinction between 

the oral and literary traditions or even cares about it” (Zipes, “Introduction” xv). 

Met een dergelijke attitude ziet men echter al gauw het bos door de bomen niet 

meer. Daarom heb ik toch geprobeerd een aantal karakteristieke eigenschappen 

samen te brengen tot een definitie:
2
 

 

Het sprookje is een esthetisch verhaal, overgebracht via diverse media, 

waarin een wonderlijke transformatie plaatsvindt die de protagonist 

achterlaat als een gelukkiger persoon. De origine van het sprookje is 

wellicht meerledig bepaald door socio-historische, culturele en psychische 

factoren. Zijn voornaamste functies zijn dan ook socialisatie en 

cultuureducatie binnen het maatschappelijk leven enerzijds en mentale 

stabilisatie voor het individu anderzijds. 

 

Met deze definitie als referentiepunt zal ik in dit eerste hoofdstuk een schets geven 

van het narratieve statuut van het sprookje. In 1.2 beschrijf ik de geschiedenis van 

het sprookje als een historisch genre dat zich vlot en flexibel beweegt binnen en 

tussen verschillende media. 1.3 biedt een overzicht van de voornaamste moderne 

studiemethodes waaraan het sprookje reeds onderworpen werd. Eerst nog een 

inleidend woordje over wat ik beschouw als de twee meest onmisbare kenmerken 

van ieder sprookje, namelijk zijn esthetische en wonderlijk ethische waarde. 

                                                 
1
 Cf. onder andere Tolkien 3-81; Zipes, “Breaking the Magic Spell” en “Introduction” xv-xxxii. 

2
 Cf. onder andere Clerkx; Bettelheim; Tatar; Tolkien 3-81; Zipes “Breaking the Magic Spell” en 

“Introduction” xv-xxxii. 
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Het sprookje is een esthetisch narratief. Er is bewust nagedacht over zijn 

vorm en inhoud en over de relatie tussen beiden met de bedoeling een bepaald 

publiek te behagen met een persoonlijke ervaring van schoonheid. Hoe een 

sprookje op zijn esthetische waarde wordt beoordeeld, hangt uiteraard af van de 

smaak- en verwachtingspatronen van het publiek in kwestie (het esthetisch veld) 

en de mate waarin de verteller daar weet op in te spelen door deze patronen te 

bevestigen, bevragen of doorbreken.
3
 Maar het sprookje is meer dan een aardig 

verhaaltje alleen. De protagonist van het sprookje koestert immers steevast hoop 

op een goed of alleszins beter leven en bij het verwezenlijken van die utopie krijgt 

hij bijstand uit wonderlijke en onverwachte hoek. Dat kan een magische 

bezwering zijn, een betoverd object, een pratend dier, een unieke gave of een 

fortuinlijke gril van het lot. Een ware liefdeskus, een deur naar een andere wereld, 

een behulpzaam miertje, het benutte bokstalent van Rocky Balboa en de plotse 

erfenis van Jane Eyre, allemaal zijn het agentia van het wonderlijke. Met zijn 

positieve nadruk op het wonderlijke bevestigt het sprookje het transformatieve 

vermogen van het menselijk optimisme, het vermogen open te staan voor 

onvoorziene veranderingen. Het sprookje doet zijn publiek hopen, en hoop doet 

leven. 

 

 

1.2 Genealogie van het genre 

 

Het sprookje is oud.
4
 Bepaalde sprookjesmotieven kunnen worden getraceerd tot 

in de megalithische periode (4400-3500 v.C.), in ieder geval tot vóór het opduiken 

van het schrift. Tot en met de achttiende eeuw maakte het sprookje vooral deel uit 

van een orale verteltraditie waartoe ook mythen, sagen, fabels en legenden 

behoren.
5
 Deze wonderlijke volkssprookjes (Volksmärchen, folk tales, contes 

                                                 
3
 Cf. Verbaal, gebaseerd op “Empirismo eretico” (1972) van Pier Paolo Pasolini. 

4
 Cf. onder andere Zipes, “Breaking the Magic Spell” en “Introduction” xv-xxxii 

5
 De onderlinge verschillen tussen deze genres zijn genuanceerd. Bij het sprookje is het vooral de 

optimistische, utopische sfeer die de doorslag geeft (supra). Ter illustratie: het volksverhaal van 

“Ros Beiaard en de vier Heemskinderen” wordt meestal beschouwd als een sage die eindigt met de 

tragische verdrinking van Beiaard op bevel van Karel de Grote. Wanneer zijn geliefde meester 

Reinoud zich aan Beiaards zicht onttrekt, geeft het dier de strijd op en laat zich de rivier inzakken. 

Op de Vlaamse Volksverhalenbank vindt men het verhaal echter gerubriceerd als sprookje. De 
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merveilleux) werden verteld in groepsverband tijdens de dagarbeid en „s avonds in 

de beschutting van de familiekring, niet enkel aan kinderen, maar voor jong en 

oud. Dit was in de eerste plaats (maar niet uitsluitend) een aangelegenheid van de 

lagere socio-economische klassen. Wat betreft vorm en inhoud was het 

volkssprookje flexibel en voortdurend onderhevig aan de grillen van zijn 

vertellers en hun actief participerende publiek.
6
 J.R.R. Tolkien spreekt in deze 

context van de Cauldron of Story, een stoofpot die is beginnen sudderen bij het 

ontstaan van de mensheid.
7
 Door de eeuwen heen zijn er altijd maar nieuwe 

fantastische, magische, mythische, religieuze, regionaal-culturele, sociale en 

historische ingrediënten aan toegevoegd. Iedere goede verteller-kok wist bij het 

opdienen van zijn verhaal de best gesmaakte bestanddelen in de juiste verhouding 

uit de ketel naar boven te lepelen. De keuken stond bovendien steeds open voor 

suggesties. Sommige disgenoten waren immers eerder gediend met een feeërieke 

koning Arthur à la Edmund Spenser, anderen met een meer herkenbaar, aards 

krijgsheer.
8
 Aan het weefgetouw aanbad de vorst de goden van weleer, op de 

abdij zocht hij de Graal van Jezus Christus. 

Al vanaf de uitvinding van het schrift heeft men gepoogd bepaalde 

volkssprookjes op te tekenen, al dan niet met de bedoeling hun vorm vast te 

leggen. Het oudst gekende voorbeeld hiervan komt uit de Egyptische papyrus van 

prins Seti Mineptah (1250 v.C.). Het is een typisch verhaaltje over broederschap, 

verraad, verzoening en wonderlijke rechtvaardigheid.
9
 Een andere klassieker is de 

“Panchantantra” (1
ste

-6
de

 eeuw n.C.), een Indische collectie fabels en morele 

verhalen die oorspronkelijk bedoeld waren voor de opleiding van toekomstige 

vorsten.
10

 Best bekend zijn natuurlijk de “Kinder und Hausmärchen” (1812) van 

Jacob en Wilhelm Grimm. Deze vastgelegde volkssprookjes worden al te vaak 

verward met de zogenaamd literaire sprookjes (Kunstmärchen, fairy tales, contes 

                                                                                                                                      
variant die zij hebben opgenomen eindigt namelijk voortijdig en vrolijk: “[h]oeveel molenstenen 

ze het paard ook rond de nek bonden, het dier kwam altijd weer boven”. Cf. “Het Ros Beiaard” 

276-278; “VVB” 
6
 Wel waren er een aantal vaste mnemotechnische middeltjes die het sprookje hielpen structureren. 

Zo werd het sprookje steevast omkaderd door welbekende formules als “Er was eens” en “Ze 

leefden nog lang en gelukkig”. Andere gemeenplaatsen zijn onder andere het verdwalen in het bos 

en het getal drie (drie zuster, beproevingen, druppels bloed, nachtwaken etc.). Cf. Tatar xvi-xvii  
7
 Cf. Tolkien 26-33 

8
 Cf. Spenser 

9
 Cf. Bettelheim 90-93; Schuurman 14 

10
 Cf. Marzolf 375-376 
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de fées). Nochtans mag men een sprookje pas literair noemen wanneer men zijn 

vorm grotendeels kan toeschrijven aan een beperkt aantal al dan niet 

identificeerbare auteurs – een kwestie van gradaties en nuances. Eén van de 

vroegste voorbeelden van het literaire sprookje is Apuleius‟ “Amor en Psyche” 

(2
de

 eeuw n.C.), de gevalstudie van deze thesis. Hoewel de hooggeschoolde 

Apuleius ook motieven heeft gebruikt uit orale verteltradities moet men toch 

vaststellen dat het eindresultaat waarlijk zíjn creatie was.
11

  

Het literaire sprookje begon pas echt aan zijn opmars tegen het einde van 

de zeventiende eeuw. Met de val van het Ancien Régime en de opkomst van de 

burgerij ontstond mede dankzij een toename in economische welvaart en 

geletterdheid immers een grotere markt voor het genre. Schrijvers als Charles 

Perrault, Madame d‟Aulnoy en Hans Christian Andersen vierden hoogtij.
12

 Deze 

trend leeft vandaag door, meer dan ooit zelf. Het lijkt er op dat we ons in een ware 

sprookjesrenaissance bevinden.
13

 Nieuwe sprookjes verschijnen aan de lopende 

band, terwijl ook de klassiekers – volks én literair – in de belangstelling blijven 

staan, uitgegeven in kleurrijk geïllustreerde edities of in een modern kleedje 

gestoken om beter aan te sluiten bij onze leefwereld: “Hans en Grietje” wordt een 

roman over twee joodse kinderen die verstrikt zijn in de gruwelen van de 

Holocaust, Roodkapje ontdekt als jonge vrouw het seksuele roofdier in zich en 

kruipt bij de wolf in bed, en Doornroosje leeft zich uit in scenario‟s die De Sade 

niet zouden misstaan.
14

 

Geleidelijk aan vond het sprookje ook zijn weg naar het theaterhuis: 

toneel, opera, operettes, ballet musical etc. Naast de vele adaptaties en 

bewerkingen van bekende sprookjes ontstonden ook nieuwe verhalen die 

rechtstreeks voor het podium bedoeld waren, waaronder J.M. Barries “Peter Pan, 

or The Boy who Wouldn‟t Grow Up ” (1904). De volgende stap was naar het 

zilveren scherm in de bioscoop, het medium film. Ik wil een onderscheid maken 

tussen verfilmde sprookjes en filmsprookjes.
15

 Een verfilmd sprookje is een al dan 

niet getrouwe adaptatie van een reeds bestaand sprookje of van een heel ander 

                                                 
11

 Cf. Scobie 
12

 Cf. Clerkx 182-186; Zipes, “Breaking the Magic Spell” 1-40  en “Introduction” xxi-xxiii 
13

 Cf. Joosen 58 
14

 Cf. respectievelijk Murphy; Carter; Rice 
15

 Cf. De Bleeckere 85; McCallum en Stephens 161-162  
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soort verhaal dat het sprookjesdiscours is binnengeloodst. Walt Disney Studio‟s 

beheerst het monopolie: naast klassiekers als “Sneeuwwitje”, “Pinocchio” en “De 

kleine zeemeermin”, onderwierpen zij bijvoorbeeld ook Victor Hugo‟s duistere 

roman “Notre-Dame de Paris” (1832) en de ware geschiedenis van 

indianenprinses Pocahontas aan disneyfication. Hiernaast staat het filmsprookje 

als een relatief origineel sprookjesachtig verhaal (cf. het literaire sprookje) dat via 

film verteld wordt. De diversiteit is groot, gezien de definitie van het 

sprookjesachtige vrij rekbaar is (supra): de BRTN-serie “Kulderzipken” (1995), 

“La Vitta è bella” (1997), “Le fabuleux destin d‟Amélie Poulain” (2001), “Jeux 

d‟enfants” (2003), zo goed als alle prenten van regisseur Tim Burton, magische 

(pseudo-)biografiën van sprookjesauteurs zoals “Shadowlands” (1993), “Finding 

Neverland” (2004), “The Brothers Grimm” (2005), “Miss Potter” (2006) etc. 

Tot slot nog een illustratie van hoe sprookjesmotieven zelf nog maar op 

korte tijd van gedaante kunnen wisselen en aan het woekeren slaan van medium 

op medium, om zo als het ware te voorzien in hun eigen overleving: het 

Amerikaanse sprookje “The Wonderful Wizard of Oz” (1900) van L.F. Baum.
16

 

De auteur putte voor zijn literaire creatie – de eerste uit een reeks van veertien 

boeken – veelvuldig uit de orale verteltradities en contemporaine geschiedenis van 

Amerika en Europa. Het resultaat werd de voorbije eeuw meermaals bewerkt voor 

films en musicals met actrices als Judy Garland en Diana Ross in de hoofdrol. 

Van meer recente datum is Gregory Maguires parallel novel “Wicked: The Life 

and Times of the Wicked Witch of the West” (1995), of de droeve lotgevallen van 

de voorheen anonieme en misbegrepen antagoniste Elphaba.
17

 Maguires roman 

gaf op zijn beurt aanleiding tot een succesvolle Broadwaymusical waarin tevens 

creatief en humoristisch werd omgesprongen met de iconografie uit de klassieke 

Oz-verfilming uit 1939.
18

 En dan zijn er nog de vele parodieën, persiflages en 

bijzonder frequente verwijzingen naar het fictieve Oz-universum in de 

Amerikaanse popcultuur met “Toto, I don‟t think we‟re in Kansas anymore” als 

bevoorrecht citaat in onbekende omstandigheden. 

 

                                                 
16

 Cf. Bacchilega, “North American and Canadian Fairy Tales”; Ennis; Rahn 
17

 Cf. Maguire 
18

 Cf. “Wicked” 
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1.3 Sprookjesonderzoek in de twintigste eeuw 

 

De origine van het sprookje is meerledig bepaald. Er één willen herleiden tot 

alleen maar een historisch feit, een moralistische boodschap of een psychische 

projectie doet sowieso afbreuk aan een veel rijkere, onrechtlijnige 

ontstaansgeschiedenis; de Cauldron of Story blijft mijns inziens de meest rake 

metafoor.
19

 Toch hebben de meeste onderzoekmethodes die het sprookje tot 

onderwerp nemen een vrij rechtlijnige visie. Elke methode legt haar eigen 

klemtonen, de ene al met meer perspectief op een diepgaander wetenschappelijk 

onderzoek dan de andere. Ik onderscheid grofweg zeven grote stromingen die het 

sprookjesonderzoek in de twintigste eeuw gedomineerd hebben: de filologie, het 

formalisme, het structuralisme, de folklorestudies, de socio-historiek, de esoterie 

en de psychoanalyse. 

De filologische benadering stelt zich tot doel sprookjes op te sporen en tot 

betrouwbare tekstedities te komen. In de literaire traditie is het vanzelfsprekender 

verhalen reeds gebundeld aan te treffen – in een anthologie, bloemlezing of van de 

auteur zelf uit – dan in de orale traditie. Daar moet men enig veldwerk verrichten, 

vertellers contacteren en hun bijdrages vastleggen. Ik heb reeds de “Kinder und 

Hausmärchen” vermeld, een collectie Duitse volkssprookjes die werden 

samengebracht door de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm. De volledige editie 

telt vandaag tweehonderd sprookjes en tien kinderlegendes met een christelijk-

religieuze inslag.
20

 De verhalen zijn afkomstig van hun burgervrienden, oude 

weefjes op het platteland, kindermeisjes en simpele lui in taveernes, maar ook uit 

middeleeuwse manuscripten en teksten uit de tijd van Luther. Romantici hadden 

eerder al dergelijke collecties aangelegd, maar gingen hierbij vrij om met het 

mondeling overgeleverde materiaal in naam van de literaire schoonheid; de 

Grimms daarentegen trachtten in de mate van het mogelijke de verhalen letterlijk 

weer te geven zoals ze die te horen hadden gekregen, vaak in hun oorspronkelijke, 

niet-Hoogduitse dialect. Het feit dat ze beiden bedreven waren in de Germaanse 

                                                 
19

 Voor een overzicht en beschrijving van methodes in het sprookjesonderzoek, cf. Clerkx 14-17; 

Griswold 53-66; McCallum; Von Franz, “The Interpretation of Fairy Tales” 1-23; Zipes, 

“Breaking the Magic Spell” 21-22  
20

 Cf. Bottigheimer; Campbell 742-747; Grimm; Tatar xiii-xxiii 
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linguïstiek speelde in hun voordeel. Het succesvolle voorbeeld van de Grimms 

werd al snel gevolgd: over de hele wereld brak een folkloristische verzamelwoede 

uit die nog steeds niet geluwd is. Accuraatheid in weergave werd de nieuwe norm, 

literaire opwaarderingen een zonde.
21

 Vaak worden in deze collecties ook sagen, 

legenden, fabels, novellen, mythen en heiligendaden opgenomen.
22

 

De formalistische benadering maakt een rubricering in de verhalen op 

basis van hun vormelijke eigenschappen. Het meest gebruikte classificatiesysteem 

voor het groeperen van en verwijzen naar volksverhalen en hun varianten is “The 

Types of the Folktale” (1961), ofwel: de Aarne-Thompson index, een product van 

de Finse school voor folkloreonderzoek.
23

 Deze index pretendeert niet een 

volledige catalogus te zijn van elk sprookje ter wereld, wat nauwelijks haalbaar 

lijkt. Wat betreft literaire sprookjescollecties als de “Panchatantra” en de 

“Pentamerone” werden bijvoorbeeld enkel die verhalen opgenomen die (opnieuw) 

de orale traditie binnengeslopen zijn. De index is opgedeeld in vijf categorieën: 

dierenverhalen, gewone volksverhalen, grapjes en anekdotes, formuleverhalen en 

ongeclassificeerde verhalen. Elk verhaal is voorzien van een nummer, eventueel 

ook een letter, vervolgens een titel, een beknopte samenvatting, een lijst met de 

voornaamste motieven, bronvermelding, en de voornaamste varianten van het 

verhaal. Zoekt men bijvoorbeeld de cyclus waartoe “Hansje en Grietje” behoort, 

dan kijkt men op “II. Ordinary Folktales, A. Tales of Magic, 300-399 

Supernatural Adversaries”, waar “Hansel and Gretel” aangeduid staat als AaTh 

327A.
24

 Blijkbaar is de ruwe versie van dit sprookje geregistreerd over de hele 

wereld. Bovendien is het slechts één van zeven variaties op het meer algemene 

thema van AaTh 327, “The Children and the Ogre.” De methodiek van “The 

Types of the Folktale” is vooral beschrijvend en soms nogal willekeurig op vlak 

van de ordening en interpretatie van de motieven. De typische 

vuilnisemmercategorie van verhalen die tussen de mazen van het net glippen mag 

dan ook niet ontbreken. 

                                                 
21

 Cf. Campbell 748 
22

 Cf. bijvoorbeeld Briggs 
23

 Cf. Aarne en Thompson. Het was Stith Thompson die in 1928 en 1961 Antti Aarnes originele 

catalogus van Scandinavische sprookjes uit 1910 herzag en uitbreidde met de Europese sprookjes, 

later ook met die van Canada, India etc. Hun methode wordt ook wel de historisch-geografische 

genoemd. 
24

 Cf. Aarne en Thompson 116-119 
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De structuralistische benadering wordt doorgaans geassocieerd met het 

werk van Vladimir Propp. In zijn “Morfologie van het toversprookje” (1928) stelt 

hij op basis van honderd Russische sprookjes uit de Aarne-Thompson index het 

volgende:
25

 het toversprookje is opgebouwd volgens een vast patroon van 

motieven en handelingen die uitgevoerd worden door de betrokken personages. 

De precieze inhoud van een bepaald type handeling mag dan wel variabel zijn, in 

ruimere zin blijft ze constant. Propp noemt deze handelingen de functies van het 

sprookje. Het aantal functies is beperkt tot eenendertig. Ze komen niet per se 

allemaal voor in eenzelfde sprookje, maar wel steeds in dezelfde volgorde. Propp 

brengt alle functies samen in één formule: 

 

 

 

Fig. 1: de morfologie van het toversprookje (Louwerse 14) 

 

Verder onderscheidt Propp ook zeven vaste dramatis personae die deze functies 

moeten ondersteunen: de held, de onechte held, de tegenstander, het gezochte 

personage, de helper, de opdrachtgever en de schenker. Eén personage kan 

meerdere functies vervullen, meerdere personages ook dezelfde functie. Zo wordt 

de titelheld in het filmsprookje “Shrek 2” (2004) aanvankelijk tegengewerkt door 

                                                 
25

 Cf. Louwerse 12-17; Pieters 121-122 
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zijn koninklijke schoonvader die de huurmoordenaar Puss in Boots inschakelt.
26

 

Terwijl Puss zich in de loop van het verhaal bij Shreks trouwe helper Donkey 

aansluit, ziet de koning op het einde zijn fouten in en schenkt Shrek zijn 

persoonlijke goedkeuring om met zijn dochter Fiona gehuwd te blijven.
 
De 

commentaar die men op de proppiaanse methode kan formuleren is algemeen 

geldig voor het structuralistisme: functionele verhaalstructuren kunnen nooit 

objectieve beschrijvingen zijn. Elke structuur ontleent immers zijn consistentie 

aan een externe subjectieve waarnemer.
27

 Dit neemt niet weg dat de morfologie 

van Propp een uiterst bruikbaar instrument is om door te dringen in de opbouw en 

onderlinge verwantschappen van bepaalde sprookjes. Men mag er zich echter niet 

blind op staren, wat steeds een risico is bij structurele paradigmata. Men herkent 

dan niet langer afwijkingen ten opzichte van het paradigma in kwestie of men legt 

hen zelfs bewust op een procrustesbed. 

De folklorestudies beklemtonen dat sprookjes onlosmakelijk verbonden 

zijn met de oeroude culturele gebruiken van welbepaalde volkeren.
28

 De impuls 

van de romantiek is merkbaar. Het sprookje zou net zoals de mythe duidelijke 

sporen dragen van een primitieve volksziel. Wilhelm Wundts 

“Völkerpsychologie” (1900-1909) beweert zelfs dat het sprookje de alleroudste 

der narratieve vormen is en daardoor de toegang bij uitstek tot deze primitieve 

ziel.
29

 Anderen wijzen er op dat sprookjes wel eens restanten zouden kunnen 

bevatten van geloofsvoorstellingen en rituelen met betrekking tot 

natuurverschijnselen, kosmologie, mensenoffers, kannibalisme etc. Bekend is hoe 

de wederopstanding van Roodkapje uit de buik van de wolf gelezen wordt als een 

mythe over zonsverduisteringen, equinoxen en de opeenvolging van dag en 

nacht.
30

 Het folklorisme werd aanvankelijk vooral geassocieerd met het werk van 

de Finse school en de Aarne-Thompson index. Vele romantisch geïnspireerde 

onderzoekers trachtten immers een formele genealogie van bepaalde 

                                                 
26

 Cf. “Shrek 2” 
27

 Zie bijvoorbeeld de mythemen van Claude Lévi-Strauss, verhaalsegmenten die subjectief, 

willekeurig, soms zelfs geforceerd worden gebundeld als een eenheid die Lévi-Strauss vervolgens 

de waarde van mytheem toekent om ze in te passen in zijn schema‟s. 
28

 De benamingen folklorestudies en volkskunde worden ook gebruikt om het geheel van 

onderzoekmethodes aan te duiden die het spookje tot object hebben, zonder onderscheid tussen de 

orale en literaire tradities.   
29

 Cf. Haase 404 
30

 Cf. Dorson 
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sprookjestypes op te stellen. Door de aftakkingen stroomopwaarts te volgen, met 

inbegrip van de modderige literaire varianten, wilden ze komen tot een 

reconstructie van een Urtext die het meest getrouw zou zijn aan de geest van het 

Indo-europese volk. 

De socio-historische benadering van het sprookje wil achterhalen hoe 

tekst en context elkaar vorm geven: enerzijds onderzoekt men welke sociale en 

historische factoren hebben bijgedragen tot bepaalde ontwikkelingen in het 

sprookjesgenre, anderzijds gaat men na hoe deze ontwikkelingen tot legitimerende 

of bevragende instrumenten worden gemaakt in de maatschappelijke 

werkelijkheid waarin ze hebben plaatsgegrepen. De sprookjestekst is een 

historisch document dat in meer of mindere mate gereconstrueerd en 

gedeconstrueerd kan worden, niet zomaar een vermakelijke allegorie (cf. New 

Historicism).
31

 Zo interesseert Lily Clerkx zich voor de gezinssituaties van de 

laagste klassen in het preïndustriële Europa.
32

 Schriftelijke bronnen over deze 

socio-economische groepen zijn schaars. Het volkssprookje, hun voornaamste 

kunstvorm, is dan ook een welkome bondgenoot in het onderzoek.
33

 Clerkx pleit 

ervoor sprookjes op hun face value te lezen naast andere historische bronnen. Dat 

Roodkapje terechtkomt in de buik van de wolf moet men niet gaan interpreteren 

als de moeilijkheden van het seksuele rijpingsproces of het verdwijnen van de 

zon, wanneer demografische gegevens bevestigen dat wolven effectief ooit een 

levensbedreiging vormden voor arme gezinnen in bosrijke streken. Boze Wolf-

sprookjes waren gewoon terechte waarschuwingen voor de fysiek zwakkere leden 

van het gezin die inderdaad beter niet van het bospad afdwaalden.  

Neomarxist Jack Zipes ziet het groter dan Clerkx:
34

 sprookjes 

weerspiegelen niet alleen de lotgevallen van de kleine man op zijn erf, ze worden 

                                                 
31

 De voorbeelden die ik hier geef kunnen kort weergegevn misschien simplistisch en radicaal 

overkomen. Ik wil echter duidelijk stellen dat deze onderzoekers doorgaans verschillende 

methodes combineren in hun onderzoek (formalisme, structuralisme, semiotiek, narratologie, 

folklorestudies, psychoanalyse, derridiaanse filosofie etc.) en daardoor vrij genuanceerde 

resultaten presenteren. 
32

 Cf. Clerkx 18-37 
33

 Cf. Clerkx 10: “Toen ik in mijn studie over moeders, kinderen en kinderopvang bezig was met 

het onderwerp vondelingen en verlaten kinderen, en las hoe het vroeger in slechte tijden bij 

bepaalde bevolkingsgroepen kon gebeuren dat ouders hun kinderen „verlieten‟, dacht ik: net een 

sprookje (bijvoorbeeld van Klein Duimpje of van Hans en Grietje). Dit bracht mij op de vraag of 

je die vergelijking kunt omkeren en bij het lezen van een sprookje kunt zeggen: net echt”. 
34

 Cf. Zipes, “Breaking the Magic Spell” 
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ook bewust ingeschakeld door de heersende klassen om de status quo te bewaren. 

Dat was zo in de zeventiende eeuw toen de burgerij de motieven van het 

volkssprookje adapteerde aan haar eigen kapitalistische waarden en hen 

vervolgens verspreidde via het literaire sprookje, en dat is nog steeds zo vandaag 

met de sprookjes van Disney die nauwelijks verhuld een etnocentrische American 

Dream promoten. In het huidige kapitalisme zou het sprookje meer dan ooit 

verworden zijn tot een commoditeit, maar dan wel een zelfondermijnende: het 

utopische, subversieve potentieel van het sprookje kan zich steeds keren tegen wie 

het als machtsinstrument wil hanteren (cf. infra). 

Tot de socio-historische benaderingen mag men de ook de feministische 

interpretaties en de Queer Studies rekenen. Zij houden zich vooral bezig met 

genderidentiteit en de receptie van de maatschappelijke socio-seksuele Ander: 

homoseksualiteit, transvestitisme, samenlevend trio etc. Cristina Bacchilega 

neemt een aantal moderne herwerkingen van klassieke sprookjes onder handen. 

Het doel van haar onderzoek is nagaan hoe in deze versies de vrouwelijke 

genderrol wordt geperformeerd:
35

 welk beeld projecteren ze van de vrouw, welke 

narratieve technieken worden daarvoor gebruikt en welke ideologieën van het 

subject liggen daaronder verscholen? Ook langs de kant van de schrijvers is de 

belangstelling voor het verhaal van de Ander gegroeid; in hun sprookjes trachten 

zij de problematische ideologieën van hun maatschappij te tackelen – althans, dat 

lijkt toch de bedoeling te zijn.
36

 De prinsesjes van vroeger zijn bepaald niet frêle 

meer, de boosdoeners lang zo slecht nog niet. Opnieuw verwijs ik naar Gregory 

Maguires “Wicked”, de andere kant van “The Wonderful Wizard of Oz” waarin 

Elphaba, de Boze Heks van het Westen, wordt geportretteerd als een rebel, een 

voorvechtster van rassengelijkheid en uiteindelijk ook als de gestigmatiseerde, 

verbitterde outsider van een manipulatief regime.
37

 De behulpzame heks Glinda 

de Goede en de kleine Dorothy blijken niet meer dan naïeve pionnen in het 

politieke spel van de Tovenaar, een megalomane patriarch. Geen van hen krijgt 

een happy end. 

                                                 
35

 Bacchilega, “Postmodern Fairy Tales” 4 et passim 
36

 Cf. Joosen 
37

 Cf. Maguire 
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De esoterische benadering van het sprookje kwam tot bloei met de 

opkomst van de New Age en het spirituele pluralisme. Het sprookje wordt 

ontcijferd als een hermetische formulering van een transcendente en eeuwige 

waarheid.
38

 In dergelijke interpretaties durft men zich soms nogal vijandig 

opstellen tegenover wetenschappelijke benaderingen die het historisch-

geografische karakter van het sprookje beklemtonen. Onderlinge 

verwantschappen en regionale varianten worden verklaard als het onafhankelijk 

verschijnen van gelijkaardige uitvindingen; “zo ontspringt ook het sprookje steeds 

opnieuw uit de onbewuste diepten van de mensenziel. Men kan ook zeggen: zo 

wordt het steeds opnieuw uit het buitenbewuste, uit de trillingen in de 

alomtegenwoordige ether, uit de “waarheid die in de lucht hangt” door daarvoor 

gevoelige personen opgevangen […]” (Uyldert 8). Iedere mens zou zijn 

helderziendheid moeten kunnen ontwikkelen om de verborgen wijsheid van het 

sprookje, opgeslagen in de intuïtieve taal der beelden, direct te kunnen ervaren.  

Aan de psychoanalytische benadering wijd ik het volledige tweede 

hoofdstuk van deze thesis; hoe Sigmund Freud, vader van de psychoanalyse zich 

aanvankelijk laat onderwijzen door fantastische narratieven om hen vervolgens 

zijn eigen interpretatiemodel op te leggen. Zijn epigonen en concurrenten pikken 

de draad op, allen in de overtuiging dat het sprookje – net als de droom – de via 

regia is tot de menselijke psyche. 
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Hoofdstuk 2: Het sprookje op de sofa 

 

2.1 Freud en het raadsel dat spreekt 

 

“In der analytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein Austausch von 

Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt” (Freud, “Vorlesungen” 9);
39

 

aldus geeft Sigmund Freud de vanzelfsprekende relatie tussen taal en 

psychoanalyse aan. De analyticus kan zich uiteindelijk maar met één ding inlaten, 

en dat is het verhaal van zijn patiënt. Het is niet verwonderlijk dat de 

psychoanalyse dáár haar oorsprong kent, in een verhaal: “Oedipus Rex” (427 

v.C.), de klassieke tragedie van Sophocles. In zijn magnum opus “Die 

Traumdeutung” (1900a) legt Freud met zijn lezing van deze tragedie het 

fundament van de psychoanalytische beweging.
40

 

De mythe van Oedipus is vrij bekend bij zowel classici als analytici. Ik 

herhaal enkel bondig de ontknoping: Oedipus, vorst van Thebe, ontdekt dat hij – 

zonder er zich bewust van te zijn – zijn vader Laïus heeft omgebracht in een vlaag 

van verkeersagressie en nu het bed deelt met zijn eigen moeder Iocasta. Zij 

verhangt zich, waarop haar onfortuinlijk verlichte zoon zich de ogen uitsteekt. 

Sophocles‟ originele publiek, het Athene onder Pericles, moet het ervaren hebben 

als de enscenering van een uniek en specifiek geval van menselijke ellende, het 

cultureel bepaalde worst-case scenario van een catastrofale botsing tussen de 

menselijke wil en de krachten van het goddelijke fatum.
41

 Wanneer de joodse 

Oostenrijker Freud meer dan twee millennia later “Oedipus Rex” opgevoerd ziet 

in Wenen en Parijs kan hij echter vaststellen dat het stuk nog niets aan 

shockerende waarde heeft ingeboet bij de moderne theaterbezoeker. Er moest dus 

iets universeel mee gemoeid zijn, een enigmatisch gegeven dat door iedere mens 

op zeker niveau herkend wordt als een collectief gedeelde waarheid. Met zijn 

                                                 
39

 Alle verdere citaten van Freud zijn weergegeven in hun Nederlandse vertaling uit de edities van 

uitgeverij Boom (Amsterdam/Meppel). Cf. bibliografie  
40

 Cf. Freud, “De droomduiding” 260-265, met inbegrip van de Hamletanalyse 
41

 Cf. Armstrong 47-51 
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invulling van het enigma verwacht Freud de hel te zullen ontketenen in het 

Victoriaanse Wenen:
42

 

 

Zijn [Oedipus‟] noodlot ontroert ons alleen omdat het ook het onze had 

kunnen worden, omdat het orakel vóór onze geboorte dezelfde vloek over 

ons heeft uitgesproken als over hem. Misschien is het ons allen beschoren 

geweest de eerste seksuele impuls op de moeder, de eerste haat en 

gewelddadige wens tegen de vader te richten; onze dromen overtuigen ons 

daarvan. Koning Oedipus die zijn vader Laïus heeft gedood en zijn moeder 

Iocaste gehuwd, is slechts de wensvervulling van onze kinderjaren (Freud, 

“De droomduiding” 262). 

 

Dit gênante samenspel van het kinderlijke driftleven wordt door Freud betiteld als 

het oedipuscomplex, een term die intussen meer verspreid is dan de mythe zelf. 

Gezien de vooronderstelde universaliteit van dit kerncomplex moet Freud niet 

veel moeite doen om er ook een tweede verwante tragedie bij te halen van een 

veel latere datum: Shakespeares “Hamlet” (1600), of hoe de wankele Deense 

kroonprins verlamd wordt door twijfel – “To be, or not to be” – en zelfverwijt 

wanneer hij in de acties van oom Claudius zijn eigen verlangen gerealiseerd ziet: 

het uit de weg ruimen van zijn vader en het vruchtgebruik van zijn moeder. 

  Het is niet zo dat Freud het bestaan van de oedipale driften ontdekt heeft in 

deze twee dramatische narratieven; hij heeft ze er vooral in herkend omdat ze ook 

de zijne waren en vervolgens veralgemeend.
43

 “Er zijn stellig maar weinig 

wetenschappers geweest, die zozeer hun bijdrage aan een theorie met hun persoon 

hebben betaald als Freud deed” (Mooij 11). Hij las de tragedies van Sophocles en 

Shakespeare naast zijn persoonlijke en klinische ervaringen: bevreemdende 

droomverhalen, het discours van hysterische patiënten, gesprekken met vrienden 

(Fliess) en collegae (Meynert, Breuer, Charcot) etc. Zijn aanzienlijke parate 

kennis van het Westerse culture erfgoed voorzag hem bovendien van talrijke 

                                                 
42

 De biografische gegevens van Freud die ik in deze thesis aanhaal zijn voor een groot stuk 

gebaseerd op informatie uit de tekstedities van uitgeverij Boom, de uitvoerige Freudbiografie van 

Peter Gay, en het meer theoretiserende “Tussen hysterie en vrouw” van Paul Verhaeghe. 
43

 Cf. Geerardyn “Over kunst op de plaats van de Ander” en “The Readiness is all!” 
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historische exempla – de “Gesammelte Werke” zijn bezaaid met referenties naar 

de kunsten. De onzegbare waarheid van het modale kerngezin leek zich van alle 

kanten aan hem te willen openbaren, en hij was bereid te luisteren. Deze vroegste 

fase in de theoretische ontwikkeling van Freuds levenswerk kenmerkt zich dus 

vooral door een dynamische wisselwerking tussen narratieve structuren van zowel 

een klinische als artistieke aard. 

In de jaren die volgen op de publicatie van “Die Traumdeutung” verandert 

er iets aan Freuds methodologische houding.
44

 Het blootleggen van het 

oedipuscomplex heeft hem voor een nieuw raadsel gesteld, namelijk de ultieme 

oorsprong ervan. Dertien jaar na de introductie van het concept schuift Freud zijn 

oplossing naar voor. In “Totem und Tabu” (1912-1913a) creëert hij zelf een 

mythe die volgens hem daadwerkelijk moet plaatsgevonden hebben in een 

primitief verleden, de kindertijd van het mensdom als het ware.
45

 Deze mythe 

vertelt over een prehistorische horde van hominiden, geregeerd door een 

almachtige oervader. De mannetjesputter in kwestie heeft ook het seksuele 

monopolie over de vrouwtjes in handen, wat niet in goede aarde valt bij zijn 

gefrustreerde zoons. Om zelf toegang te krijgen tot de vrouwtjes – hun moeders 

en zusters wel te verstaan – verenigen ze zich in een broederschap en slaan hun 

gevreesde vader dood. Vervolgens kannibaliseren ze zijn lijk – de eerste 

totemmaaltijd. Ze betalen de moord echter met een drukkend berouw en 

schuldgevoel, wellicht het meest gekunstelde deel van dit verhaal. Om te 

voorkomen dat iets dergelijks zich in de toekomst zou herhalen, stellen ze het 

incestverbod in. Immers, “De seksuele behoefte verenigt mannen niet, maar drijft 

hen uit elkaar” (Freud, “Totem en taboe” 150). Door een culturele rem te zetten 

op het natuurlijke driftleven, dat voor zijn bevrediging geen rekening houdt met 

bloedverwantschap, wordt het delicate evenwicht in de gezinsrelaties bewaard: 

vader en zoon kunnen niet meer openlijk slaags raken om het seksueel bezit van 

de moeder, want de beslissing is al gemaakt op het hogere niveau van wet en 

gemeenschap. 

                                                 
44
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Armstrong 151-158; Freud, “Totem en taboe” 148-152; Verhaeghe, “Liefde in tijden van 

eenzaamheid” 85-118 en “Tussen hysterie en vrouw” 150-152 



 23 

Alle menselijke cultuur na de reële oermoord en het symbolische 

ereherstel van de vader in het incestverbod draagt volgens Freud de sporen van dit 

trauma. Het maakt deel uit van het collectief bewustzijn, weerspiegeld in wetten, 

religieuze tradities en kunst. Het kerngezin als eenheid van de 

cultuurmaatschappij kan dus niet anders dan weet hebben van de natuurlijke, doch 

rampzalige incestueuze krachten die werkzaam zijn in de mens, al is het maar 

onbewust. Deze kennis wordt op ieder kind overgedragen via de (indirecte) 

opmerkingen en verhalen van zijn oudere verwanten – de zogenaamde 

familieroman – en leert hem de sociaal correcte houding aan ten opzichte van zijn 

ouders, en later ook zijn eigen kinderen. Dáárom snijdt een voorstelling van 

“Oedipus Rex” ons vandaag nog in het vlees, omdat het ooit echt gebeurd is en 

omdat we weten dat het in principe opnieuw kan gebeuren…met ons. 

Freud veronderstelt hiermee het antwoord gevonden te hebben op de vraag 

waarom het oedipuscomplex universeel geldig zou zijn en alomtegenwoordig in 

de kunst.
46

 De theorie wordt afgesloten met de autoriteit van een reële oerdaad; ze 

is nu klaar voor gebruik. Freud ruilt zijn taak als onbevangen ontdekker van de 

menselijke psyche in voor de meer comfortabele rol van de Meester die al weet 

hoe het zit. Zijn benoeming tot professor extraordinarius in 1902 maakt het 

officieel. Boven de befaamde sofa in zijn kabinet prijkt een kopie van Ingres‟ 

schilderij “Oedipus en de sfinx” (1808). Het is zijn persoonlijke embleem 

geworden: de man die zich waagt aan een gesprek met het menselijke beest en 

zich buigt over zijn raadsels – met succes.
47

 De sessies met zijn patiënten 

beginnen een voorspelbaar scenario te volgen: “Dokter, zeg me wat er scheelt met 

mij!” – “Wel, als ik uw gegevens eens doorheen het theoretisch apparaat haal, 

moet ik concluderen dat u zus of zo bent.”
48

 

                                                 
46

 Het alternatieve antwoord waar Freud zijn leven lang mee blijft dwepen, tot en met zijn laatste 

schandaalpublicatie “Der Mann Moses und die monotheistische Religion” (1939a), is de 

fylogenetische hypothese, gebaseerd op de leer van Lamarck. Deze voorloper van Darwin stelt dat 

nieuw verworven karaktertrekken en herinneringen genetisch overerfbaar zijn op latere generaties, 

los van culturele traditie. Deze visie werd noch in de hoek van de biologen, noch in die van Freuds 

collega-analytici warm onthaald en het is op zijn minst vreemd te noemen dat hij ze nooit helemaal 

heeft opgegeven. Cf. Gay 334, 382-384, 732. 
47

 Cf. Armstrong 52-55; Gay 502 
48

 Verhaeghe neemt als paradigma voor deze tweede periode in Freuds kliniek de casus “Dora” of 

“Bruchstück einer Hysterie-Analyse” (1905e), door Freud zelf omschreven als een mislukte 

analyse. De reden van deze mislukking ligt volgens Verhaeghe vooral aan Freuds identificatie met 

de figuur van de Meester, hetgeen bij de hysterische Dora vroeg op laat op hevige weerstand moest 
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Wanneer Freud zich in deze periode tot de kunsten wendt, is het niet 

langer om er zijn oor bij te luisteren te leggen, maar om hen te doen zwijgen. 

Hierin toont hij zich een kind van de negentiende-eeuwse hermeneutiek:
49

 elk 

narratief kan in principe feilloos gedecodeerd worden mits men over het juiste 

theoretische apparaat beschikt. In de praktijk komt deze decodering vaak neer op 

een reconstructie van de socio-historische factoren die aan de oorsprong liggen 

van een bepaald kunstwerk. Een typisch voorbeeld daarvan is Ian Jacks catalogus 

van al het antieke vaatwerk dat John Keats bij het schrijven van “Ode to a Grecian 

Urn” mogelijk in het achterhoofd kan gehad hebben.
50

 Bij Freud wordt het begrip 

oorsprong niet langer zuiver historisch gedefinieerd, maar ook (en vooral) 

psychogenetisch. Met de psychoanalytische interpretatie is de kern van de zaak 

wel gezegd: Hamlet kan de moord van zijn vader niet wreken op zijn oom omdat 

die hem zijn oedipale spiegelbeeld voorhoudt, “the rest is silence”.  

Paradigmatisch voor Freuds kunstanalyses is wellicht “Ein 

Kindheitserrinerung des Leonardo da Vinci” (1910c), een psychobiografisch 

essay dat een verklaring wil bieden voor de typisch leonardeske glimlach die in 

het oeuvre van de Toscaan insisteert.
51

 Aan de hand van wat summiere 

biografische informatie en Da Vinci‟s persoonlijke notities komt Freud tot de 

stelling dat hij waarschijnlijk homoseksueel was, dat hij dat geworden was door 

de aanwezigheid van dominante moederfiguren, en dat hij zijn onbewuste 

homoseksuele driften sublimeerde in zijn passie voor kunst en wetenschap. De 

ambivalente glimlach van la Gioconda en Johannes de Doper wijst op de typisch 

homoseksuele fixatie op de moederborst als partieel object en de resulterende 

fellatiedrang.
52

 

 

 

                                                                                                                                      
botsen. Cf. Freud, “Fragment van de analyse van een geval van hysterie [Dora]” 17-138 en 

Verhaeghe, “Tussen hysterie en vrouw” 55-71 et passim. Ik kom er op terug in hoofdstuk vier. 
49

 Te associëren met figuren als Hippolyte Taine, Wilhelm Dilthey en Hans-Georg Gadamer. Cf. 

onder andere Mooij 100-105 
50

 Cf. Jack 
51

 Cf. Freud, “Een jeugdherinnering van Leonardo da Vinci”. Het moet gezegd dat Freud zichzelf 

wel nuanceert: nergens beweert hij de volledige waarheid van Da Vinci‟s genialiteit te kennen, wel 

de voornaamste drijfveren van diens karakter. 
52

 De validiteit van dit essay werd reeds van bij het begin betwist – en terecht. In zijn redenering 

en argumentatie maakt Freud een aantal onvergeeflijke fouten. Cf. Geerardyn “Freuds 

Leonardostudie” 
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2.2 Freud en het sprookje dat zwijgt 

 

Enkele jaren later richt Freud voor het eerst zijn aandacht op het sprookje. In de 

artikels “Märchenstoffe in Träumen” (1913d) en “Das Motiv der Kästchenwahl” 

(1913f) beschouwt hij een aantal notoire sprookjesmotieven vanuit 

psychoanalytisch perspectief.
53

 Beide teksten liggen in de lijn van zijn toenmalige 

klinische praktijk en de Leonardostudie. In de inleiding van “Märchenstoffe in 

Träumen” neemt hij nochtans een ogenschijnlijk voorzichtige stelling in: de 

herinneringen die iemand heeft aan de sprookjes uit zijn kindertijd kunnen 

beladen worden met de functie van een dekherinnering. Met andere woorden: een 

externe narratieve structuur kan op basis van bepaalde overeenkomsten met de 

eigen psychische realiteit daaraan gerelateerd worden, haar overlappen en net 

daardoor stem geven. Dit fenomeen voltrekt zich zichtbaar in het multiversum van 

de droom, volgens de freudiaanse procédés van Verdichtung en Verschiebung. In 

een eerste voorbeeld droomt een jonge vrouw het volgende:  

 

Zij is in een geheel bruine kamer. Door een kleine deur betreedt men een 

steile trap, en via deze trap komt een zonderling mannetje de kamer 

binnen, klein, met grijs haar, kale kruin en rode neus, dat in de kamer voor 

haar ronddanst, zich heel grappig aanstelt en dan weer de trap afgaat. Het 

is in een grijs gewaad gekleed, waar doorheen men alle lichaamsvormen 

kan onderscheiden. (Correctie: Het draagt een lange zwarte jas en een 

grijze broek.) (Freud, “Sprookjesmateriaal in dromen” 208)      

 

De analyse die Freud er op laat volgen beantwoordt in grote mate aan het 

negatieve clichébeeld dat vandaag in de populaire cultuur leeft over de 

psychoanalyse. Het is een demonstratie van zijn kunnen, een oncompromitterende 

toepassing van zijn ontdekkingen in “Die Traumdeutung” en de elaboraties op het 

                                                 
53

 Cf. Freud, “Sprookjesmateriaal in dromen” en “Het motief van de drie kistjes”. Andere teksten 

uit Freuds oeuvre die werken met sprookjesmotieven zijn onder ander “Träume im Folklore” 

(1958a, 1911) en “Das Unheimliche” (1919h). De eerste tekst is zowat de inverse van 

“Märchenstoffe in Träumen”: niet folklore in dromen, maar dromen in folklore zijn hier het 

onderwerp. In de tweede tekst zoekt Freud te verklaren waarom bepaalde situaties hun unheimlich 

potentieel verliezen in een sprookjescontext. Cf. Freud, “Dromen in de folklore” en “Het 

„Unheimliche‟” 
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oedipuscomplex. De droomster associeert de kamer met de eetkamer van haar 

ouders…het echtelijk bed…de vagina.
54

 Het vreemde ventje is haar schoonvader, 

maar eigenlijk haar echtgenoot. De dag ervoor had zij namelijk uit woede een 

nogal macaber verband gelegd tussen hem en de diabolische sprookjesdwerg 

Repelsteeltje, het “potsierlijke kereltje, wiens naam men niet weet, wiens geheim 

men zou willen kennen, die zulke buitengewone kunstjes kan…” (210). Als puntje 

bij paaltje komt, blijkt het mannetje natuurlijk de benijdenswaardige penis te zijn 

die iedere vrouw mankeert. Freud sluit zijn interpretatie af met een bemerking: 

“Als men in duidelijke voorbeelden aandacht schenkt aan wat de dromer met het 

sprookje doet, en aan de plaats die hij het in zijn droom laat innemen, zal men 

daardoor wellicht ook wenken vinden voor het duiden van deze sprookjes zelf, dat 

nog op zich laat wachten” (210). 

 In het tweede voorbeeld wordt duidelijker waarom nu net 

sprookjesmotieven zo geschikt zijn voor dekherinneringen. Het betreft een 

fragment van de ziektegeschiedenis van de Wolvenman.
55

 Freud legt uit hoe deze 

analysant de sprookjes van “Roodkapje” en “De Wolf en de zeven geitjes” heeft 

gecombineerd met een volksverhaal van zijn grootvader om in een krachtige 

angstdroom uitdrukking te geven aan 

 

[…] iets dat ondubbelzinnig bij het castratiecomplex aansluit […] De angst 

voor zijn vader was het krachtigste motief van zijn ziekte geweest, en de 

ambivalente houding tegenover elk vadersubstituut beheerste zowel zijn 

leven als zijn gedrag in de therapie. Wanneer de wolf bij mijn patiënt 

slechts het eerste vadersubstituut was, dan rijst de vraag of de verborgen 

inhoud van de sprookjes van de wolf die de geitjes opeet, en van 

Roodkapje iets anders kan zijn dan de infantiele angst voor de vader 

(Freud, “Sprookjesmateriaal in dromen” 212-213, eigen cursivering). 

 

                                                 
54

 “Tafel en bed representeren immers het huwelijk. [Cf. de Latijnse rechtsterm voor wettelijke 

echtscheiding: separatio a mensa et toro („scheiding van tafel en bed‟).]” (Freud, 

“Sprookjesmateriaal in dromen” 208) 
55

 Gepubliceerd als “Aus der Geschichte einer infantilen Neurose” (1918b), over een jonge Rus die 

al sinds 1910 bij Freud in analyse was. Cf. Freud, “Uit de geschiedenis van een kinderneurose [De 

Wolvenman]” 
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Ondubbelzinnig is een woord als een monoliet; de verglijdende associaties van de 

dromer worden er een halt mee toegeroepen, de finale betekenis vastgelegd. Freud 

meent deze sprookjes in hun reële kern gepakt te hebben, namelijk de negatieve 

gevoelens jegens de prehistorische oervader. Sprookjes als creatief menselijke 

uitingen lenen zich ideaal tot de constructie van dekherinneringen omdat ze 

teruggaan op een zelfde oorsprong als de strijdige (oedipaal-verwante) 

herinneringen die ze moeten verbergen. Zij behoren tot dezelfde categorie als de 

mythe van Oedipus, tot de verhalen die relatief zuiver de primitieve, collectieve 

psychische structuren overbrengen waarrond ieders persoonlijke familieroman 

moet worden opgebouwd.
56

 

 “Das Motiv der Kästchenwahl” werkt dit oorsprongsidee verder uit. 

Aanleiding van het artikel zijn twee scènes uit het werk van Shakespeare. In “The 

Merchant of Venice” (1596) moeten de vrijers van de schone Portia een keuze 

maken tussen drie kistjes: één van lood, één van zilver en één van goud. Hij die 

het juiste kistje kiest, wint het voorrecht haar te mogen huwen. Bij het begin van 

“King Lear” (1605) wordt het rijk verdeeld onder drie koningsdochters, evenredig 

met de vleierij die ze hun vader willen betuigen. De derde dochter, die oprecht 

van hem houdt, weigert het spel mee te spelen en zwijgt. Freud herleidt beide 

scènes tot de keuze van een man tussen drie vrouwen.
57

 Of Shakespeares scènes 

nu beïnvloed zijn door historische feiten of niet, het valt Freud op dat het motief 

van de drie vrouwen veelvuldig voorkomt in diverse sprookjes en mythen: het 

Parisoordeel, Assepoester, Apuleius‟ “Amor en Psyche” etc. Het lijkt hem dan 

ook waarschijnlijk dat er een kern van “puur menselijke condities” achter 

schuilgaat (“Het motief van de drie kistjes” 217). Wat deze narratieven 

gemeenschappelijk hebben, is de positieve nadruk die elk van hen legt op de derde 

vrouw, gehoorzaam, maar vooral zwijgzaam. Zij staat voor de stille Dood. Het feit 

dat deze verschijnt in een aantrekkelijke gedaante kan worden verklaard vanuit de 

psychoanalytische vaststelling dat Thanatos en Eros (nog niet zo verwoord) 

verwante krachten zijn. Zij komen samen in de chtonische vrouw die leven geeft, 

                                                 
56

 Dit zijn althans mijn eigen conclusies bij de integrale tekst van het artikel. Freud zelf komt niet 

tot deze expliciete formulering.    
57

 De kistjes in kwestie zijn volgens de logica van “Die Traumdeutung” immers een symbool van 

het vrouwelijke (zoals de meeste voorwerpen die iets kunnen bevatten). 
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maar het ook kan terugnemen. De man die in de sprookjes kiest voor de stille 

vrouw verzoent zich eigenlijk met zijn onafwendbare lot als sterveling. 

 

 

2.3 De betovering van de postfreudianen… 

 

Freud is steeds bezorgd geweest over het onderwijs en de training in de methode 

van de psychoanalyse. Zijn vele niet-klinische, toegepaste analyses (cf. supra) 

kaderen in een strategisch overwogen verspreiding van het psychoanalytisch 

gedachtegoed in kennisdomeinen als kunst, recht, opvoeding, godsdienst en 

filologie.
58

 Systematische uiteenzettingen als “Über Psychoanalyse” (1910a) 

moeten een meer algemene introductie bieden tot concepten als de hysterie, het 

onbewuste, de drift, de droom etc.
59

 Deze uiterst leesbare tekst is de schriftelijke 

neerslag van vijf colleges die Freud in 1909 gaf aan Clark University (Worcester, 

Massachusetts), een soort “Psychoanalysis for Dummies”. De Engelse vertaling 

hielp Freud zijn schandaleuze plaag naar de Nieuwe Wereld te brengen.
60

  

Datzelfde jaar verschijnt ook “Über „wilde‟ Psychoanalyse” (1910k) als 

symptoom van die plaag.
61

 Freud vertelt daarin hoe hij een bezoekje had gekregen 

van een dame die leed aan angstaanvallen. Deze waren er erger op geworden sinds 

ze op consultatie was gegaan bij een jonge arts. “[W]ant deze had haar uiteengezet 

dat de oorzaak van haar angst haar seksuele behoeftigheid was […] Naar mij was 

zij evenwel gekomen omdat de arts haar had verteld dat dit nieuwe inzicht aan mij 

te danken was en dat zij maar bij mij de bevestiging moest halen dat het zo was en 

niet anders” (“Über „wilde‟ Psychoanalyse”43). De jonge arts, meent Freud, 

maakt zich schuldig aan enkele zware theoretische en technische fouten die 

indruisen tegen de basisleer van de psychoanalyse. Hij heeft een aantal principes 

ofwel verkeerd begrepen, ofwel moedwillig miskend.
62

  

                                                 
58

 Cf. Verhaeghe, “Tussen hysterie en vrouw” 69 
59

 Cf. Freud, “Over psychoanalyse” 
60

 Freud zou iets dergelijk hebben gezegd tegen Carl Gustav Jung tijdens hun overtocht naar 

Amerika. 
61

 Cf. Freud “Over „wilde‟ psychoanalyse” 
62

 Cf. Freud, “Over „wilde‟ psychoanalyse” 44 
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Het zou geen eenmalig incident blijken. Vele aanhangers van de 

psychoanalytische beweging hadden zich reeds op twijfelachtige manier 

geëmancipeerd van hun intellectuele vader – “On n‟est trahi que par les siens”, 

om nogmaals een kernachtige formulering van Mooij te gebruiken (60). De 

originele geschriften van Freud worden er nauwelijks nog op nageslagen en al 

zeker niet in het Duits. Vooral in Amerika beroept een nieuwe generatie analytici 

zich op samenvattingen en overzichten in de standaardhandboeken psychologie.
63

 

Met Freud geloven ze de zaligmakende theorie gevonden te hebben. Uit al dit 

enthousiasme komen onvermijdelijk heel wat wilde en blinde analyses voort. 

Nonchalance of rigiditeit, het argument van het magister dixit is nooit veraf. Of 

deze nieuwe ontwikkelingen wel overeenstemden met de intentie van die Meester 

is een andere zaak… 

Aan de relatie tussen de psychoanalyse en de verhalende kunsten verandert 

niet veel. Freud had de tendens gezet met Leonardo en de sprookjesmotieven. 

Toepassen is de boodschap. Dit verwordt in de praktijk doorgaans tot een 

combinatie van dogmatisch vertalen (“De toren staat voor de penis, het meer voor 

de vagina, want Freud zegt dat...”) en klinische evaluaties (“De protagonist lijdt 

aan neurotische wanen die voortkomen uit seksuele frustraties”).
64

 Het sprookje 

als bevoorrecht venster op het freudiaanse onbewuste ontsnapt niet aan de 

aandacht; de impliciete kergedachte van “Märchenstoffe in Träumen” was niet 

onopgemerkt gebleven: “[…] many savage beliefs and folklore customs […] show 

the same peculiar mental mechanisms characteristic of unconscious products and, 

what is perhaps even more important, they reveal the same underlying content and 

are derived from the same sources”, aldus Ernest Jones, freudiaan van het eerste 

uur (Jones 92). Voor gerespecteerde analytici als hemzelf, Otto Rank en Herbert 

Silberer is het een uitstekende kans om het theoretische instrumentarium ten toon 

te spreiden:
65

 “De Kikkerprins” wordt ontleed als een omkering van het 
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 Cf. Verhaeghe, “Tussen hysterie en vrouw” 70 
64

 Een verwijzing naar Edmund Wilsons psychoanalytische lezing (1934) van Henry James‟ “The 

Turn of the Screw”. Voor een beknopte kritiek op dit type van toegpaste psychoanalyse, cf. onder 

andere Ellmann 1-5; Felman 94-114 
65

 Voor een uitgebreider overzicht, cf. Haase. Zijn artikel gewaagt ook van prefreudiaanse 

benaderingen, in het bijzonder de etnopsychologie, een kind van het negentiende-eeuwse 

nationalistische gevoel. Vertrekpunt is de notie dat folklore sporen bevat van de oorspronkelijke 

culturele identiteit van een volk, haar primitieve ziel als het ware. 
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verdringingsproces (Herbert Silberer) en de vrouwelijke afkeer van het fallische 

(Jones). Ik beperk mij hier tot een bespreking van Bruno Bettelheims “The Uses 

of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales” (1979), 

prototypisch voor de postfreudiaanse sprookjesstudies van de twintigste eeuw.
66

  

Volgens Bettelheim kan de onderstroom van psychoanalytische wijsheid in 

het sprookje niet ontkend worden. Of hij zich al dan niet schaart achter de 

freudiaanse these van reële oerfenomenen aan de bron van psyche en cultuur blijft 

onduidelijk. Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit naar hoe het sprookje 

vandaag gepercipieerd wordt bij zijn voornaamste publiek: het kind. Welke 

invloed hebben de soms bevreemdende verhalen op de ontwikkelende psyche van 

dit ontvankelijke mensenwezen? Bettelheims antwoord klinkt positief: in het 

sprookje vindt het kind een bemoedigende weerspiegeling van zijn eigen 

psychische realiteit. Het fantastische karakter en symbolisch potentieel van het 

sprookje leent zich immers uitstekend tot associatie en identificatie – wie snapt 

beter het animisme van de sprookjeswereld dan het kind dat zo vaak al spelend 

delen van zichzelf in onbezielde zaken projecteert?  

Ten minste op een onbewust niveau betrekt het kind het sprookje op zijn 

eigen leven, een leven dat niet steeds zonder slag of stoot verloopt. Naast de 

universele vloek van het oedipuscomplex is er nog het pijnlijke integratieproces 

van de freudiaanse triade Id, Ego en Superego. Sprookjes geven het kind de 

indruk dat hij niet alleen staat met zijn problemen. Ze zijn zelfs normaal. 

Bovendien zijn ze niet onoverkomelijk – “En ze leefden nog lang en gelukkig”.
67

 

De therapeutische waarde van het sprookje is op zijn minst tweeledig: enerzijds 

kan het kind zijn sociaal onaanvaardbare driften uitleven zoals hij dat doet in zijn 

dromen en fantasieën, anderzijds leert hij er beter mee omgaan voor een later 

sociaal gelukkig leven. En zelfs als geslaagde volwassene heeft hij nog iets aan de 

Lieblingsmärchen uit zijn jeugd: ze voorzien hem van een schat aan krachtig 

                                                 
66

 Cf. Bettelheim 
67

 Ook Bettelheim beschouwt optimisme en utopie als een essentieel kenmerk van het sprookje (cf. 

supra): “Myths project an ideal personality acting on the basis of superego demands, while fairy 

tales depict an ego integration which allows for appropriate satisfaction of id desires. This 

difference accounts for the contrast between the pervasive pessimism of myths and the essential 

optimism of fairy tales” (Bettelheim 41). 
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symbolisch beeldmateriaal waarmee hij in het nachtelijke droomwerk zijn 

wensvervullingen kan verhullen.
68

 

Bettelheim wijdt een volledig hoofdstuk aan de zogenaamde Animal-

Groom Cycle  waaronder ook Apuleius‟ “Amor en Psyche” en het daarmee nauw 

verwante “La belle et la bête” van De Beaumont.
69

 Beide verhalen zouden elk op 

hun eigen manier het verloop van het vrouwelijke oedipuscomplex beschrijven, 

het meest exemplarisch en positief bij De Beaumont: de jonge en onervaren Belle 

heeft een hechte band met haar vader. Van een moederfiguur is in het verhaal 

geen sprake. In tegenstelling tot haar hooghartige zusters wil Belle de ouderlijke 

woonst niet verlaten via een winstgevend huwelijk. Papa is dus de enige man voor 

haar. Tegelijk is er het incestverbod: hun relatie mag geen romantische of seksuele 

dimensies aannemen. Belle is er naar analogie van overtuigd dat iedere seksuele 

relatie met een man een faux pas is. Zolang ze haar overigens geheel normale 

affecties jegens haar vader niet kan hervormen en overdragen op een volwassen 

liefdesrelatie zal de betrokken partner steeds overkomen als beestachtig en 

bedreigend. “La belle et la bête” gaat in deze interpretatie vooral over de interne 

reis die iedere vrouw moet afleggen om te beseffen dat haar man geen beest is en 

seksualiteit niet gevreesd hoeft te worden; ze kan net de ultieme bekroning van 

een huwelijk zijn.  

In “Amor en Psyche” komt de ambivalentie van deze interne reis meer tot 

uiting, reeds van bij het begin:
70

 wat Psyche ervaart als haar eigen rouwstoet blijkt 

een trouwstoet te zijn. Eenmaal in Amors schitterende paleis geniet ze voluit van 

het narcistisch plezier op haar wenken bediend te worden door onzichtbare 

stemmen. Dit plezier moet ze ‟s nachts weer inruilen voor de onzekerheid van een 

al even onzichtbare bedgenoot. Uiteindelijk geeft ze toe aan het waanidee dat die 

bedgenoot wel eens een monsterlijke slang kon zijn. Dat ze dit fallische wezen 

met een mes te lijf wil gaan, kan alleen maar geïnterpreteerd worden als een 

                                                 
68

 Tolkien, eveneens een begeesterd pleiter voor het sprookje, ziet het opvallend anders. 

Volwassenen in het bijzonder hebben nood aan sprookjes: “[…] fairy-stories offer also, in a 

peculiar degree or mode, these things: Fantasy, Recovery, Escape, Consolation, all things of which 

children have, as a rule, less need than older people. Most of them are nowadays very commonly 

considered to be bad for anybody” (Tolkien 46).  
69

 Komen ook aan bod in het bewuste hoofdstuk: “Sneeuw-Wit en Roze-Rood”, “Het betoverde 

Zwijn”, “Blauwbaard” en “De kikkerprins”. Cf. Bettelheim 277-310. Voor parallellen tussen 

“Amor en Psyche” en  “La belle et la bête”, cf. ook Bacchilega 73-74 
70

 Voor een samenvatting van het verhaal, cf bijlage 
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castratiepoging, gemotiveerd door penisnijd en angst voor de mannelijke 

seksualiteit. Wanneer ze dan toch Amors ware identiteit ontdekt, komt die kennis 

te vroeg: geen van beiden is rijp voor een hoogbewuste, volwaardige relatie. Het 

koppel wordt tijdelijk gescheiden. De beproevingen die daarop volgen staan voor 

“the difficulties man encounters when the highest psychic qualities (Psyche) are to 

be wedded to sexuality (Eros). Not physical man, but spiritual man must be reborn 

to become ready for the marriage of sexuality to wisdom” (239); Psyche moet 

letterlijk terugkeren uit het rijk der Doden, terwijl Amor zich aan de al even fatale 

(want: preoedipale) grip van zijn seksueel verleidelijke moeder Venus probeert te 

onttrekken.
71

 Dan pas, in een evenwaardig partnerschap dat ook ruimer sociaal is 

ingebed, kunnen de geliefden het gezamenlijk genoegen vinden (cf. de eendracht 

op de Olympus en de geboorte van Voluptas). 

Hoewel deze thesis freudiaans-lacaniaans georiënteerd is, dien ik ook kort 

uit te weiden naar een andere tak van de psychoanalyse. Niemand heeft zich 

immers bedrijviger getoond op vlak van de sprookjesanalyse dan de school van 

Carl Gustav Jung.
72

 Teksten van hem als “Zur Phänomenologie des Geistes im 

Märchen” (1946), “Zur Psychologie des Kind-Archetypus” (1940) en “Zur 

Psychologie der Schelmenfigur” (1954) staan daarbij model.
73

 Jung is dan wel 

geen postfreudiaan in strikte zin, zijn theorie vertoont wel degelijk 

karaktertrekken van stamvader Freud, waaronder een voorliefde voor fantastische 

narratieven. De jungianen poneren het bestaan van een collectief onbewuste – niet 

te verwarren met het collectieve bewustzijn waarin het trauma van de freudiaanse 

moord op de oervader opgeslagen zit.
74

 Dit collectief onbewuste is onpersoonlijk 

en a-historisch. Het bestaat ergens los van de mens zelf. Naast een onuitputtelijke 
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 Bettelheim legt hier de link met het superieure “La belle et la bête”: “Cruel and destructive as 

the [pre]oedipal love of Aphrodite for her son is in the myth which begins the history of this fairy-
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bron van spirituele energie bevat het ook een universele kennis die hem kan 

helpen in zijn streven naar een kwalitatiever leven en het bereiken van de eigen 

lotsbestemming. Die kennis neemt de vorm aan van krachtige oerbeelden: de 

archetypes. Narratieve genres als het sprookje en de mythe hebben deze 

archetypes als voornaamste bouwsteen. Hun oorsprong ligt immers in een 

primitief verleden bij natuurvolkeren die beter afgestemd waren op de 

archetypische waarheid van dromen, hallucinaties en visioenen. Het sprookje gaat 

daarom niet geheel aan de moderne, spiritueel armere lezer verloren; zelfs op een 

onbewust niveau brengt de ervaring van de archetypes veranderingen teweeg in 

zijn psychisme. Deze mystieke verlossingsideologieën maken de jungiaanse 

psychoanalyse een populaire bron voor de vele introspectieve zelfhulpboekjes en 

esoterische handleidingen die men in menig boekhandel kan terugvinden in de 

rekken Psychologie. 

Onder de jungiaanse sprookjeslezers is Marie-Louise Von Franz wellicht 

het meest vooraanstaand.
75

 Zij begrijpt het sprookje als een relatief gesloten 

systeem dat erop gericht is één welbepaalde psychoanalytische waarheid over te 

brengen: hoe men via de individuatie moet komen tot een optimaal functionerend 

Zelf. Het Zelf is het regulerend centrum van het collectief onbewuste en tegelijk 

ook de psychische totaliteit van het individu. Men kan de archetypische waarde 

van sprookjessymbool op het spoor komen door amplificatie, het opsporen van 

zoveel mogelijk betekenisparallellen in andere narratieven en culturele gebruiken. 

Von Franz zoekt graag naar symbolen van de samenwerking tussen animus en 

anima, de archetypische krachten van mannelijkheid en vrouwelijkheid die in het 

Zelf werkzaam zijn. Haar interpretaties zijn naar eigen zeggen nooit finaal; het 

zijn vertaaloefeningen die zowel de sprookjes als hun lezers revitaliseren, en die 

regelmatig vernieuwd moeten worden. Daarbij blijven de achterliggende 

archetypes ongemoeid hun helende kracht uitoefenen.  

In haar boek “The Golden Ass of Apuleius: The Liberation of the 

Feminine in Man” (1970) is het de beurt aan de “Metamorphoses” (2
de

 eeuw n.C.), 

de roman avant la lettre waarin de vertelling van “Amor en Psyche” een centrale 
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rol speelt.
76

 Deze roman is niet zomaar een staaltje van lees-/leedvermaak, maar 

de symbolisch uitgevochten strijd van een man met de vrouwelijke krachten in en 

rondom hem. Het betreft niet enkel de onfortuinlijke protagonist Lucius die op 

magische wijze in een ezel is getransformeerd, maar ook zijn geestelijke vader 

Apuleius van Madaura:  “From the little bit of data we have of Apuleius‟ life he 

seems to have been one of these men who evaded for a long time an ultimate fight 

with his mother to free his masculinity. By escaping into homosexuality and into 

an intellectual way of living, in a way eliminating the feminine principle, the man 

of concrete enterprise in him did not get to life” (Von Franz, “The Golden Ass” 

22-23). De lange omzwervingen van de ezel symboliseren de wankele 

individuatie van Lucius-Apuleius naar een stabiel Zelf via de aanvaarding van het 

vrouwelijke principe, in concreto: de inwijding tot de mysteriecultus van Isis. Het 

ingelaste verhaaltje van “Amor en Psyche” is reeds een gedeeltelijke anticipatie 

van deze climax.  

Met behulp van een reeks amplificaties uit folklore, mythologie, alchemie, 

gnosticisme en zelfs zoölogie kan Von Franz de figuren Amor en Psyche 

herleiden tot de archetypes van animus en anima die naar elkaar toe moeten 

groeien. Amor als puer aeternus dient afstand te doen van het moedercomplex dat 

hem belet tot volwas te komen, en de overgang te maken van een moederlijk 

besmette anima (Venus) naar een zuivere anima (Psyche). Moederskindjes 

functioneren immers niet naar behoren in de maatschappelijke realiteit: ze 

beschikken noch over de wil zich te wijden aan het andere geslacht, noch over het 

vermogen de juiste partner te kiezen, noch over religieuze bewogenheid. Psyche 

van haar kant leert omgaan met de Schaduw, de meer destructieve kant van het 

onbewuste en bovendien nauw verwant aan de anima (haar afgunstige zusters). Ze 

ondervindt dat geen enkele relatie vanzelfsprekend perfect is. Via de 

beproevingen van Venus verwerft ze de vaardigheden die ze nodig heeft om 

contact te leggen met het onbewuste, de animus en haar Zelf, wat leidt tot een 

hereniging met Amor. Toch eindigt hun wederzijdse leerproces niet met een 

onverdeeld succes: Amor neemt zijn vrouw mee naar de Olympus waar ze zich als 
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 Cf. Von Franz, “The Golden Ass” 77-137. Zij verwijst op haar beurt naar Erich Neumann, 

“Amor and Psyche: The Psychic Development of the Feminine” (1962) en F.E. Hoevels, 
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onsterfelijke wezens niet hoeven te bekommeren over hun persoonlijke groei. Of: 

Lucius-Apuleis is op dit punt van de “Metamorphoses” nog een té grote ezel om 

tot hoger besef te komen en wendt zich tot de vlucht. 

Dan wil ik nog kort een alternatieve jungiaanse benadering van “Amor en 

Psyche” belichten, afkomstig van feministe Jean Shinoda Bolen. In “Godesses in 

Everywoman” (1984) poogt zij recht te doen aan de psychologie van de 

hedendaagse vrouw door een categoriaal systeem uit te werken dat verder gaat 

dan de klassieke maagd/hoer-indeling waaraan vrouwen in het huidige 

patriarchaat worden onderworpen.
77

 Zij werkt daarbij met de godinnen van het 

Grieks-Romeinse pantheon. Deze zouden eigenlijk archetypische afsplitsingen 

zijn van één archetype Vrouw. Elke concrete vrouw draagt meerdere van deze 

godinnen-archetypes in zich die haar handelen beïnvloeden.
78

 En daar heeft ze 

maar beter weet van, wil zij die invloed in goede banen leiden. Ze moet bewust en 

actief met deze krachten aan de slag gaan. Het analyseren van eigen dromen, maar 

ook van sprookjesmotieven is daar een uitstekende gelegenheid voor.  

Bolen biedt haar lezers het verhaal van “Amor en Psyche” aan als zijnde 

een uitstekende metafoor voor de individuatieroute die moet worden afgelegd 

door zogenaamde Aphrodite-vrouwen.
79

 Zij hebben vaak te kampen met moeilijk 

controleerbare romantische impulsen die hun eigen welzijn en dat van anderen in 

gevaar brengen. In navolging van Bettelheim en Von Franz interpreteert Bolen 

Psyche‟s beproevingen als vaardigheden die bijdragen tot de geestelijke 

ontplooiing van het individu. Het gaat daarbij vooral om animusgerichte 

vaardigheden zoals orde scheppen in een chaos van gedachten en emoties (het 

sorteren van de zaden) en het verwerven van macht in een mannenwereld zonder 

daarbij de vrouwelijke empathie te verliezen (het verzamelen van de gouden wol). 

Zo krijgen ook de andere godinnen een kans om naar voren te treden in het 

onbewuste van de Aphrodite-vrouw en haar te stabiliseren.
80
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2.4 …verbroken (?) 

 

Op zich is de stelling dat oedipale onderstromen een relevant aandeel hebben in 

het verhaalverloop van een groot aantal klassieke sprookjestypes niet 

verwonderlijk. Men hoeft geen notie te hebben van psychoanalytische theoriën 

om te onderkennen dat psycho-sociale spanningen tussen ouders en kinderen een 

vaak voorkomend thema zijn in sprookjes. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen 

verwijzen naar Clerkx‟ socio-historische benadering van de gezinssituatie in de 

sprookjes van het Ancien Régime, waarin verwaarloosde kinderen, stiefmoeders, 

ongelijke huwelijken en erfeniskwesties schering en inslag zijn in de 

dagdagelijkse historische realiteit.
81

 Er is echter een meerwaarde die Freud en zijn 

volgelingen ons op dit sociaal realisme kunnen bieden. De hoeksteen van de 

psychoanalyse is niet voor niets een complex; zij probeert recht te doen aan de 

intersubjectieve complexiteit van een gegeven situatie en wil zich niet tevreden 

stellen met de oppervlaktestructuur daarvan. Als men het verschijnen van 

kwelduivels en natuurgeesten in sprookjes historisch wil verklaren vanuit een 

algemeen geloof in het bovennatuurlijke, dan zal de psychoanalyse klaar staan 

met de vraag waarom de mens nood heeft aan dergelijk geloof. 

 Dit stimulerende, bevragende aspect van de psychoanalyse, mijns inziens 

haar grootste sterkte, blijkt in de praktijk nochtans vaak omgezet te worden in 

haar grootste zwakte: de veronderstelling dat er meer onder het oppervlak zit slaat 

om naar een vooronderstelling van wát er precies onder zit. Op die manier werkt 

de klassieke psychoanalytische benadering van het sprookje reductionistisch, mijn 

eerste punt van kritiek. We zagen reeds hoe Freud dit in zijn vroegste theoretische 

fase nog enigszins wist te vermijden met een expliciet open attitude ten opzichte 

van het fantastisch narratief. Hij liet de verhalen toe te resoneren in zijn geest, wat 

hem in staat stelde gedaante te geven aan veeleer vormloze intuïties – al bij al een 

stuk vruchtbaarder voor zowel de psychoanalyse als de filologie dan bijvoorbeeld 

zijn repelsteeltjesanalyse in “Märchenstoffe in Träumen”, die wel eens op de 

                                                                                                                                      
falen van Psyche bij de vierde taak, een falen dat te wijten is aan de meest stereotypische 

vrouwelijke ondeugd: nieuwsgierigheid. “Ze hecht grote waarde aan een liefdesverhouding, zet 

daarvoor alles op het spel, en wint” lijkt me een nogal makkelijke conclusie (Bolen 402). 
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lachspieren durft werken. Het einddoel ligt bij dergelijke analyses op voorhand 

vast: het bevestigen van een theorie die reeds naar voren is geschoven als 

universeel en haast onontkoombaar. Het sprookje wordt hier door de mangel 

gehaald, in de eerste instantie om de mangel gaande te houden. 

 Kijken we naar de latere generaties van psychoanalytici dan stellen we min 

of meer hetzelfde vast. Immer staan zij paraat oerfenomen en archetypes te 

reconstrueren in de kneedbare ruimte van het sprookje, penisnijd of Schaduw, 

quod erat demonstrandum. Het is pijnlijk stereotiep dat Bettelheim zijn sprookjes 

in “The Uses of Enchantment” indeelt in problemen met het oedipuscomplex en 

problemen met de freudiaanse trias Id, Ego, Superego. Enige nuance is niettemin 

gewenst: het onderzoek van analytici als Bettelheim en Von Franz zijn wel 

degelijk een must voor wie het rijk der sprookjes wil betreden; de interculturele 

symboolamplificaties van Von Franz getuigen van een grondige academische 

kennis en ook Bettelheim beloont zijn lezer met heel wat meer dan freudiaanse 

leerstellingen.
82

 Verder geven beiden ook het voorlopige karakter van hun 

interpretaties toe. Bettelheim: “What is said in this book should be viewed as 

illustrative and suggestive merely” (19) en Von Franz: “Psychological 

interpretation is our way of telling stories […] We know quite well that it is just 

our myth” (45). 

 Mijn tweede punt van kritiek is dat de psychoanalytische interpretatie van 

het sprookje vaak een openlijk moralistische pretentie heeft. Als we Bettelheim 

moeten geloven kunnen onze kinderen met behulp van het sprookje veranderen in 

blije, aangepaste neurootjes. Een correct doorworsteld oedipuscomplex, een 

goede beheersing van hun driften, zo kunnen ze het best de maatschappij 

tegemoet gaan. Dit mogen dan wel normen zijn waar de Westerse wereld zich 

inderdaad naar oriënteert, hen bij wijze van therapie aanbieden aan het individu 

als moreel paradigma kan niet anders dan uitdraaien op een gedeeltelijke 

mislukking.
83

 Daarvan getuigen ook Freuds eigen opvattingen over de relatie 

individu-maatschappij zoals hij die uiteenzet in “Das Unbehagen in der Kultur” 
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(1930a):
84

 het menselijk subject is per definitie nooit volledig aangepast aan de 

ander, dat is net de kerngedachte van het oedipuscomplex. Samen-leven is altijd 

compromissen sluiten en daarom is het volledig blije neurootje van Bettelheim 

een fictie.
85

 Bij Von Franz klinkt het moralisme nog een stuk luider door: 

homoseksualiteit wordt vaak in één adem genoemd met idealisme, escapisme, 

onaangepast gedrag en megalomanie.
86

 Pas in de heteroseksuele relatie zouden 

animus en de anima van beide partners complementair kunnen optreden, de man 

als intellectueel (maar niet te veel) en de vrouw met haar instinct (opgepast voor 

de Schaduw).
87

 Het is nog maar de vraag – en het is geen retorische –  hoe en in 

welke mate dergelijke uitgangspunten nog kunnen bijdragen aan het begrijpen van 

de moderne Westerse maatschappij. 

 Mijn laatste punt van kritiek sluit hier nauw bij aan: de psychoanalyse 

zoals geconcipieerd door Freud heeft een deel – lang niet alles – van haar sociale 

relevantie verloren. Oorspronkelijk was zij een theorie door en voor de 

negentiende-eeuwse Westerse bourgeoisie. Zij kwam tot ontwikkeling door 

Freuds interactie met zijn hysterische patiënten, stuk voor stuk gegoede lieden die 

zich de behandeling konden permitteren, én zijn persoonlijk gezinservaringen. En 

dat heeft zijn sporen nagelaten op de theorie. Neem nu de freudiaanse invulling 

van het oedipuscomplex: het kind wordt ontdubbeld in zijn identiteit wanneer hij 

zich geconfronteerd ziet met twee heel verschillende identificatiepunten. Aan de 

ene kant zijn moeder, de vrouw, zachtaardig, passief, schenker van individueel 

genot. Aan de andere kant zijn vader, de man, autoritair, actief en begrenzer van 

het individueel genot ten voordele van het instituut maatschappij. Dat Freud deze 

identiteitsontdubbeling voorstelt als iets universeel impliceert dat de 

gezinsstructuur waarin zij tot stand dat dus ook moet zijn. Met andere woorden, 

dat het burgerlijke kerngezin een invariabele is in ruimte en tijd. 

Een eeuw later weten we hoe naïef dit uitgangspunt wel niet is.
88

 

Antropologisch onderzoek toont voortdurend aan hoe groot de onderlinge 

verschillen tussen de culturen van de wereld wel niet zijn. Het kerngezin blijkt een 
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relatief jong instituut; de mythe van de patriarchale oerhorde mag wellicht 

vervangen worden door het model van een prehistorische matrilineaire 

samenleving die geen vaders kent, enkel moeders en kinderen. Seksueel verlangen 

is daarin een haast verwaarloosbare factor. Ook aan de andere kant van de tijdlijn 

lijkt het er op dat de oervaders op de vlucht zijn geslagen. Het klassieke kerngezin 

is in onze samenleving vandaag eerder uitzondering dan regel. Daartegenover 

staat het nieuwe gezin dat bestaat uit één ouder of twee van hetzelfde geslacht, 

samengesteld is uit meerdere gezinnen, carrière verkiest boven kinderen etc. Hoe 

kan Freuds Oedipus zich daar nog in handhaven? 

We mogen deze vlucht van de oervaders ook metaforisch opnemen: de 

moderne maatschappij is er een stuk pluralistischer op geworden. Een eeuw 

geleden kon men de identiteitsontdubbeling van het kind inderdaad grosso modo 

samenvatten als het pendelen tussen het moederlijk genot en de vaderlijke 

autoriteit. Veel andere identificatiepunten had het kind niet in zijn beperkte 

wereld. Andere autoriteitsfiguren zoals de pastoor, de schoolmeester en de dokter 

verkondigden overigens min of meer dezelfde moraliteiten als de gesnorde papa. 

Vandaag worden we net geconfronteerd met de meest uiteenlopende invloeden. 

De Grote Verhalen zijn voorbij, zegt men wel eens. Individualiteit en 

zelfontplooiing zijn als het ware de nieuwe religie van het Westen. Iedereen moet 

zijn eigen identiteit kunnen opbouwen naar eigen welbevinden. Alles kan, niets 

moet. Maar hoe meer uiteenlopende stukjes identiteit die iemand zich eigen wil 

maken, des te groter de verdeeldheid van die identiteit. “In plaats van de vroegere 

freudiaanse identificatie krijgen we de lacaniaanse aliënatie, waarbij het subject in 

een vliegwielbeweging voortdurend verdeeld wordt over de verschillende 

verlangens van elkaar voortduren aflossende referentiefiguren” (Verhaeghe, 

“Liefde in tijden van eenzaamheid” 124).
89

 

 

Hier eindigt het gedeelte van deze thesis dat men min of meer kan omschrijven als 

een status quaestionis van het traditionele sprookjesonderzoek. Vertrekkende 

vanuit het polymorfe karakter van het sprookjesgenre heb ik aangetoond welke de 

gangbare moderne benaderingsmethodes zijn. Vervolgens ben ik uitvoerig 
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ingegaan op de klassieke psychoanalytische interpretatie die naar mijn mening 

vatbaar is voor enige herziening, wil zij nog voldoende aansluiten op het 

hedendaagse discours van sociaal en wetenschappelijk pluralisme. In wat volgt zal 

ik voorstellen dat deze herziening kan gedacht worden vanuit het 

psychoanalytisch bedrijf zelf: Jacques Lacans beruchte retour à Freud. 
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Hoofdstuk 3: Lacans theorie van het subject 

 

3.1 Inleiding 

 

Mijn opzet lijkt rechtlijnig: de orthodoxe visie op de psychoanalytische theorie 

van Freud gedeeltelijk vervangen door die van Jacques Lacan en die vervolgens 

inschakelen in het literatuurwetenschappelijke sprookjesonderzoek. In de praktijk 

stoot men echter snel op hindernissen. Ten eerste: het primaire tekstmateriaal is 

allesbehalve toegankelijk. Begrepen worden is voor Lacan geen prioriteit. Ten 

tweede: wie hoopt op een duidelijk omlijnd theoretisch model komt bedrogen uit. 

Veeleer krijgt men te maken met een aantal epistemologische grondslagen die het 

traditionele logisch denken destabiliseren. Ten derde: hoe uitgebreid en 

veelomvattend het lacaniaanse onderwijs ook mag zijn, het bevat geen literaire 

theorie die men eenduidig en productief kan gaan toepassen op eender welk 

gegeven verhaal. In dit hoofdstuk belicht ik de eerste twee problemen. Mijn 

bedoeling is zo een algemene schets te bieden van het lacaniaanse onderwijs, met 

voldoende aandacht voor de achterliggende epistemologie. In het vierde hoofdstuk 

kan de stap dan gezet worden in de richting van een nieuwe psychoanalyse van 

het sprookje. 

 

 

3.2 can: het gebrek aan een geünificeerde theorie
90

  

 

De moeilijkheid van Lacan lezen is mythisch. Zelf steekt hij het ook niet onder 

stoelen of banken; zijn eigen magnum opus “Écrits” (1966) verklaart hij ronduit 

pas à lire.
91

 Hetzelfde gaat in zekere mate ook op voor de rest van zijn oeuvre. 

Daar zijn een aantal redenen voor, een eerste materieel: het merendeel van de 

beschikbare primaire bronnen bestaat uit de stenografische afschriften van het 

séminaire, de jaarlijkse thematische lessenreeksen die Lacan in Parijs doceerde 
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tussen 1953 en 1979. Omwille van hun improvisatorische aard moesten ze voor 

publicatie worden onderworpen aan stevig redactiewerk, al was het maar voor de 

grammaticale coherentie. Dit maakt nog niet alle slordigheden van Lacan goed; 

vaak komt hij tegenover zijn publiek bepaalde beloftes niet na of laat zaken 

onafgewerkt.
92

 Het redactiewerk zelf staat ook niet buiten kijf. Lacans erfgenaam 

Jacques-Alain Miller heeft het op zich genomen de seminaars klaar te stomen bij 

uitgeverij “Le Seuil”. Hij zit nu ongeveer aan de helft. Deze edities zijn weinig 

toegankelijk door het ontbreken van een redactioneel en tekstkritisch 

notenapparaat. De inhoudelijke aanpassingen die Miller heeft doorgevoerd ten 

opzichte van de originele stenogrammen zijn bovendien vrij ingrijpend.
93

 

Daartegenover staan ook de vele piratenversies die mede dankzij het internet vrij 

circuleren en soms heel afwijkende lezingen bieden.
94

 

Een volgende struikelblok bij het betreden van het lacaniaanse veld is 

Lacans persoonlijke retorische, zelfs poëticale stijl; daar zijn de meeste 

commentatoren en vertalers het over eens.
95

 Steevast ziet men in hun 

beschrijvingen adjectieven opduiken als obscuur, barok en dubbelzinnig. De 

integrale vertaling van de “Écrits” (2006) in het Engels telt maar liefst negentig 

bladzijden Translator’s Endnotes.
96

 Lacans stijl is er dan ook één van extremen: 

enerzijds uitgesponnen, gecompliceerde zinnen doorspekt met hoogtechnisch 

jargon, hoogdravende archaïsmen, woordspelingen en boutades. Anderzijds plat 

Frans en polyseme aforismen die er op uit zijn te provoceren (“La femme n‟existe 

pas”, “Il n‟y a pas de rapport sexuel” etc.). En niet te vergeten zijn er Lacans 

algebraïsche avontuurtjes, de wiskundig aandoende formules die hij mathemen 

noemt. Hoewel zij vaak een houvast bieden in Lacans overweldigende 

woordenvloed staart de nieuwkomer er zich vooral blind op.
97

 Hun 

abstractieniveau maakt hen een stuk minder toegankelijk dan wat men gewoon is 

geraakt met de mythes en gevalstudies van Freud. Vergelijk ter illustratie Freuds 
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 Voor een voorbeeld, cf. De Kesel 226   
93

 Cf. De Kesel 19 
94

 Zie onder andere de webpagina “Le séminaire de LACAN” in de bibliografie. De seminaars die 

reeds werden uitgeven bij Le Seuil zijn daarop zo goed als geheel afwezig.    
95

 Voor een algemene beschouwing van Lacans retoriek, cf. De Certeau 
96

 Cf. Fink 759-849 
97

 Cf. ook mijn bespreking van het analytisch discours in hoofdstuk 4.4, de opmerking over de 

vormende waarde van Lacans stijl voor de analyticus in training  
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mythe van de oervader in “Totem und Tabu” met onderstaande 

seksueringsformules uit Lacans twintigste seminaar:
98

 

 

 

 

Fig. 2: seksueringsformules (Lacan, “SXX” 99) 

 

Wanneer men er uiteindelijk toch in slaagt zich een weg te banen door het 

labyrint van de tekst Lacan krijgt men te maken met de theorie die erin verscholen 

ligt. Die is noch eenvoudig, noch rechtlijnig, noch stabiel. Commentaren van 

derden zijn naar mijn mening noodzakelijk. Buiten de inherente complexiteit van 

de stof krijgt men ook te maken met de evolutie die er zich in voltrekt; Lacan 

heeft zijn eigen stellingen voortdurend ondervraagd en aangepast, waarbij de 

klemtonen verschoven. Men deelt zijn onderwijs wel eens op in vier tijden van elk 

ongeveer tien jaar: het Imaginaire, het Symbolische, het Reële en een vierde tijd 

waarin de vorige drie samenkomen in de topologie van de Borromeaanse knoop.
99

 

Bepaalde concepten krijgen doorheen die al dan niet continue ontwikkelingen een 

andere invulling. Zo zal het beruchte objet petit a in “SXXIII, Le sinthome” 

(1975-1976) niet meer hetzelfde zijn als in “SXI, Les quatre concepts 

fondamentaux de la psychanalyse” (1964).
100

 In principe zou men alles van Lacan 
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 Er is nochtans een direct verband tussen de mythes van Freud en de mathemen van Lacan: 

beiden proberen zij om te gaan met het onzegbare – de mysteries van geboorte, seksualiteit en 

dood – via universele en persoonlijke structuren (cf. Lévi-Strauss) die een veilige afstand ten 

opzichte van dat onzegbare moeten creëren. Cf. Leader 
99

 Cf. Loontiens 1. Sommigen, waaronder ook Lacan zelf, spreken van maar drie tijden aangezien 

de verknoping van het Imaginaire, Symbolische en Reële gericht is op de organisatie van een reëel 

genot, cf. Hoens en Pluth 2; Lacan, “SXXII” 102 
100

 Cf. Lacan, “SXXIII” en “SXI” 
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in de juiste volgorde moeten gelezen hebben om zijn gedachtegang goed te 

kunnen volgen. En dan nog…
101

 

 

 

3.3 Reëel, Imaginair, Symbolisch: de epistemologie van het subject 

 

Het lacaniaanse onderwijs is gebouwd op een zekere epistemologische 

overtuiging waarvan de gevolgen voor het menselijke individu zo verregaand 

waren dat Lacan er met gemak drie decennia over kon spreken en schrijven. De 

voornaamste pijlers van deze epistemologie zijn drie cognitieve registers, 

dimensies van het menselijke denken die in een complexe verstrengeling elkaar 

aanvullen, overlappen en tegenwerken. Lacan noemt hen de ordes van het Reële, 

het Imaginaire en het Symbolische.
102

 Het draagvlak van deze registers is het 

subject, een wezen dat met talige constructen de wereld te lijf probeert te gaan, 

maar evenwel aan deze constructen onderworpen is en zelfs verminkt in zijn 

psyche. 

 

De volheid van het Reële  

 

Ieder mens krijgt in zijn bestaan het eerst te maken met de orde van het Reële. 

Met een filosofische term kan men deze orde ook aanduiden als het zijnde, alles 

wat existeert in tijd en ruimte. Het is de volheid van de objectieve wereld, zonder 

tekort, want onbemiddeld en onvervormd door de menselijke cognitie (cf. het 

kantiaanse Ding an sich vs. het Ding für sich).
103

 De orde van het Reële is een 

idee in de platoonse zin van het woord, een denkbeeld dat niet ten volle logisch-

symbolisch beredeneerd kan worden. Exemplarisch ervaart men dit in de 

                                                 
101

 Mijn begrip van de lacaniaanse theorie en de uiteenzetting ervan in deze thesis is een 

heterogene samenstelling van mijn eigen lezing van delen uit het werk van Lacan, de bedenkingen 

die ik mij daarbij heb gemaakt en mijn gesprekken erover met anderen. Verder heb ik mij in grote 

mate laten leiden door specifieke commentaren zoals die van De Kesel en Quackelbeen, en door 

algemenere inleidingen tot de psychoanalyse als die van Benvenuto en Kennedy, Mooij, Schokker 

en Schokker en Verhaeghe. Cf. bibliografie. Wanneer ik bewust formuleringen en specifieke 

standpunten van hen benader, vermeld ik dat in een voetnoot. 
102

 Reeds in 1953 opende Lacan de Société française de psychanalyse met een toespraak getiteld 

“Le symbolique, l‟imaginaire et le réel” en ook in zijn laatste publieke optreden in 1980 zou hij 

naar deze triniteit verwijzen. Cf. Loontiens 1-2  
103

 Cf. Verhaeghe, “Over normaliteit en andere afwijkingen” 55 
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wiskunde, waarin men abstracties als de perfecte cirkel nooit kan construeren met 

media als krijtlijnen, schermpixels of neurologische impulsen. 

Elk wezen komt ter wereld als deel van het Reële, zo ook het mensenkind. 

Het bevindt zich namelijk in een toestand die voorafgaat aan taal en cognitie –  

vandaar de benaming infans, wat niet spreekt.
104

 Het bestaan van de infans wordt 

gestuurd door wat Freud het lustprincipe noemt: de boreling wil op een directe 

manier, zonder compromissen of  gevoel voor zelfbehoud alle onlust mijden. 

Onlust staat gelijk aan een kwalitatieve spanningsophoping die niet voldoende 

afgereageerd is. Het lustprincipe werkt optimaal in de reflex, waarin een 

sensorische prikkel onmiddellijk wordt omgezet in een motorische respons.
105

 De 

infans is uiteindelijk niet meer dan dat: een chaotische bundel van partiële 

prikkels en responsen. Zelf heeft hij daar geen controle over. Zijn lichaam voelt 

niet aan als een getotaliseerde eenheid die hem toebehoort.
106

 Hij ervaart geen 

duidelijke begrenzing tussen interne prikkels zoals honger en externe prikkels 

zoals lawaai, tussen Innenwelt en Umwelt. Al even min is hij in staat fantasie van 

werkelijkheid te onderscheiden.
107

 Alles vloeit in elkaar over in één onafgebroken 

primordiale flux van actie en reactie. 

Een dergelijk bestaan hoeft niet meteen problematisch te zijn, tenminste, 

zolang het lustprincipe naar behoren functioneert. Zo goed als het hele dierenrijk 

gehoorzaamt dan ook aan deze simpele geboden van het instinct. Maar voor de 

mens liggen er een aantal obstakels in de weg: van alle dierenjongen is de 

mensenbaby wellicht het meest hulpeloos.
108

 Voor het voldoen aan zijn 

basisnoden is hij bijna volledig aangewezen op zijn verzorgers en die zijn er niet 

altijd om hem ter hulp te schieten. Zelfs als ze in zijn omgeving vertoeven, kan hij 

hen nog niet duidelijk maken wat er precies mis is (honger, vuile luier, 

vermoeidheid etc.). Het kind krijgt daardoor meer onlust te verduren dan hem lief 

is en dat wekt in hem het meest krachtige, misschien wel enige, primaire affect 
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 Cf. Lacan, “Le stade du miroir” 90 
105

 Cf. Schokker en Schokker 42-43 
106

 Cf. Benvenuto en Kennedy 54: “The infant from birth does not have overall sensorimotor co-

ordination, and the main motor pathways leading to his limbs do not mature (myelinate) untill the 

second year […]” 
107

 Cf. Schokker en Schokker 45-46 
108

 Lacan spreekt van een “véritable prématuration spécifique de la naissance chez l‟homme” 

(Lacan, “Le stade du miroir” 93).  
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op: angst. Deze angst is traumatisch of anticiperend: ze geeft gevolg aan het 

voltrokken leed of bereidt zich voor op een nieuwe portie.
109

 

Aan de directe ervaring van het Reële kleeft dus een paradox: de totale en 

compromisloze gerichtheid op genot brengt voor de infans een ongenietbare angst 

met zich mee. Dit ondraaglijke genot noemt Lacan jouissance, een onvertaalbaar 

begrip omwille van zijn vele connotaties. Zijn seksuele connotatie is 

verhelderend: het orgasme (jouir betekent ook klaarkomen) is namelijk dat 

moment van ongebreideld genieten waarop de cognitie even lam komt te liggen en 

men min of meer terugkeert naar het Reële.
110

 Deze afdaling in la petite morte kan 

echter alleen maar genoten worden omdat men beseft dat het om een retourtje 

gaat. Het genot is ingedijkt; men weet op voorhand dat het passief-objectieve zijn 

mettertijd weer plaats zal maken voor een actief-subjectief denken.
111

 Zonder die 

garantie zou het naderen van de seksuele climax een overheersend 

angstaanjagende ervaring worden, de mogelijkheid dat men voorgoed onder de 

jouissance van het Reële bedolven blijft en er niet meer kan aan ontsnappen. Het 

is deze angst door en voor de onderwerping aan de grillen van het Reële die de 

infans er uiteindelijk toe beweegt het lustprincipe op te geven door de stap te 

zetten naar de ordes van het Imaginaire en het Symbolische. 

 

De miskenning in het Imaginaire 

 

De toetreding tot de orde van het Imaginaire begint volgens Lacan vanaf de 

leeftijd van zes maanden in wat hij het spiegelstadium heeft gedoopt.
112

 Het 

doorlopen van dit stadium heeft aanvankelijk vooral een lijfelijk effect, maar 

vormt later ook de basis voor meer complexe, cognitief-talige functies bij het 

kind. Tijdens het spiegelstadium begint het kind zijn wereld in te delen in 

afzonderlijke vormen, met bijzondere aandacht voor die van zijn zorgdragers. In 

tegenstelling tot hemzelf beschikken zij wél over de lichamelijke controle die 
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 Cf. Verhaeghe, “Over normaliteit en andere afwijkingen” 135-136 
110

 Meer religieuze invullingen van deze ervaring zijn bijvoorbeeld de unio mystica en de toestand 

van het nirvana. 
111

 Cf. Verhaeghe, “Liefde in tijden van eenzaamheid” 182 
112

 Cf. Lacan, “Le stade du miroir”. Vandaag wordt Lacans conceptualisatie van het 

spiegelstadium gezien als een voorloper van het werk van voorname ontwikkelingspsychologen als 

Bion en Bowlby. Cf. Verhaeghe, “Over normaliteit en andere afwijkingen” 139 
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vereist is om te voldoen aan hun primaire behoeftes. Zij hoeven niet op hun rug te 

liggen schreeuwen in de onzekere hoop dat iemand hun het flesje komt brengen; 

als ze honger krijgen, kunnen ze gewoon naar de koelkast lopen. Zij hebben een 

lichaam, in plaats van het te zijn. Deze gedachte stemt het kind hoopvol: hij heeft 

iets om naar uit te kijken en naartoe te werken. Hij identificeert zich met wat hij 

beschouwt als het beeld (Lat.: imago, Duits: Gestalt) van de getotaliseerde en 

begrensde ander. Gericht op het bereiken van dit ideaal-Ik, begint hij zijn eigen 

Reële vlees en botten te verzamelen als een Imaginaire eenheid die hij zijn hele 

leven voor vanzelfsprekend zal nemen.
113

 Deze hele onderneming is manifest in 

de situatie waarin het kind geconfronteerd wordt met zijn eigen spiegelbeeld, de 

meest bereikbare en dus ultieme belofte van een eigen lijf. Hij begint spontaan te 

jubelen en te dwepen met het ventje achter het glas.
114

  

Maar de gefascineerde fixatie op het spiegelbeeld is alles behalve een 

onverdeeld genoegen, zoals ook de mythe van Narcissus illustreert. De mooie 

jongen in de waterpoel, het hummeltje in de spiegel, de vermoeide verschijning 

van een voedende vader: het zijn allemaal essentieel onbereikbare vormen. De 

lichamelijke ideaal-Ikken van het kind liggen buiten hem, buiten zijn macht. Ze 

worden hem aangereikt door een Imaginaire ander (l’autre) en zijn hem dus in 

wezen vreemd. Het kind komt bedrogen uit: nauwelijks ontsnapt aan de 

overrompeling van het Reële, krijgt hij nu te maken met een paranoïde 

zelfaliënatie.
115

 Maar hij laat het daar niet bij: hij miskent de herkomst van zijn 

eigen lichaamsbeeld en het feit dat hij onmogelijk volledig kan samenvallen met 

de Imaginaire ander. Meer nog, het is hijzelf die beschikt over het geünificeerde 

lichaam en het is de ander die hém imiteert. “Was ik maar dat ventje in de 

spiegel” (identificatie/aliënatie) wordt gemaskeerd door “Dat ventje in de spiegel 
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 Lacan merkt op hoe deze vorm van mimetische identificatie ook van fundamenteel belang is bij 

andere diersoorten. Zo wordt de vrouwtjesduif pas geslachtsrijp wanneer zij geconfronteerd is 

geweest met de Gestalt van haar soortgenoten of met haar spiegelbeeld. Cf. Lacan, “Le stade dus 

miroir” 92 
114

 Het zal misschien niet verwonderen dat ook verliefdheid voor een groot stuk binnen het 

Imaginaire moet gesitueerd worden, met alle gevolgen van dien. Voor een vrij toegankelijke 

uiteenzetting over dit onderwerp, cf. Verhaeghe “Liefde in tijden van eenzaamheid” 
115

 Paranoïde omdat men zich gecontroleerd voelt door externe, en dus onberekenbare en 

subverteerbare factoren. Cf. Iversen 8-9. Het is het vernoemen waard dat Lacan tijdens de vroege 

conceptualisering van het spiegelstadium en de miskenning in het Imaginaire nauwe contacten 

onderhield met surrealist en paranoïcus Salvador Dalí. Diens kunstkritische methode, de 

gecontroleerde paranoia, heeft zeker zijn denken beïnvloed. Cf. Praet, “Genieten van de twijfel” 



 48 

lijkt wel verdomd goed op mij” (herkenning). De afstand tussen beiden wordt 

geminimaliseerd, alsof ze onderling verwisselbaar zijn en elkaar representeren in 

een één op één relatie.
116

 “Je est un autre” zeggen de lacanianen graag met 

Rimbaud. Maar Rimbaud wist ook iets van de implicaties van die uitspraak: “les 

souffrances sont énormes” (Rimbaud 237). 

Zo wordt het kind tijdens het spiegelstadium (maar ook levenslang op 

niveau van het Imaginaire) overweldigd door de meest strijdige angsten en 

agressies: enerzijds voelt hij zich gefrustreerd omdat de ander hem voor de 

onmogelijke opdracht stelt met hem samen te vallen, anderzijds is hij geïrriteerd 

omdat de ander hem tekort doet in zijn individualiteit. Freud beschrijft de 

confrontatie met de Doppelgänger als een hoogst onaangename ervaring en ook in 

de literaire fictie is het een sterk vertegenwoordigd thema.
117

 Daar komt nog bij 

dat achter de miskenning de oorspronkelijke angst verder blijft knagen. De 

bemeestering van het getotaliseerde lichaam is en blijft immers een Imaginair 

construct, een zelfopgelegde illusie die wel eens zou kunnen breken en het kind 

terug overleveren aan de jouissance van het Reële. Het is geen toeval dat peuters 

soms echte horrorscenario‟s uitwerken in hun spel met andere kinderen: “Als jij 

mijn hand afgebeten hebt, dan snij ik jouw buik open en neem ik hem terug en 

nagel ik hem weer vast”. Ook veelvuldig geamputeerde Barbiepoppen kan men 

hier aan relateren. Jeroen Bosch heeft er niets bij.
118

 

Ondanks haar gebreken is de miskenning toch het voornaamste 

defensiemechanisme van het Imaginaire tegen het Reële. Haar werking blijft niet 
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 Typerend voor het gedrag van peuters is het transitivisme, waarbij het kind het onderscheid niet 

kan maken tussen zichzelf en de ander. Bijvoorbeeld wanneer zijn speelkameraadje zich bezeert en 

hij zelf begint te huilen, of wanneer hij in de spiegel een verfspat op zijn wang bemerkt en ze 

probeert af te vegen bij het spiegelbeeld. Cf. Schokker en Schokker 50 
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 Cf. Freud, “Het „Unheimliche‟” 175-178, 191. Voor een greep uit de veelheid van de literaire 

fictie: Hector en Achilles, Romulus en Remus, Holmes en Moriarty, Harry Potter en Lord 

Voldemort etc. Vooral in het gothic genre, waarin het Unheimliche een prominente rol speelt, 

verschijnt de Doppelgänger als een voorbode van onheil. Dr Jeckyll en Mr Hyde is wellicht het 

bekendste voorbeeld. Cf.Lloyd-Smith passim 
118

 Lacan, “L‟agressivité en psychanalyse” 105. Bij het psychotische subject (cf. infra) komt de 

fragiliteit van de lichaamsconstructie wel eens tot uiting in fantasieën en hallucinaties van het 

corps morcelé, het lichaam dat desintegreert bij gebrek aan een grensvoorstelling die het 

samenhoudt en bijgevolg oplost in het Reële. Deze verbrokkeling van het lichaam wordt ook 

gethematiseerd in het werk van een aantal psychotische kunstenaars. Ik denk bijvoorbeeld aan 

Anton Heyboer, wiens webpagina ik heb opgenomen in de bibliografie. Voor sommigen van deze 

zogenaamde Art Brut-kunstenaars is de artistieke creatie een poging om zichzelf te reconstrueren 

als stabiel subject. Zij lijmen de brokstukken van hun wezen weer aan elkaar met collages, 

ingewikkelde netwerken, horror vacui etc. Cf. De Preester 
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beperkt tot het menselijke omhulsel; zij is mede verantwoordelijk voor de 

vorming van het Ik in al zijn aspecten (Ich of Ego bij Freud, Je bij Lacan). Hoe 

vaak krijgt men niet te horen van geërgerde moeders dat hun kleine meid de 

streken begint over te nemen van haar verwende vriendinnetje? Of dat zoonlief 

een aardje naar zijn vaartje krijgt? En de vormende functie van de spiegeling stopt 

niet bij de kindertijd: ons hele leven speelt zich in meer of mindere mate af in de 

fantasmatische wereld van het Imaginaire, bijvoorbeeld wanneer we ons haar laten 

knippen om eruit te zien als de acteur op de cover van een pubermagazine, 

wanneer we onze diepbewonderde collega naar de kroon willen steken, of 

wanneer we in het rusthuis dezelfde pantoffels kopen als de buur waar we stiekem 

een oogje op hebben. Dit wordt onder meer bedoeld met het lacaniaanse aforisme 

dat ons verlangen het verlangen van de ander is. 

Tot zover de ontwikkelingspsychologische kant. De toetreding tot de orde 

van het Imaginaire verloopt ook min of meer gelijktijdig met het uitspreken van 

de eerste woordjes en het ontplooien van de cognitieve functies. Uit zijn 

ervaringen met de spiegel heeft het kind een belangrijke, doch voorbarige 

conclusie getrokken: de wereld is geen homogene flux, maar kan onderscheiden 

worden in afzonderlijke delen. Eén manier om dat te doen is door deze delen te 

ver-talen. Taal verpakt als het ware de Reële Dingen an sich zoals het beeld van 

de ander gerecycleerd werd voor het eigen lichaamsbeeld.
119

 Het kind ziet deze 

talige verpakking als sluitend en absoluut, elk woord enveloppeert een specifiek 

stukje van het Reële. Hierin ligt de voornaamste functionele overeenkomst tussen 

de Gestalt en het taalteken: beiden geven de mens een gevoel van bemeestering 

over de angst en jouissance van het Reële.
120

 

Maar net zoals de unificatie van het lichaam is ook de bemeestering via het 

woord gebaseerd op de miskenning dat dingen elkaar kunnen representeren in een 

één op één relatie, in dit geval dat het talig-cognitieve en het zijnde perfect 

samenvallen. In het Imaginaire draagt elk betekenisdragend element dan ook maar 

één gefixeerde betekenis en dat is de betekenis die het individu zelf er aan 
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 Ik heb mij hier in mijn woordkeuze laten beïnvloeden door het concept van la lettre dat Lacan 

als groot James Joyce-liefhebber pleegt te relateren aan een frase uit “Finnegans Wake” (1939): 

“The letter! The litter!” Taal als afval, als cellofaan rond de waar. Cf. Praet, “Genieten van de 

twijfel” 
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 Verhaeghe, “Over normaliteit en andere afwijkingen” 149 
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toekent.
121

 Lewis Carroll laat het de pompeuze linguïst Humpty Dumpty 

verwoorden in “Through the Looking-glass” (1871): “„When I use a word,‟ 

Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, „it means just what I choose it to 

mean – neither more nor less.‟ „The question is,‟ said Alice, „whether you can 

make words mean so many different things.‟ „The question is,‟ said Humpty 

Dumpty, „which is to be master – that's all.‟” (Carroll 237). Een kwestie van 

meesterschap dus. Het spreekt voor zich dat een dergelijke houding tegenover taal 

nefast is voor de communicatie en het onderhouden van sociale relaties: “Of all 

the unsatisfactory people I ever met –”, laat Alice zich nog beledigd ontvallen na 

haar vervreemdende onderonsje (Carroll 246). 

 

Het tekort in het Symbolische 

 

De spanningen die het Imaginaire met zich meebrengt – de ambiguïteit tegenover 

de ander en dus ook tegenover het Ik, de ongemakkelijke rigiditeit van het 

taalgebruik, de angst voor het breken van de illusie die het allemaal ondersteunt, 

al deze ongewenste neveneffecten van het streven naar controle en zelfstandigheid 

– worden pas tot bedaren gebracht wanneer het kind zich onderwerpt aan de 

wetten van het Symbolische. Op dat moment wordt het subject geboren uit de 

onderlinge verknoping van de drie ordes. Het Symbolische wordt soms 

gemakshalve voorgesteld als concreet taalgebruik. Het gaat evenwel om algemene 

cognitieve principes waarvan taal slechts een manifeste uiting is. Lacan baseert 

zich voor zijn conceptualisering van het Symbolische in grote mate op de 

structuralistische linguïstiek van Roman Jakobson en vooral Ferdinand de 

Saussure.
122
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 Zie ook het taalgebruik van psychotici, wiens relatie tot het talige in ongewoon grote mate 

bepaald is door het Imaginaire. De psychoot weet wat hij hoort en zegt, en twijfelt daar niet aan. 

Uit mijn eigen ervaring met autistische kinderen heb ik ondervonden dat uitspraken als “Mijn 

hoofd barst van de pijn” en “Ik zit wat in de put” tot serieuze misverstanden kunnen leiden; ze 

worden steeds letterlijk geïnterpreteerd. Beeldspraak berust immers op een meer flexibele, 

Symbolische taalopvatting. Typerend voor het talige absolutisme van de psychoot zijn ook de 

neologismen en het neologistisch gebruik van reeds bestaande woorden, dat maar nauwelijks te 

achterhalen valt voor analytici. Cf. Verhaeghe, “Over normaliteit en andere afwijkingen” 362-365 
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 Men mag het lacaniaanse project ook niet beperkt zien tot het expliciteren van de freudiaanse 

boodschap in nieuwerwetse, structuralistische termen. Cf. Nobus 58. Zijn eigen inbreng en die van 

zo vele denkers uit alle tijdvlakken is nauwelijks te overzien. De talloze intertekstuele referenties 

in het seminaar getuigen daarvan. 
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In zijn “Cours de linguistique générale” (1916) geeft De Saussure een 

systematische beschrijving van wat hij verstaat onder taal (langage).
123

 Allereerst 

maakt hij een onderscheid tussen parole en langue. De parole zijn de 

taalconstructies zelf: het woordelijk denken en articuleren van een individu uit een 

taalgemeenschap. De langue is het gestructureerde, gesloten systeem van regels 

waaruit een taal is opgebouwd, waaronder grammatica en vocabularium. Vanuit 

de langue kan men een oneindig aantal verschillende paroles construeren. Het 

basiselement van de langue is het teken (signe). In het teken worden twee 

cognitieve categorieën met elkaar verbonden: een klank- of beeldvorm, de 

betekenaar (signifiant) genoemd, en het concept waar die betekenaar naar 

verwijst, het betekende (signifié). De betekenaar en zijn betekende hebben geen 

inherente kwaliteiten die hen noodzakelijkerwijs aan elkaar binden; hun 

onderlinge relatering in het betekenisproces is arbitrair en volledig bepaald door 

de historische conventies binnen een taalgemeenschap. Schematisch 

voorgesteld:
124

  

 

 

 

Fig. 3: het linguïstische teken 

 

Tekens die deel uitmaken van hetzelfde systeem verhouden zich steeds 

relationeel ten opzichte van elkaar. Er zijn twee soorten relaties: syntagmatische 

relaties tussen de tekens die gecombineerd worden in de parole en 
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 Voor een beknopte inleiding tot de theorie van De Saussure, cf. Benvenuto en Kennedy 217-

222; Mooij 38-59; Schokker en Schokker 18-24; Schrover 12-15. Die laatste biedt ook de meest 

uitvoerige bespreking van de verschillen tussen het structuralisme van De Saussure en het 

poststructuralisme van Lacan. 
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 Binnen de eenheid van het teken (de cirkel) scheidt de breukstreep het betekende concept in de 

teller van de betekenaar in de noemer. Hun wederzijdse relatie berust op externe, sociale 

conventies (de pijlen). 
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paradigmatische relaties tussen de tekens in de parole en alle andere tekens van de 

langue. Het is vooral de tweede soort die ons aangaat. In de saussuriaanse 

linguïstiek heeft geen enkel teken een positieve waarde; de betekenaar arbre kan 

alleen maar het concept boom betekenen, ten eerste omdat er in de structuur van 

het talige veld ook andere betekenaars aanwezig zijn die niet naar dat concept 

verwijzen en ten tweede omdat er in de ver-taalde, cognitieve werkelijkheid van 

zo goed als elke Franstalige zoiets bestaat als een boom, onderscheiden van een 

struik, de grond, de lucht etc. Betekenis komt dus tot stand op basis van de 

onderlinge verschillen tussen de arbitrair samengestelde tekens van een talige 

structuur. Of: het taalgebruik in praesentia is betekenisvol door de rest van de taal 

in absentia. Deze regel geldt niet alleen voor alle concrete talen van de wereld, 

maar ruimer ook voor elk symbolisch geordend systeem. 

De Saussures model van de taal is in principe een gesloten en statische 

structuur. Lacan doorbreekt dit door het statuut van de conventie te bevragen.
125

 

Indien conventie werkelijk zou volstaan om een betekenis aan een betekenaar te 

fixeren, dan zouden communicatieproblemen binnen een taalgemeenschap 

onmogelijk zijn, wat duidelijk niet het geval is. De kloof tussen het woord en het 

ding is er nu eenmaal, en of het individu dat nu miskent op zijn eentje of in groep 

verandert daar niets aan. Deze vaststelling is het uitgangspunt van Lacans 

herziening van het saussuriaanse taalmodel voor zijn Symbolische orde. Hij 

herschrijft het schema van het teken in een matheem: 

 

 

De samenhoudende voorstelling van cirkel en pijlen is weggevallen. De eenheid 

van betekenaar en betekenis is in het lacaniaanse denken slechts een Imaginair 

construct. De breukstreep blijft staan om de feitelijke scheiding te beklemtonen. 

Lacan verwisselt hen ook van plaats: de grote S staat voor de betekenaar, de kleine 

voor de betekenis. Hiermee geeft hij het primaat van de betekenaar aan: het 

subject kan de wereld maar ervaren wanneer hij hem cognitief bemiddelt, wanneer 
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 De abstracties van De Saussure en Jakobson zijn voor Lacan te beperkt in het concrete subject. 

Met humor noemt hij zijn eigen taaltheoretische ondernemingen geen linguistique, maar 

linguisterie. Cf. Lacan, “SXX” 24 
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hij er verhalen aan ophangt. Eerst komt dus de Weltanschauung en dan pas de 

Welt. 

Het kind wordt zich slechts geleidelijkaan bewust van zijn integratie in de 

Symbolische orde, ongeveer tussen de leeftijd van drie en vijf jaar. Dit proces 

komt overeen met het doormaken van het oedipuscomplex. Lacan geeft een zeer 

eigen invulling aan de freudiaanse hoeksteen met een zware klemtoon op het 

belang van de taal. Liever dan hierop in te gaan opteer ik voor een meer directe en 

praktische benadering. Ik bespreek enkel de neurotische manier om als subject in 

de taal te staan, dat wil zeggen de normale manier.
126

 Met het spiegelstadium 

achter de rug gelooft het kind nog in de almacht van taal en cognitie over het 

Reële en in zijn eigen macht over de taal. Uit ervaring leert hij echter dat deze 

macht Imaginair is, anders zou men hem niet zo vaak fout begrijpen. Anders zou 

hij zichzelf ook beter begrijpen. Een mooi voorbeeld is het jongetje dat „s avonds 

onrustig in zijn bedje ligt en moeder roept om een glas water. Hij heeft nochtans 

geen dorst. Moeder snelt lichtjes geërgerd zijn kamer in en uit met het glas omdat 

ze niets van haar programma wil missen. De kleine begrijpt de onbekende angsten 

niet die hem motiveren de geruststellende nabijheid van zijn moeder te zoeken, 

moeder interpreteert zijn appèl verkeerd. Er is heel wat Reëels aan hen beiden 

ontsnapt. 

Zo ondervindt het kind dat hij voor de betekenis van de betekenaars die hij 

verzendt en ontvangt eigenlijk afhankelijk is van wat Lacan de grote Ander 

(l’Autre) noemt, opnieuw een rijkelijk gedifferentieerd concept. De grote Ander is 

allereerst de Symbolische orde zoals die de cognitie van het menselijke subject 

stuurt in samenwerking met de andere ordes. Het subject ziet zich geconfronteerd 

met het ondraaglijke Reële – althans met de dreiging ervan, het Reële zelf is 

immers per definitie ontoegankelijk voor hem. In plaats daarvan ontmoet hij een 

enorm netwerk van betekenaars, zowel mentale beelden als woorden.  Daarmee 

kan hij reflecteren over zichzelf, zijn identiteit en de rest van de wereld, en er 

actief in leven. Dit reflexieve vermogen deelt men in de psychoanalyse op in twee 
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 Met normaal bedoel ik normatief omwille van een absolute meerderheid, en niet goed of 

gezond. Lacan erkent ook een perverse en psychotische structuur van het subject, radicaal 

verschillend ten opzichte van de neurotische. De keuze voor een bepaalde structuur wordt in de 

eerste levensjaren gemaakt onder invloed van zowel genetisch-erfelijke als omgevingsfactoren; zij 

is permanent.  
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gestructureerde gebieden: het bewuste en het onbewuste denken.
127

 Het 

onbewuste denken wordt eveneens de grote Ander genoemd. Het is de schatkamer 

van de geest waarin alle betekenaars opgeslagen zitten waarover het subject 

beschikt en die mee betekenis geven aan die betekenaars die naar boven komen in 

de bewuste paroles. Toch is de Ander niet gelijk te stellen aan de saussuriaanse 

langue. Bij De Saussure blijven de betekenaars in absentia bij het spreken op hun 

plaats zitten als vaste referentiepunten. Bij Lacan is het betekenisproces veel 

dynamischer en onvoorspelbaar. Elke geselecteerde betekenaar verwijst voor zijn 

betekenis door naar een andere betekenaar, die op zijn beurt weer doorverwijst 

naar een andere. Betekenis is het effect van een constant proces, geen eindpunt, en 

er komt steeds meer naar boven dan gepland. 

Niet alle betekenaars in het onbewuste denken zijn voortdurend even actief 

betrokken; sommige betekenaars zijn nauwer en via meer wegen met elkaar 

verbonden dan anderen of steken veelvuldiger de kop op. Welke betekenaars dat 

zijn, hangt af van het individuele subject. De Ander is immers bij elk subject 

anders gestructureerd, hetgeen maakt dat we geen computerklonen zijn van elkaar. 

Iedereen geeft vanuit zijn eigen psychisme betekenis aan de dingen, elkeen heeft 

zijn eigen associaties bij de betekenaars die hij op zijn pad vindt. Geen twee 

mensen lezen een gedicht exact hetzelfde of gaan over dezelfde dingen mijmeren 

wanneer ze een bepaald herfstblad naar beneden zien dwarrelen. Wie in de 

Symbolische orde staat, beseft dit en kan er rekening mee houden in zijn omgang 

met anderen. Met betrekking tot de ontwikkeling van het kind betekent de 

toetreding tot het Symbolische ondermeer dat hij de ander in zijn anders zijn leert 

aanvaarden en hem noch volledig wil kopiëren, noch wil domineren zoals in de 

tweestrijd van het Imaginaire. 

Men kan zich afvragen hoe men uit het vlotten van betekenis van 

betekenaar naar betekenaar toch nog een begrijpelijk betekeniseffect bekomt. 

Waarom wordt het subject niet volledig meegesleurd in de wereld van de 
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 Volgens Lacan de kerngedachte van de freudiaanse psychoanalyse. Vooral “Die 

Traumdeutung”, “Zur Psychopathologie des Alltagslebens” (1901) en “Der Witz und seine 

Beziehung zum Unbewussten” (1905) worden vaak door hem aangehaald in context van Freuds 

vermeende structuralisme. De processen van het droomwerk, de mechaniek van de verspreking en 

de logica van de grap, allemaal zouden het expressies zijn van een talig gestructureerd onbewuste 

dat erop aandringt geformuleerd te worden. Cf. Davis 850-885; De Certeau 26; Nobus 57. 
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betekenaar zoals in de jouissance van het Reële? Het antwoord is de interventie 

van het Imaginaire. Ten dele wordt de kloof tussen Welt en Weltaanschuung nog 

steeds miskend. Het Imaginaire werkt als een vloeibare lijm die het Symbolische 

aan het Reële plakt, maar wel zo dat er nog bewegingsvrijheid tussen beiden is. 

Het subject spreekt alsof hij de betekenis van zijn woorden perfect beheerst en 

volledig doorziet, maar ditmaal tegen beter weten in en met ruimte voor een 

foutenmarge. 

De reden voor deze beweeglijkheid is dat het neurotische subject een 

tekort ervaart in zijn relatie tot de wereld, met name het epistemologische 

onvermogen van het Symbolische om het Reële te bezweren. Als talig 

gedefinieerd wezen (parlêtre) is hij Symbolisch gecastreerd door het tekort in de 

Ander. Dit tekort kan nooit opgevuld worden binnen de grenzen van de cognitie. 

Dit maakt van het subject een per definitie verlangend wezen. Hij is immers 

verdeeld tussen het genot en de angst van het Reële enerzijds, en de Imaginair-

Symbolische bemeestering ervan anderzijds: . Hij leeft om het onkenbare te 

kennen en verlangt dus eigenlijk naar een non-object, dat daarom enkel maar 

Reëel kan zijn. Lacan duidt dit object aan als het object kleine a (l’objet petit a). 

Door zijn opvallende onbereikbaarheid wordt het tegenwoordig gesteld in het 

Symbolische en dat brengt een lichte zweem van jouissance met zich mee. Zo 

draait het object kleine a als zelfonderhoudende motor van het subjectieve 

verlangen om verder te zoeken, te lezen, te spreken, te denken tot de interne 

onrust volledig is opgeheven – voor het subject onmogelijk bij leven. 

Rest mij nog één begrip kort nader te verklaren met het oog op het 

volgende hoofdstuk en dat is de meesterbetekenaar (le maître signifiant): S1. 

Meesterbetekenaars zijn betekenaars die door één of meerdere subjecten van 

grotere waarde worden geacht dan alle andere betekenaars. Voorbeelden zijn Ik, 

God, Brussel-Halle-Vilvoorde, de liefde, elf september, Vrijheid, vader. Ik hoef 

niet verder te gaan aangezien elke betekenaar in principe kan functioneren als 

meesterbetekenaar: een liedje, een bewonderde denker, een bepaalde manier om 

de letter r uit te spreken etc. Meesterbetekenaars oefenen slechts hun 

meesterschap uit over het Reële in zoverre dat statuut hen wordt toegekend vanuit 

het Imaginaire. Het subject miskent hun inherente betekenisloosheid met meer 
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overtuiging dan gewoonlijk; ze betekenen iets bijzonder voor zijn identiteit en hij 

verwacht dat ze dat ook doen voor de ander. Ze ordenen zijn denkstructuren en het 

weten waarover hij beschikt op specifieke manieren, bepalen heel wat van de 

associatieve verbanden in het netwerk van betekenaars en bieden hem de tijdelijke 

houvast van een zekerheid in de wereld. 
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Hoofdstuk 4: Narratief en discours 

 

4.1 Een lacaniaanse poëtica 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik de epistemologische basis van de lacaniaanse 

psychoanalyse uiteengezet. De vraag is nu hoe men vanuit deze epistemologie tot 

een benadering kan komen van het sprookje. Bestaat er zoiets als een eenduidig 

lacaniaanse lezing van het sprookje, parallel met of in het verlengde van de 

klassieke freudiaanse en jungiaanse interpretaties? Of heeft Lacan de weg 

geplaveid voor iets relatief nieuw? Ik vertrek vanuit een passage uit het 

zeventiende seminaar: 

 

Mon premier livre de lecture avait pour premier texte une histoire qui 

s‟intitulait Histoire d’une moitié de poulet. […] Ce que j‟enseigne, depuis 

que j‟articule quelque chose de la psychanalyse, pourrait bien s‟intituler 

Histoire d’une moitié de sujet. Où est le vrai du rapport entre cette histoire 

d‟une moitié de poulet et d‟une moitié de sujet? On peut le prendre sous 

deux angles. On peut dire que l‟histoire de ma première lecture a 

déterminé le développement de ma pensée, comme on dirait dans une thèse 

universitaire. Ou bien, point de vue de la structure, l‟histoire de la moitié 

de poulet pouvait bien représenter pour l‟auteur qui l‟avait écrite quelque 

chose où se reflétait je ne sais quel pressentiment, non pas de la 

sychanalisse comme on dit dans Le Paysan de Paris, mais de ce qu‟il en 

est du sujet (Lacan, “SXVII” 63). 

 

Lacan haalt hier een verhaaltje aan uit zijn kindertijd – een literair sprookje 

toevallig – en indiceert twee manieren waarop men het met de psychoanalyse zou 

kunnen benaderen.
128

 De eerste manier is representatief voor de klassieke 

psychoanalytische literatuurkritiek: de criticus kan nagaan hoe bewuste en 

onbewuste factoren de psyche van de man Jacques Lacan hebben beïnvloed, zoals 
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 Naar ik meen betreft het een sprookje van de Franse leraar-journalist Jean Macé, cf. Macé 
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Freud destijds deed in zijn psychobiografie van Leonardo Da Vinci. De tweede 

manier leunt meer aan de vroege Freud met zijn frisse en ontvankelijke kijk op 

fantastische verhalen. De vraag luidt hier of er iets essentieel menselijk verscholen 

kan zitten in een half kieken en hoe we deze metafoor kunnen doen werken voor 

ons in ons eigen leven. De antwoorden hierop kunnen creatief, verrassend en 

productief zijn. Vooral deze laatste benadering lijkt mij het meest lacaniaans. 

Niettemin zijn de literaire excursies die Lacan zelf zich permitteert in de zijn 

“Écrits” en seminaars van velerlei aard, zowel qua onderwerp als doeleinde, wat 

het niet eenvoudig maakt om de lacaniaanse poëtica te achterhalen. 

Lacan haalt zijn mosterd van overal, niet alleen bij theoretici en filosofen 

als Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Kierkegaard, Heidegger, De 

Saussure en Freud, maar ook bij kunstenaars van alle tijden: beeldhouwers, 

schilders, grote en kleine auteurs, dichters en dramaturgen etc.
129

 Reeds in zijn 

doctoraatsverhandeling “De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la 

personnalité” (1932) onderzoekt hij de complex vervlochten relatie tussen de 

mens en zijn narratieven, tussen l’être en lettre. Hij bespreekt de psychotische 

patiënte Aimée, opgenomen na een aanval op een Parijse actrice. Aimée was na 

haar internering beginnen schrijven, creaties met een literaire ambitie waarvan 

Lacan gretig gebruik maakte bij zijn evaluatie van haar toestand. Zij waren voor 

hem de toegang tot een vrij vernieuwend idee ten opzichte van de destijds 

gangbare theorieën over de genese van de psychose, namelijk dat deze niet altijd 

voortkomt uit organische afwijkingen en trauma‟s, maar ook uit conceptuele 

structuren in de psyche (de verhalen waarmee elk subject zijn wereld inkadert).
130

 

In zijn laatste huzarenstukje, het drieëntwintigste seminaar “Le sinthome” (1975-

1976) laat Lacan zich opnieuw in de psychose onderwijzen door de literatuur: het 

oeuvre van de modernist James Joyce.
131

 De teksten die deze auteur had 

voortgebracht, hadden Lacan al zijn hele carrière lang voor theoretische impasses 

gesteld en hem zo gedwongen zijn ideeën te herzien, het meest spectaculair in het 

bewuste seminaar. Tussen Aimée en Joyce passeren nog heel wat andere 
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 Cf. Lacan, “De la psychose paranoïaque” 177-205, 346 
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 Cf. Lacan, “SXXIII”; Praet, “Genieten van de twijfel” 
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kunstenaars en hun werken de revue: Edgar Allan Poe‟s “The Purloined Letter” 

(1844), de romans en traktaten van de Marquis de Sade, Sophocles‟ “Antigone” 

(424 v.C.), het portret van “De ambassadeurs” (1533) door Hans Holbein de 

Jongere, Gianlorenzo Bernini‟s “Extase van de Heilige Theresa” (1646-1652) 

etc.
132

 

 Lacan heeft het dikwijls over de psychoanalytische ervaring. De 

praktiserende analyticus leert vooral bij door in het vak te staan, door ervaring op 

te doen. Zo kan hij zich langzaamaan een beeld beginnen vormen van hoe de 

efemere processen van de menselijke psyche zich voltrekken. Men mag deze 

ervaring echter niet beperkt zien tot klinische gevalstudies – die trouwens zo goed 

als geheel ontbreken in Lacans oeuvre –, maar tot het ervaren van alles wat 

menselijk is, waaronder ook het esthetische narratief.
133

  Hierin toont hij zich een 

freudiaan. Maar Lacan stelt er zich andere vragen bij. Bij Freud ging het om de 

symbolische waarde van het verhaal, de diepere psychische betekenis die aan haar 

oorsprong ligt en die zich uiteindelijk opnieuw laat formuleren als een verhaal: de 

Boze Wolf bedreigt Roodkapje als variatie op de vader bedreigt zijn kind, of zelfs 

de oervader bedreigt zijn zoons. Bij Lacan komt de subjectieve werking van het 

Symbolische centraal te staan: waarom en hoe lees ik dit, wat weekt het in mij los 

als een talig gedefinieerd subject, waarom lezen en schrijven mensen eigenlijk?
134

 

Daarom kan Joyce Lacan iets bijbrengen, omdat hij hem aan het lachen brengt 

met zijn literair gelal en omdat Lacan niet snapt waarom hij moet lachen. Het 

dwingt hem verder na te denken over zowel de aard van het werk in kwestie als 

over zijn eigen model van de psyche.
135

 

Net als Freud gebruikt Lacan het culturele erfgoed ook vaak louter 

illustratief, maar nog vaker is zijn omgang met het esthetisch narratief 

genuanceerd en complex. Zo valt zijn lezing van Sophocles‟ tragedie “Antigone” 

(424 v.C.) in het zevende seminaar nauwelijks in één hoekje te duwen. Enerzijds 

wendt Lacan daarin “de confrontatie met een grote tekst uit de traditie aan om 

vooral de eigen reflecties, die hem op dat moment zelf in de ban houden, tot meer 
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 Cf. respectievelijk Lacan, “Le séminaire sur “La lettre volée””, “SVII”, “SVII”, “SXI” en 
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scherpte te dwingen” (De Kesel 229); hij verwacht op voorhand iets te kunnen 

leren over de ethiek van de psychoanalyse en onderhandelt erover met de tekst. 

Anderzijds chargeert hij de tekst op het onjuiste af om hem toch maar te laten 

functioneren als verhelderende illustratie bij hetgeen hij op zijn leerlingen wil 

overbrengen.
136

 Maar het grote verschil met Freud is dat Lacan nooit beweert de 

diepere psychische betekenis van een tekst vast te kunnen leggen. Dat zou 

indruisen tegen het zelfondermijnende fundament van de lacaniaanse 

psychoanalyse: het vlotten van betekenis ad infinitum. Voor denkers als Lacan is 

een tekst nooit af, elke lezing is een herschrijven (cf. de texte scriptible van 

Roland Barthes). 

 Onder de lacanianen bestaan heel wat diverse standpunten wat betreft de 

relatie psychoanalyse-esthetisch narratief. Sommigen proberen te reconstrueren 

wat Lacans persoonlijke poëtica precies moet ingehouden hebben, of hij die 

consequent heeft gehanteerd en hoe die zich kan vertalen naar een algemenere 

psychoanalytische theorie van het narratief.
137

 Anderen proberen de lacaniaanse 

theorie via illustraties uit de popcultuur toegankelijker te maken voor een breder 

publiek, zoals Freud deed met zijn culturele excursies. Vooral Slavoy Žižek is 

hierin bedreven. Niet alleen weet hij het belang van Lacans inzichten voor de 

hedendaagse maatschappij aan te tonen op de meest aangename manieren, hij 

drijft ook de theorie zelf tot nieuwe limieten. De technieken waarmee de 

analyticus zich tijdens de analytische sessie aan zijn eigen verlangens en die van 

de patiënt moet onttrekken worden beschreven in termen van een Sherlock 

Holmes-mysterie terwijl Lacans discourstheorie zich manifesteert in de 

voorspelbare grimassen van de pornoactrice.
138

 In het Nederlandse taalgebied 

hebben we de gebroeders Johan en Tim Schokker die met “Suske en Wiske” 

Lacans L-schema verduidelijken en zijn herwerking van het oedipuscomplex met 

Harry Mulisch‟ “De ontdekking van de Hemel” (1992).
139

 

Een derde groep lacaniaans geïnspireerde literatuurliefhebbers gaat 

creatief aan de slag.
140

 Zij combineren deelaspecten van de lacaniaanse 
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psychoanalyse met die van andere kennisdomeinen of kneden haar totdat zij beter 

bruikbaar wordt voor hun doeleinden. Zoals ook bij Freuds epigonen kan men bij 

hen een grote methodologische verscheidenheid aantreffen, alles tussen wild en 

blind, de één al interessanter dan de andere. Dergelijk theoretisch knip- en 

plakwerk is paradoxaal genoeg misschien wel het meest getrouw aan de geest van 

het lacaniaanse erfgoed. Voornaam criticus en politiek theoreticus Fredric 

Jameson is in deze context het vermelden waard.
141

 Zijn werk kan men situeren 

langs twee grote assen: enerzijds het Franse (post)structuralisme waartoe ook 

Lacan behoort, anderzijds de Duitse marxistische ideologiekritiek (Theodor 

Adorno, Georg Lukács). Met behulp van de lacaniaanse epistemologie tracht 

Jameson te navigeren tussen een freudiaanse Scylla en een marxistische 

Charybdis, tussen een overdreven privaat-psychische determinering van de tekst 

en een overdreven publiek-sociale.
142

 Literatuur beschouwt hij als een secundaire 

bewerking van de realiteit, een symbolische constructie die een diepere, 

onbewuste subtekst herbergt die sterk politiek bepaald is. 

Mijn grootste persoonlijke inspiratie voor een lacaniaanse benadering van 

het sprookje was echter vergelijkend literatuurwetenschapster Shoshana Felman. 

In haar uitgebreide, maar vooral overtuigende lezing van Henry James‟ gothic 

kortverhaal “The Turn of the Screw” (1898) slaagt zij erin aan aantal vragen en 

stellingen te formuleren die vóór Lacan een stuk moeilijker te vatten waren.
143

 De 

kerngedachte van Felmans essay is de volgende: lezen is een dynamisch proces, 

een symbiotische samenwerking tussen lezer en tekst (cf. Lacans woordspeling 

met l’être en lettre). De lezer krijgt niets te lezen zonder materiële tekst, de tekst 

blijft inhoudsloos zonder lezer. Zonder verder in te gaan op de inhoud van het 

essay, wil ik hier toch een aantal methodologische richtlijnen overlopen die ik er 

uit meen te kunnen destilleren en die ik in het achterhoofd wil houden bij mijn 

eigen benadering van het sprookje in het laatste hoofdstuk. 

Ten eerste verschuift ze haar aandacht van de freudiaanse seksualiteit en 

culturaliteit naar de lacaniaanse textualiteit. Daardoor vergroot ze haar 

doelpubliek: instellingen als het incestverbod mogen dan wel breed verspreid zijn, 
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de neurotische structuur van het subject en de manier waarop hij betekenis geeft 

aan teksten hebben nog steeds meer recht op een claim van universaliteit.
144

 In 

mijn gevalstudie zal ik eveneens aandacht besteden een de manier waarop de tekst 

zichzelf aan de lezer aanbiedt als kennisgeheel en hoe die lezer daar op kan 

reageren.  

Ten tweede slaagt Felman er met haar lacaniaanse lezing van “The Turn of 

the Screw” niet alleen in een meerwaarde te bieden op de tekst, maar ook op het 

leven van alledag. Vanuit de lacaniaanse epistemologie is het nochtans zó 

makkelijk te verglijden in een gelaten solipsisme tot zelfs nihilisme:
145

 als 

betekenis vlot en de realiteit slechts een symbolische constructie is die wordt 

samengehouden door illusies, waarom dan nog moeite doen om esthetische 

narratieven te bespreken? “La théorie, c‟est bon, mais ça n‟empêche pas d‟exister” 

luidt Freuds favoriete Charcotcitaat (Freud, “Charcot †” 185). Theorie kan nooit 

wegvagen dat men als subject dingen ervaart. Als Lacan het vlotten van betekenis 

poneert, dan moet men onthouden dat betekenis steeds vlot voor iemand. Het 

productief hanteren van de lacaniaanse theorie doet de lezer zich iets realiseren 

over zijn eigen subjectiviteit, de drijfveren van zijn eigen affecten. Dat was ook 

Freuds oorspronkelijke motivatie toen hij het oedipuscomplex formuleerde, 

namelijk begrijpen waarom een Victoriaans bourgeoisiepubliek zo krachtig 

reageerde op een antieke tragedie.  

Tot slot een derde richtlijn: Felman staart zich niet blind op de 

psychoanalytische benadering alleen. Haar inzichten met betrekking tot de 

ambiguïteit van James‟ tekst kwamen tot stand doordat zij goed op de hoogte was 

van de reeds lang woedende polemieken omtrent de interpretatie van de tekst. Een 

goede interpretatie probeert ook andere denkrichtingen in rekening te brengen, dat 

is de laatste conclusie die ik uit Felmans essay trek. Voor mijn eigen gevalstudie 

vertrek ik dan ook vanuit een andere benadering van het sprookje dan de 

psychoanalytische, namelijk de socio-historische. Door Lacans politiek getinte 

theorie van de vier discoursen te combineren men een aantal inzichten uit deze 
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hoek hoop ik uiteindelijk in het vijfde hoofdstuk een nieuwe kijk te kunnen bieden 

op Apuleius‟ sprookje van “Amor en Psyche”.  

 

 

4.2 Might makes right: de aard van revolutie  

 

De socio-historische inzichten waaraan ik Lacans discourstheorie wil koppelen 

komen van Jack Zipes, de neomarxist die ik reeds in 1.3 heb vermeld. Het betreft 

zijn visie op de psycho-sociale functies die het sprookje traditioneel vervult in de 

samenlevingen van het Westen.
146

 Volgens Zipes bevatten sprookjes steeds in 

meer of mindere mate sporen van maatschappij- en cultuureducatie; zij 

bevestigingen ten dele de normen en waarden die aan de basis liggen van de 

heersende politieke machtsstructuren. Neem nu de verhalen uit de preïndustriële 

folklore (Grimm, het tekstcorpus van Propp) met hun feodale ideologie van might 

makes right: aan het begin van een dergelijk verhaal heerst er chaos en onrust. 

Dan staat er een held op die zijn amorele slinksheid benut om een zeker 

machtsmisbruik (boze magiërs, wrede vorsten, begerige monsters) weer recht te 

zetten. De goede orde wordt hersteld en de held bestijgt de troon als nieuwe 

rechtvaardige heerser. Wat er aan de oppervlakte uitziet als de grote revolutie van 

één man is uiteindelijk de bevestiging van het systeem waar die man aanvankelijk 

onder gebukt ging. De verhaalstructuur is circulair, de climax enkel een substitutie 

van machthebbers; the King is dead, long live the King. Het feodale sprookje 

eindigt niet met de stichting van een democratie.  

Deze onwrikbare machtsideologie kan men ook terugvinden in een groot 

aantal contemporaine sprookjes, niet het minst bij die uit het Disneyimperium. 

Exemplarisch zijn de “Donald Duck”-verhaaltjes waarin Donalds ondeugende 

neefjes vaak in conflict komen met hun bazige oom. “After rebelling against adult 

rule the children take over the authoritarian role of the male adult and his entire 

value system. Nothing is learned. There is simply an exchange of power and rule” 

(Zipes, “Breaking the Magic Spell” 112). De meeste Disneysprookjes hanteren 

een dergelijke kringformule met substitutie om het verwezenlijken van de 
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American Dream te portretteren. Hun publiek wordt geleerd hoe het geluk na te 

streven binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen. 

 Desondanks mag men ook die andere belangrijke functie van het sprookje 

niet uit het oog verliezen: de wonderlijke gebeurtenissen die de protagonist van 

het sprookje te beurt vallen stimuleren ook de fantasie van het publiek.
147

 De 

energie die dit hoopvolle fantaseren losmaakt kan nooit volledig beteugeld en 

gericht worden door de instanties die via het sprookje bewust dan wel onbewust 

de status quo willen propageren. Sprookjes hebben het potentieel hun publiek 

terug te werpen op zichzelf en hen aan het denken te zetten. Bettelheim beschrijft 

hoe men in de traditionele Hindugeneeskunde mensen met psychische problemen 

een sprookje aanbood om over te contempleren.
148

 Door hun eigen problematiek 

bewust op het sprookje in kwestie te projecteren konden zij er beter vat op 

krijgen, het equivalent van een psychoanalytische kuur. Deze kiem van ware 

subversie, die relatief onafhankelijk is van de opzichtige revoluties aan de 

oppervlakte van een sprookje, wil ik dan ook het analytisch potentieel noemen. 

Samengevat kan men dus stellen dat elk sprookje zich ergens tussen twee polen in 

bevindt: enerzijds educatie en consolidatie, anderzijds analyse en subversie.
149

 De 

vraag is steeds welke van deze polen daarbij het meest tot uiting kan komen en op 

welke manier dit nader onderzocht kan worden. En hier ligt de mogelijkheid een 

brug te slaan naar Lacan en diens theorie van de vier discoursen. 

 

 

4.3 Discours volgens Lacan 

 

De theorie van de discoursen is een waar hoogtepunt in het lacaniaanse onderwijs. 

Zij kwam er in een klimaat van sociale verwarring: het Parijs in de nazinderingen 
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van de mei ‟68 revolutie. Tegenover het verhitte tumult in de straten en 

faculteitsgebouwen van de Franse hoofdstad plaatste Lacan gelaten het koele 

formalisme van zijn nieuwste mathemen, die van de vier discourstypes – tot grote 

ergernis van zijn opgezweepte studenten. Zij verweten hem de freudiaanse 

psychoanalyse steriel te hebben gemaakt met zijn structuralistische 

instrumentarium. Hij zou de rug gekeerd hebben aan datgene wat het voornaamste 

studieobject van de psychoanalyse zou moeten zijn: de menselijk affecten. Zelfs 

in tijden van revolutie leek hij zich weinig aan te trekken van het emotionele.
150

 

Tijdens de impromptu samenkomsten op het domein van de universiteit van 

Vincennes komt het niet zelden tot verbale schermutselingen tussen hem en zijn 

publiek, waarbij Lacan liever de clown uithangt dan rechtstreeks op hun vragen te 

antwoorden.
151

 

Maar achter deze show schuilt bittere ernst. Lacan was wel degelijk bezig 

met de recente politieke ontwikkelingen. Hij had zelfs een cryptische prognose 

opgesteld: “Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaires, c‟est à un maître. 

Vous l‟aurez” (Lacan, “Analyticon” 239). Deze uitspraak sluit aan bij zijn 

seminaar van dat academiejaar, het zeventiende, “L‟envers de la psychanalyse” 

(1969-1970). Daarin komt Lacan voor het eerst op de proppen met de vier 

mathemen van het discours.
152

 Doorheen het academiejaar vormen zij een vast 

referentiepunt aan de hand waarvan hij uitweidt over de meest uiteenlopende 

onderwerpen: Freud en het patriarchaat, Marx en Hegel, het instituut universiteit, 

de veranderende seksuele en sociale rolpatronen en – wat het meest interessant is 

om te linken aan de bevindingen van Zipes – de verhouding tussen oppervlakkige 

revolutie en diepe subversie.
153

  

Een goed vertrekpunt om Lacans invulling van het begrip discours te 

begrijpen is volgende passage uit het seminaar: 
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[Le discours est] une structure nécessaire qui dépasse de beaucoup la 

parole, toujours plus ou moins occasionellle. Ce que je préfère, ai-je dit, et 

même affiché un jour, c‟est un discours sans paroles. C‟est qu‟à la vérité, 

sans paroles, il peut fort bien subsister. Il subsiste dans certaines relations 

fondamentales. Celles-ci, littéralement, ne sauraient se maintenir sans le 

langage. Par l‟instrument du langage s‟instaurent un certain nombre de 

relations stable, à l‟intérieur desquelles peut certes s‟inscrire quelque chose 

qui est bien plus large, va bien plus loin, que les énonciations effectives 

(Lacan, “SXVII” 11). 

 

Discours bij Lacan gaat dus over impliciete sociale relaties. Lacans theorie kan 

omwille van haar hoog niveau van abstractie echter ook toegepast worden op de 

meest concrete vormen van menselijke interactie, zowel gesproken als 

schriftelijk.
154

 Zij is niet enkel in staat een beter zicht te geven van hoe 

communicatie sociale fenomenen constitueert en transformeert, men kan er ook op 

voorhand mee gaan voorspellen welke psychische effecten een bepaald 

discourstype zal sorteren bij de betrokken subjecten, relatief los van de inhoud 

van dat discours.
155

 Deze effecten betreffen vooral het affect en de ethische 

dimensies die daaraan verbonden zijn. In een sociale relatie neemt men immers 

steeds een hiërarchische positie in ten opzichte van de ander, hetgeen bij beide 

partijen positief dan wel negatief gekleurde emoties kan opwekken. In 

tegenstelling tot wat zijn studenten geloven heeft Lacan het affect dus helemaal de 

rug niet toegekeerd.
156

 

Lacan onderscheidt vier fundamentele discourstypes: het universitair 

discours, het meesterdiscours, het hysterisch discours en het analytisch discours. 

Hun structuur wordt bepaald door aan aantal terugkerende formele kenmerken, 

zijnde vier posities, vier termen en twee disjuncties: 
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Posities 

agens  →  ander 

↑                     ↓ 

waarheid // product 

Termen 

S1: de meesterbetekenaar 

S2: het weten 

: het verdeelde subject 

a: het object van jouissance 

Disjuncties 

→: onmogelijkheid 

//: onvermogen 

 

 

Fig. 4: de vier discourstypes (Lacan, “SXVII” 31 en “SXX” 26) 

 

Aan de linkerkant van de disjuncties bevindt zich de partij die een boodschap 

verzendt: een sprekende subject, een tekst, eigenlijk alles wat kan functioneren als 

betekenaar.
157

 Aan de rechterkant van de disjuncties bevindt zich de partij de 

boodschap ontvangt: een luisterend subject, een lezer, alles wat in staat is om op 

een betekenaar te reageren met een betekenisgevend proces. De bovenzijde van 

iedere kant vertegenwoordigt de manifeste factoren van het discours, de 

onderzijde hetgeen latent, verdrukt of onbewust blijft.
158

  

Elk discours wordt gedomineerd door de positie van het agens, de 

verspreider van de materiële betekenaars waarmee de zender zich identificeert en 

profileert. De macht van de agens over het discours is echter maar schijn; hij is 

een semblant, een veinzer. Iedere bemeestering met betekenaars is immers 

gebaseerd op een miskenning. De echte macht ligt elders, allereerst in de positie 

van de waarheid, een zwaar beladen begrip in het lacaniaanse denken waaraan ik 

hier geen evenredige aandacht kan besteden. Waarheid heeft niets te maken met 

morele intenties aan de kant van het subject. Men moet het bekijken als datgene 
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wat het agens motiveert het discours te installeren en er tegelijkertijd en 

noodzakelijkerwijs door verdrongen wordt. Het is de impuls tot spreken waar we 

nauwelijks over nadenken en die deel uitmaakt van een psychische totaliteit die 

we onmogelijk volledig kunnen doorgronden. Volop in gesprek weten we meestal 

niet exact wat we gaan zeggen; we laten het over aan onze automatische piloot, 

het deel van ons psychisme dat mijns inziens het best Lacans concept van de 

waarheid benadert. Een tweede positie waarvan het agens zijn macht moet laten 

afhangen is de ander met wie hij een stabiele sociale relatie aangaat via 

betekenaars. Het agens verlangt van de ander dat die hem in zijn semblance laat 

zodat hij zijn zelfbeeld kan blijven handhaven. De ander moet daarbij iets 

opkroppen, hij stapelt een affectief product op waarvan de aard afhankelijk is van 

het heersende discourstype. Het product werkt steeds contraproductief voor het 

instandhouden van dat type en doet het vroeg of laat overkantelen naar een ander 

discours. Vaak pas wanneer de maat vol is, op momenten van crisis, wordt men 

zich bewust van de impliciete sociale banden waarin men verwikkeld is en kan 

men de keuze maken over te gaan op een ander discourstype. Zó blijven Lacans 

viervoetertjes – zo noemt hij zijn nieuwste mathemen – dus doormarcheren, 

gedreven door affecten, net zoals de revolutionairen op de straten van Parijs.
159

 

 Dan zijn er nog de disjuncties, de wiggen die zender en ontvanger van 

elkaar scheiden. De bovenste disjunctie is die van de onmogelijkheid:  “[…] nulle 

évocation de la vérité ne peut se faire qu‟à indiquer qu‟elle n‟est accessible que 

d‟un mi-dire, qu‟elle ne peut se dire tout entière […]” (Lacan, “SXVII” 57-58). 

De waarheid van het agens kan nooit perfect gevat worden en gecommuniceerd 

naar de ander. Het agens blijft daardoor zitten met zijn spreekverlangen. Dit is de 

manifeste disjunctie, de zogenaamde ruis van de dagdagelijkse miscommunicatie. 

De disjunctie van de onmogelijkheid wordt echter onderbouwd door een tweede 

disjunctie, epistemologisch van aard, namelijk die van het onvermogen. Dit is de 

originele Spaltung tussen het zijnde en de cognitie waaruit het subject geboren is 

en in die zin een defensiemechanisme tegen de jouissance van het Reële. Het 

product dat bij de ander wordt bekomen valt nooit samen met de waarheid van het 
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agens. Geen enkele ander is in staat het fundamentele Symbolische tekort in te 

vullen waar ieder subject mee te kampen heeft.  

De termen die de vier posities bezetten zijn de meesterbetekenaar S1, het 

weten S2, het verdeelde subject  en het object van jouissance a. Zij kwamen 

reeds aan bod in het vorige hoofdstuk. Ik herhaal kort en schematisch hun 

onderlinge samenwerking : de angst voor de passieve positie in het onbemiddelde 

Reële (met inbegrip van a) beweegt het subject ertoe er een afstand tegenover in 

te bouwen door het Reële te bemiddelen met denkbeelden en woorden die op een 

Imaginair niveau functioneren als meesterbetekenaars: 

 

(a)    S1 

 

Elke betekenaar met inbegrip van alle meesterbetekenaars is voor zijn betekenis 

echter afhankelijk van de grote Ander. Tegelijk zorgt de tussenkomst van de 

meesterbetekenaar er pas voor dat de Ander geordend wordt als een kennisveld, 

het weten S2:
160

 

 

(a)    S1  S2 

 

Aan dit vlottende significatieproces ontsnapt noodzakelijkerwijs steeds iets van 

het Reële dat we object kleine a genoemd hebben, een non-object dat 

tegenwoordig wordt gesteld door zijn eigen afwezigheid: 

 

(a)    S1  S2  a 

 

Aan het object a kleeft jouissance, maar men mag het er niet mee vereenzelvigen. 

Men moet de jouissance situeren in volledige keten, tussen haar termen in. Het 

hanteren van taal zelf brengt immers jouissance met zich mee, in het denken, 

spreken, lezen, interpreteren etc. Daardoor is bovenstaande sequentie in feite 

circulair: in het defensiemechanisme van de taal produceert het subject datgene 
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waaraan hij wil ontsnappen – maar waar hij ook van geniet –  en houdt zo het 

verlangen in stand dat hem tot subject maakt: 

 

  S1 

↑       ↓ 

a ←  S2 

 

Deze schematische notatie geeft de stuwkracht weer achter elk intrasubjectief 

significatieproces. Als noodzakelijke structuur van het neurotische subject gaat zij 

elk woord vooraf; zij behoort tot de orde van het discours.
161

 

 Tegen deze achtergrond kan ik de sociale dimensie van het begrip discours 

bespreken.
162

 Onze maatschappij bestaat overwegend uit geoedipaliseerde, 

neurotische subjecten. Hun onderlinge sociale relaties worden onderhouden via 

communicatie en die communicatie bestaat logischerwijze uit neurotisch 

taalgebruik. Dat wil zeggen: taalgebruik waarbij wordt rekening gehouden met 

een foutenmarge. Het neurotische subject identificeert zich daarbij steeds met één 

van de vier termen die het significatieproces constitueren. Zo meet hij zichzelf een 

positie aan ten opzichte van de ander die aan zijn taalgebruik gevolg moet geven. 

Deze uitverkoren term komt in de mathemen van Lacan op de plaats van het agens 

te staan. Indien een sociale relatie tussen het agens en de ander stabiel wil blijven, 

moet die ander op zijn minst de indruk geven mee te willen gaan in de sociale 

rolverdeling zoals aangereikt door het agens; hij moet empathisch zijn. Dat doet 

hij door zich te identificeren met de volgende term in de circulaire sequentie van 

het significatieproces. De winst voor beiden is dubbel: ten eerste kunnen beiden 

mogelijk specifieke voordelen halen uit hun relatie met de ander. Ten tweede 
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kunnen zij tijdelijk hun interne Spaltung maskeren door zich te focussen op de 

concrete communicatie zelf en de bijhorende disjunctie van onmogelijkheid.  

Enkele bemerkingen: niet elke ontmoeting tussen subjecten kan men gaan 

beschrijven met Lacans mathemen.
163

 Wanneer beide partijen het niet eens zijn 

over hun positie is er nog steeds sprake van een relatie; ze is gewoon niet stabiel. 

Overigens moet men ook beseffen dat menselijke relaties veel complexer zijn dan 

eender welke theorie ooit zal kunnen ontleden. Wat betreft de mathemen zelf, het 

zijn slechts formele structuren die hun consistentie van buitenaf ontvangen; 

iemand moet steeds beslissen dat hij hen kan herkennen in een reële situatie, en 

dat hangt steeds af van een subjectief, betwistbaar oordeel. De wetenschappelijke 

voorspellende waarde van de discourstheorie is dus zeker niet absoluut. 

Desondanks heeft ze ook haar deugden. Lacans viervoeters lopen hier en daar dan 

wel een beetje mank, analytici hebben in het verleden al vaak genoeg hun 

relevantie aangetoond voor ons dagdagelijkse leven.
164

 

 

 

4.4 De vier discourstypes 

 

Ik ben er mij van bewust hoe ondoordringbaar en esoterisch het voorbije 

subhoofdstuk kan overkomen. Deze abstracties worden echter duidelijker in 

volgende uiteenzetting van de afzonderlijke discourstypes. In de praktijk gebruikt 

elk van ons ze allemaal in vaak snelle en subtiele opeenvolgingen zonder zich 

daar bewust van te zijn. Geen enkel type draagt één of andere ethische voorkeur 

weg. Aangezien ze allemaal voortkomen uit de neurotische structuur van het 

subject zijn ze onvermijdelijk en menselijk. Merk bovendien op hoe men het 

meesterdiscours evengoed kan gebruiken om iemand van de ondergang te redden 

als om hem erin te storten, zoals het analytisch discours geïnstalleerd kan worden 

door zowel een welwillende hulpverlener als door een sadistische pervert. 
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Het hysterisch discours 

 

 

 

Het hysterisch discours behoeft meteen de minste uitleg; enerzijds omdat ik er 

nauwelijks expliciet op terugkom in het laatste hoofdstuk, anderzijds omdat het 

reeds meermaals aan bod is gekomen. Het is namelijk de meest eerlijke 

manifestatie van hoe de neuroticus met zijn Symbolische tekort kampt. Hysterisch 

heeft bij Lacan niet echt een morele of pathologische connotatie, maar staat haast 

synoniem met de normaliteit. Op de positie van de waarheid bevindt zich het 

object van jouissance: een fysieke aandrift, een onverwoordbaar probleem, zelfs 

een concreet materieel gebrek dat op een Imaginair niveau de rol speelt van het 

tekort in het Symbolische. Deze jouissance veroorzaakt onvrede bij het agens die 

geconfronteerd wordt met zijn eigen onvolledigheid als subject. Deze onvrede wil 

hij duidelijk kenbaar maken aan zichzelf en aan de ander. Hij identificeert zich 

met andere woorden met zijn eigen verlangen en neemt zo zijn subjectiviteit op 

zich. Zijn noodkreet kan zich op verschillende manieren uiten. Een subtiele 

manier is het fysieke symptoom: in plaats van zijn probleem te mentaliseren 

converteert de hystericus de resulterende jouissance naar een actie: nervositeit, 

motorische en verbale tics, theatrale uitspattingen, verslavingen, automutilatie tot 

zelfs hysterische verlammingen (cf. hoofdstuk drie). Meer frequent zal de 

hystericus zich echter tot de ander richten met een min of meer expliciete 

hulpvraag of met een betoog waarachter die vraag meeklinkt: vervolledig mij.
165

 

In het hysterisch discours wordt de ander tijdelijk tot meesterfiguur 

gebombardeerd. Hij wordt verondersteld te weten hoe het agens met zijn 

subjectiviteit moet omgaan, hoe de lustbalans van zijn verdeeldheid te herstellen. 

Enerzijds moet hij zich voor het agens voordoen als een meester, anderzijds moet 

hij ook nog eens op de proppen komen met een antwoord op diens vragen. Beide 
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 In de literatuur doet het mij denken aan bepaalde romans uit het modernisme en 

postmodernisme die hun eigen ontologische en epistemologische statuut bevragen en expliciet de 

macht over hun narratieve coherentie overdragen op het welbevinden van de lezer. Cf. Fokema en 

Ibsch 38-49 
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partijen worden echter gescheiden door de epistemologische brug die 

tegelijkertijd een kloof installeert: a // S2. Geen middel van de ander zal ooit 

volstaan om de breuk in onszelf te lijmen. Wanneer de meester van dienst zich 

hiervan bewust is, kan hij eventueel op een andere manier reageren op de 

hulpkreet van de hystericus dan met meesterlijk advies; hij kan proberen de rol 

van analyticus op zich te nemen (cf. infra). Indien hij toch direct reageert met zijn 

zelfopgebouwde kennis, zal hij vroeg of laat door de hystericus ontmaskerd 

worden als ontoereikend en wordt hij klassiek verlaten voor een betere 

meesterfiguur. “Dit is meteen de reden waarom revoluties altijd eindigen met de 

installatie van een nieuwe meester, gewoonlijk een stukje wreder en harder dan de 

vorige, en dat is ook de reden waarom elke meester vroeg of laat het hoofd erbij 

verliest, soms letterlijk” (Verhaeghe, “Tussen hysterie en vrouw” 107). Minder 

extreem is het voorbeeld van de gedesillusioneerde student die ontdekt dat zijn 

favoriete docent ook niet alwetend is en zich als het ware door hem bedrogen 

voelt. Op naar het volgende academische idool… 

 

Het meesterdiscours 

 

 

 

Het meesterdiscours is zoals we hierboven zagen solidair met het hysterisch 

discours. Het kan verschijnen als reactie op de hulpkreet van de hystericus, of net 

om de eigen neurotische verdeeldheid te verdringen. De positie van het agens 

wordt bezet door de meesterbetekenaar. De tekst of persoon die er zich mee 

identificeert wil begrepen worden als een gedefinieerd en coherente identiteit.
166

 

Van de ander verlangt hij in de eerste plaats in die semblance bevestigd te 

worden. Daartoe moet de ander bereid zijn het eigen weten te laten herschikken 

door de meesterbetekenaars die hem worden aangeboden. De meester ambieert het 

weten voor/van de ander te incarneren. Via zijn spreken promoot hij het bewuste 
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 Bijvoorbeeld wetteksten, biografieën, geschiedschrijving en romans uit de realistische en 

naturalistische traditie. 
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denken, synthese en een zelf-identisch Ik.
167

 Maar de meester moet veel moeite 

doen om zijn imperfectie te verdoezelen. Alleen al het feit dat hij spreekt en voor 

de betekenis van zijn woorden afhankelijk is van de Ander van de ander 

impliceert een verlangen, en dat verlangen een tekort. Het drukt hem met zijn neus 

op de waarheid die hem motiveert: zijn Symbolische castratie en verdeeldheid als 

subject. Slechts door die te verdringen kan hij zijn statuut als meester bewaren. 

Het veiligste is soms gewoon te zwijgen (“In de beknoptheid toont zich…).
168

  

De ander heeft echter ook zo zijn problemen. Wat begint als een gevoel 

van troost geholpen te worden door een meerdere slaat geleidelijk aan om in 

frustratie. Immers, het mythische vermogen om zelf het Reële helemaal de baas te 

kunnen ligt niet bij hem, maar bij de meester – en vroeg of laat zal zelfs deze 

illusie doorprikt worden. De Grote Antwoorden lijken zo dichtbij dat hun 

ontbreken des te pijnlijker aanvoelt en de jouissance neemt toe. De ander voelt 

zich gereduceerd tot een ding, tot het object waar de meester in zijn narcisme van 

geniet.
169

 In werkelijkheid heeft de meester evenmin toegang tot het ambivalente 

genot van het Reële:  // a. Bovendien wil hij het ook niet kennen; zoals ik al zei 

verlangt hij in de eerste plaats zichzelf bevestigd te zien als één en onverdeeld en 

voor de rest moeten ze hem maar met rust laten. Zo zal de behulpzame vriend die 

vanuit het meesterdiscours spreekt meer bezig zijn met de oplossing die hij zijn 

gesprekspartner aanbiedt dan met diens eigenlijke problematiek. “[U]n vrai maître 

ne désire rien savoir du tout – il désire que ça marche” (Lacan, “SXVII” 24).  

De meeste mensen zijn maar wat vertrouwd met het meesterdiscours. 

Meestal spreken we alsof we perfect weten wat we zeggen en alsof onze 

gesprekspartners daar ook mee gediend zijn. Daarom is het niet steeds even 

makkelijk te doorzien in welke mate onze denkwereld er door bepaald wordt.
170

 

Lacan wijst onder andere in de richting van de klassieke filosofie en neemt ter 

illustratie Plato‟s dialoog “Meno” (380 v.C.).
171

 Daarin beargumenteert Socrates 
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 Cf. Bracher, “On the Psychological and Social Factors of Language” 117 
168

 Vandaar ook dat de beste meester een dode meester is. Freud zag dit reeds in bij de moord op 

de oervader en de instelling van het incestverbod; “[d]e dode werd nu sterker dan de levende ooit 

was geweest“ (Freud, “Totem en Taboe” 149). 
169

 Cf. Quackelbeen 79 
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 Cf. Quackelbeen 80 
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 Cf. Lacan, “SXVII” 22-23. Ook de specifiekere meesterdiscoursen van het kapitalisme en de 

medisch-klinische wereld worden doorheen het seminaar genoemd. 
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tegenover Meno hoe alle weten reeds in de mens aanwezig is en slechts wacht om 

geactiveerd te worden. Om dit te bewijzen treedt hij in een vraaggesprek met een 

jonge slaaf. De filosoof sorteert met zijn meesterlijke, zelfbevestigende vragen 

een weten over het concept vierkantswortel in de Ander van de slaaf en toont zo 

zijn gelijk aan. De knaap is goed benut en mag beschikken; Socrates‟ onderonsje 

met Meno kan verdergaan. 

Een tweede illustratie van het meesterdiscours haal ik uit het vakgebied 

van de psychoanalyse zelf: Freuds consequente inname van de meesterpositie.
172

 

De (hysterische) patiënt arriveert bij hem met een hulpvraag inzake een 

subjectieve problematiek. Freuds reactie is didactisch: als ultieme 

vertegenwoordiger van de psychoanalytische theorie, die hier functioneert als een  

S1, probeert hij de patiënt uit te leggen hoe deze theorie van toepassing is op hem. 

Wanneer dit inzicht door de patiënt aanvaard wordt als eens weten S2 zal hij zich 

een tijdlang opgelucht voelen; zijn probleem heeft een diagnostische benaming 

gekregen, dus de genezing is onderweg. Wat echter knaagt aan de wortels van het 

discours is dit: de theorie moet ook voor Freud een antwoord bieden op zijn 

neurotische twijfels als verdeeld subject . Hoe langer hij haar echter in praktijk 

brengt, hoe meer hij geconfronteerd wordt met haar tekortkomingen. Hij raakt 

meer en meer zelf gehysteriseerd. De patiënt moet terwijl kunnen verdragen dat de 

sleutel tot zijn genezing niet bij hem, maar bij zijn behandelend arts rust. Zijn 

gevoel van zelfcontrole over lichaam en geest wordt hem systematisch ontvreemd 

door de man naast de sofa. Naar verloop van tijd resulteert dat in de productie van 

het non-object a als datgene wat S2 niet kan omvatten. 

Een derde illustratie om de subtiliteit van het meesterdiscours en het 

concept discours in het algemeen aan te tonen: de inspirerende slogan “Durf 

denken!” van de Universiteit Gent. Inhoudelijk is dit een oproep om zelfstandig te 

redeneren, een eigen weten op te bouwen met eigen meesterbetekenaars, los van 

een regulerende instantie. De vorm waarin de boodschap wordt overgebracht is 

echter de imperatief. Structureel hebben we te makken met een meesterdiscours 

waarbij het abstracte instituut universiteit zijn eigen idealen oplegt aan de student 
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 Cf. het tweede hoofdstuk van deze thesis. Ook geldig voor iedere hulpverlener die denkt deze 

positie vol te kunnen houden. 
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en hem eigenlijk zegt: “Durf denken zoals ik dat wil!”. Ongetwijfeld zijn 

sommige studenten gevoelig voor dergelijke bemoeinissen en denken nors “Denk 

zelf!”, wat waarschijnlijk weer meer in de lijn van de oorspronkelijke intentie van 

de slogan komt te liggen... Hieruit onthouden we dat men kan dus wel degelijk 

kan sympathiseren met een bepaalde discoursinhoud zonder de impliciete sociale 

structuur van dat discours goed te keuren of er zelfs nog maar bij stil gestaan te 

hebben. Maar ook omgekeerd: men kan zich politiek identificeren met een 

bepaald discourstype maar het niet eens herkennen omwille van een strijdige 

inhoud. 

 

Het universitair discours 

 

 

 

Het universitair discours laat zich het makkelijkst begrijpen als een regressie van 

het meesterdiscours. In dit discourstype identificeert het agens zich met een weten 

waarbij een bepaalde meesterbetekenaar garant moet staan voor het 

waarheidsgehalte daarvan. Het weten is hier een overtuigd weten, een doxa.
173

 

Wat op de lange baan wordt geschoven is de erkenning dat de meesterbetekenaar 

ook maar een betekenaar is die Symbolisch gecastreerd is en dus onmogelijk het 

weten kan dragen. Het agens bouwt dus op drijfzand. Op de positie van de ander 

vinden we het object van verlangen en jouissance, het ding waarover het agens 

zijn weten wil uitstorten om het af te dekken. Vereist is wel dat de ander zijn 

eigen subjectiviteit en persoonlijkheid onderdrukt in een stilzwijgende 

overeenkomst. Hij geeft het agens vrij spel om te doen wat hij het beste kan: 

weetjes produceren. Natuurlijk draait dit op een mislukking uit, want a is per 

definitie onvatbaar. Daardoor neemt in de ander het gevoel van subjectieve 

verdeeldheid nog toe, wat zich kan vertalen naar teleurstelling (“Wat je me vertelt 

is misschien wel waar voor sommigen, maar ik ben er niet mee gebaat”), agressie 

(“Hoe durf je me behandelen als een ding!”), maar ook hoop (“Vertel me meer, 
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 Cf.Verhaeghe “Over normaliteit en andere afwijkingen” 82 
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we komen er wel”).
174

 De disjunctie van het onvermogen voorkomt echter dat het 

subject ooit zal beantwoorden aan de normen die de meesterbetekaar stelt. 

Het universitair discours is het vertoog van het etablissement, de 

maatschappij als complex systeem van arbitraire regels. Het is een discours dat 

wil onderwijzen voor het grotere goed en een ideologie aanbieden in functie van 

de status quo, maar heel wat subtieler dan de manier waarop de directe meester 

dat zou doen.
175

 In het universitair discours blijft de meester immers buiten schot, 

wat het een stuk moeilijker maakt hem te ontmaskeren als een willekeurig 

verheven betekenaar. De kennisbrengers houden hem voor een axioma waaruit 

men onuitputtelijk nieuwe kennis kan blijven construeren. Die kennis zou 

objectief zijn – het streven van elke wetenschap – en bestaan buiten het subject 

om: men kan haar delen zonder haar te ver-delen. Hierin ligt de grote winst van 

het universitair discours voor het agens; het kan zich verbonden noemen met 

anderen die dezelfde meesterbetekenaars delen. 

Paradigmatisch voor de werking van dit discours is uiteraard het instituut 

universiteit. Als belichaming van het Weten S1 en de ideologie dat academische 

kennis iets bewonderenswaardig is – hoeveel eerstejaarsstudenten stellen zich de 

vraag waarom? –, motiveert zij haar studenten een nieuw weten S2 te articuleren 

over het object wereld in al zijn aspecten a. Daarbij blijft de student meestal 

relatief gezichtsloos; een studentennummer volstaat. Zo wordt  uitgesloten van 

de bureaucratie in het decanaat. Doorheen de tijd stapelt het weten zich op, wat 

nog niet hoeft te betekenen dat het ook tot nut gebracht wordt: zie archiefkasten 

van stoffige thesen. Zoals zoveel maatschappelijke instellingen is het instituut 

universiteit deels een zelfonderhoudende systeem dat zich draaiende houdt met de 

voor vanzelfsprekend genomen inspanningen van haar studenten. Toch is er geen 

sprake van een wrede moloch achter de schermen; alle deelnemers dragen 

gewillig hun steentje bij. 
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 Er kan ook een stukje winst aan verbonden zijn voor het subject, namelijk dat hij zich gesterkt 

voelt in zijn individualiteit, cf. Verhaeghe, “Over normaliteit en andere afwijkingen” 84. Of dit als 

winst ervaren wordt, hangt af van persoon tot persoon: de één put meer plezier uit het opgaan in 

het groepsgevoel, de ander door bewust het buitenbeentje uit te hangen. 
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 Voor het implementeren van het universitair discours in de klaslokalen, van speelhoek tot 

auditorium, cf. Salecl 163-175 
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Een concreter voorbeeld uit het academisch leven: het schrijven van deze 

thesis. Het gearticuleerde weten S2 van deze thesis behoort zich naar academische 

maatstaven (cf. supra) te beroepen op de meest autoritaire bronnen S1, waaronder 

Lacans moeilijk doordringbare geschriften en de commentaren daarop. De stof die 

ik verlang te beschrijven a zijn de theorieën die daarin te lezen zijn. Daarbij moet 

alle subjectiviteit  worden gemeden aan de kant van het studieobject. Ik zou met 

andere woorden tot een objectieve lezing moeten kunnen komen van Lacans 

seminaars en hen behandelen als ondubbelzinnige teksten. De neurotische 

frustraties en wanhopige vragen die daarbij de kop opsteken zijn typisch: op basis 

waarvan zijn mijn bronnen eigenlijk autoritair? Kan ik ze wel vertrouwen? Hoe 

kan ik nu – nota bene tegen beter weten in – objectief zijn over poëtische, haast 

esoterische teksten als die van Lacan etc.
176

 Ook voor de universitair, die zich 

nochtans beter heeft ingedekt dan de meester, is de hysterie soms niet veraf.  

 

Het analytisch discours 

 

 

 

Het analytisch discours is veruit het meest enigmatisch van de vier discourstypes. 

De sociale band die het constitueert wordt het minst frequent aangegaan. 

Quackelbeen gaat zover te zeggen dat het Freud was die deze band heeft 

uitgevonden.
177

 Dat lijkt me wel heel sterk, maar Freud was waarschijnlijk wel 

één van eersten die dit discours heeft proberen institutionaliseren, namelijk in de 

psychoanalytische praktijk. Het analytisch discours is het fundament waarop de 

therapeutische kuur berust. Zoals ook bij de andere discoursen is het de structuur 

zélf die het product teweegbrengt en niet de inhoud. In dit geval is dat product S1, 

de subjectieve zelfbemeestering. Of algemener: een nieuwe, frisse kijk op de 

zaken en de kans om oude keuzes opnieuw te maken.  
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 Cf. het citaat uit de inleiding: “Cette thèse est, ne l‟oublions pas, une thèse universitaire, et la 

moindre des choses qui appaisent est que mon oeuvre s‟y prête mal” (Lacan, “SXVII” 45).  
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 Quackelbeen 85 
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De grote drijfveer van het analytisch discours is het weten op de positie 

van de waarheid. Dit weten is een vrij specifiek weten; het statuut van doxa is niet 

van toepassing. Inhoudelijk is het een weten over de psychische constellatie van 

het andere subject. De analyticus kan zich een ruw beeld vormen van wat hem 

drijft: de meesterbetekenaars waar hij zich aan vasthoudt en de onbewuste 

verlangens waarin hij verwikkeld is. Dit weten komt er in de eerste plaats door te 

luisteren naar het narratief van de ander – dat wil zeggen, wanneer die ander 

effectief iets te vertellen heeft, als hij er zelf van uitgaat dat hij met een probleem 

te kampen heeft en zich daardoor opstelt als een verdeeld subject dat al denkend 

en sprekend naar een oplossing zoekt. De ander moet dus enigszins gehysteriseerd 

zijn eer het analytisch discours van start kan gaan. De analyticus van zijn kant 

moet ook weten waarnaar te luisteren. Lacan drukt het zijn studenten voortdurend 

op het hart: “Gardez vous de comprendre! […] Qu‟une de vos oreilles 

s‟assourdisse, autant que l‟autre doit être aiguë” (Lacan, “Situation de la 

psychanalyse” 23). De analyticus mag zich niet zomaar laten meevoeren in de 

manifeste inhoud van wat zijn patiënt hem vertelt, maar richt zijn 

gleichschwebende Aufmerksamkeit ook op het achterliggende spel van de 

betekenaar: stoplappen, haperingen, versprekingen, metaforen, syntax, al die 

kleine momenten waarop het onbewuste zich onthult als een talige structuur in 

voortdurende conversatie met het bewuste denken.
178

 

De kennis die de analyticus over het andere subject heeft vergaard kent een 

aantal beperkingen, toch indien hij vanuit het analytisch discours wil blijven 

werken. De analyticus moet bijvoorbeeld ten volle in rekening brengen dat zijn 

weten nooit volledig overeen kan stemmen met de psychische realiteit van de 

ander: S2 // S1. In tegenstelling tot de samenwerking tussen het hysterisch discours 

en het meesterdiscours speelt het agens hier zijn weten niet expliciet naar de ander 

terug, bijvoorbeeld in de vorm van een belerende interpretatie (“Uw symptoom X 
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 Dit soort van aandacht vereist oefening en ervaring. Niet alleen de kliniek is daarvoor een 

goede leerschool, maar ook het literaire bedrijf. Waar anders wordt zoveel gespeeld met de 

materialiteit van het taalteken? Vandaar ook Lacans eigen typische stijl die men ergens tussen 

poëzie, filosofie en wetenschap kan situeren. Zijn teksten hebben een directe vormende waarde 

voor de analyticus. Wie hen leest heeft geen andere uitweg dan er dieper in door te dringen, 

hetgeen een lastig, maar leerzaam proces is wat betreft het functioneren van de taal in het subject. 

Cf. Benvenuto en Kennedy 103-125; Lacan, “L‟instance de la lettre dans l‟inconscient” 249-251; 

Mooij 64-70; Schrover 68-69 
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wijst op een verstoorde relatie tot uw eigen lichaamsbeeld ten gevolge van trauma 

Y”). Hij houdt zijn weten grotendeels voor zich, als docta ignorantia. 

Niettemin is het weten op de positie van de waarheid bepalend voor de 

therapeutische werkzaamheid van het analytisch discours. Het houdt de ander 

namelijk voldoende gehysteriseerd en bereidwillig de eigen situatie te 

onderzoeken. i ek maakt de vergelijking met een Sherlock Holmes-mysterie:
179

 

net als de analyticus wordt de detective immers verondersteld te weten (le sujet 

supposé savoir) en het traumatische Reële af te zullen dekken met de juiste 

meesterbetekenaars (wie, wat, hoe, waarom). Louter door zijn opvallend briljante 

aanwezigheid verzekert Holmes dat hem van alle kanten informatie wordt 

toegefluisterd die mogelijk kan bijdragen tot het ontsluiten van de waarheid. 

Iedereen die verdacht wordt doet immers zijn best zichzelf vrij te spreken. Zo 

verraden zij meer over zichzelf dan ze wel vermoeden, ook aan zichzelf. 

Het weten informeert het agens eveneens hoe hij zo goed mogelijk zijn 

semblance kan ophouden. De analyticus pretendeert immers bewust niets minder 

dan het objet petit a te zijn, de Imaginaire incarnatie van de tekorten en onbewuste 

verlangens van de ander: a  . Hoe de analyticus dit technisch kan 

verwezenlijken is een heet hangijzer onder de lacanianen. Meestal komt het erop 

neer dat de woordenstroom van de ander af en toe wordt doorbroken met een 

korte interventie die de nadruk moet leggen op datgene wat opvallend ontweken 

wordt: de analyticus herhaalt op vragende toon een frequent gehoorde betekenaar 

waarvan hij vermoedt dat die niet onschuldig is in de problematiek van zijn 

patiënt. Ook kan hij plots de sessie afbreken op een cruciaal punt van het gesprek 

met de bedoeling de aandacht van de patiënt erop te vestigen.
180

 Vaak zwijgt hij 

gewoon en luistert – zoals de meester.
181
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 i ek, “Looking Awry”  
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 Braunstein stelt zelfs een ware werkwoordelijke syntaxis van de analyticus voor, met als doel 

diens interventies zo open en veelwendbaar mogelijk te houden naar de patiënt toe. Zo krijgt deze 

de kans zijn eigen patronen van betekenis geven op het spoor te komen. Cf. Braunstein 151-159. 
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 Merk echter op hoe men zich uiteindelijk wel kan gaan analyseren met eender wat men vanuit 

de positie van de ander beschouwt als de incarnatie van het eigen tekort. Literaire teksten kunnen 

zeker de functie van analyticus vervullen wanneer zij door hun openheid werken als een klankbord 

voor de naar binnen gerichte overpeinzingen van de lezer. Voor een aanvullende visie daarop 

vanuit barthesiaanse hoek, cf. Pint 
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Tijdelijk de rol opnemen van het objet petit a is wellicht vooral een 

ethische kwestie.
182

 De analyticus cijfert zichzelf weg als subject en schuift zijn 

eigen verlangens als mens deels aan kant. Hij stelt zich ter beschikking aan de 

ander en creëert een ruimte waarin die ander ook volledig anders kan zijn, een 

uniek subject met een unieke psychische constellatie. Zijn boodschap luidt: “Ja, ik 

weet wel iets, maar zeker niet alles (S2 // S1). Ik kan je tonen in welke richting te 

zoeken (a  ), maar uiteindelijk kan jij het beter waarmaken voor jezelf dan ik 

( )”. Een dergelijke houding is een streep door de rekening van iedereen die zich 

als beloning voor zijn daden van naastenliefde wil kunnen koesteren aan de 

warmte van een narcistisch welbehagen, of aan dankbetuigingen en lof. Lacan 

noemt de analyticus in dat opzicht een heilige: “Un saint […] ne fait pas la 

charité. Plutôt se met-il à faire le déchet: il décharite” (Lacan, “Télévision” 28). 

Onder vrienden kan men dus wel analyticus zijn voor de ander uit vriendschap, in 

vriendschap is dat onmogelijk. 

Waar het allemaal om draait in het analytisch discours is uiteindelijk de 

verandering die zich bij de ander voltrekt. Men wijst hem op zijn eigen aandeel in 

zijn problematiek en laat hem zélf zoeken naar de meesterbetekenaars om 

daarmee om te gaan. Deze meesterbetekenaars zijn automatisch beter op zijn leest 

geschoeid dan eender welke andere die een meester of universitair (in de ruime 

zin) hem zou kunnen aanbieden; ze zijn immers ontstaan in overeenstemming met 

de rest van zijn psychische identiteit, zijn eigen zeden en ethische overtuigingen. 

Hierin ligt het het subversieve karakter van het analytisch discours: zijn product is 

iemand die de verantwoordelijkheid kan dragen voor zichzelf te denken, een 

nieuwe meester die buiten de macht van het agens komt te liggen. Ironisch genoeg 

levert het analytisch discours, de formele inverse van het meesterdiscours, een 

meester op.
183

 De mars van de viervoeters is rond. 

Om dit hoofdstuk af te sluiten wil ik nogmaals beklemtonen dat het 

herkennen van een discourstype in een bepaalde situatie afhangt van een 
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 Cf. in het bijzonder Lacan, “SVII" 337-375”; De Kesel 273-292 
183

 Het is misschien verleidelijk te denken dat de titel “L‟envers de la psychanalyse” op het 

meesterdiscours slaat als tegenhanger van het analytisch. In de complexiteit van de praktijk maakt 

de analyticus echter gebruik van elk discourstype wanneer de situatie daarom vraagt. Cf. 

Lacan “SXVIII” 9 : “Le discours du maître n‟est pas l‟envers de la psychanalyse, il est où se 

démontre la torsion propre, dirai-je, du discours de la psychanalyse” 
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subjectief oordeel. Men zegt dus niet: “situatie X is gelijk aan discourstype Y en 

levert product Z op”, maar “indien situatie X inderdaad overwegend verloopt 

volgens discourstype Y, dan levert ze product Z op”. Lacan levert met zijn 

obscure stijl zelf de beste voorbeelden van het tekort in zijn/iedere theorie. In zijn 

theatrale televisieoptreden “Télévision” kan men hem met gegronde redenen alle 

mogelijke invullingen van het agens aanmeten:
184

 de grote maître die vanachter 

zijn bureau het klootjesvolk komt verlichten met grootsprakerige wijsheden, de 

universitaire vaandeldrager van Freuds psychoanalytische beweging, de hystericus 

die verdwaalt in het dichte woud van zijn eigen zinnen en er furieus gesticulerend 

niet meer uit raakt, en tot slot de joyceaanse woordkunstenaar die voor zijn 

toeschouwers een bevreemdend web van taal weeft waarmee zij zich kunnen gaan 

analyseren. Zo ook is mijn hanteren van de discourstheorie in het volgende en 

laatste hoofdstuk onderhevig aan vrij subjectieve meningen. 
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 Voor de aangepaste transcriptie, cf. Lacan, “Télévision”. Voor een digitale kopie van de 

originele uitzending, cf. “Télévision” 
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Hoofdstuk 5: Gesprekken met het Beest 

 

5.1 Inleiding: Apuleius en de “Metamorphoses” 

 

Het opzet van dit laatste hoofdstuk is tweeledig: eerst zal ik aantonen hoe 

Apuleius‟ verhaal van “Amor en Psyche” wel degelijk het rijk der sprookjes 

toebehoort. Men mag dus verwachten dat het zich ergens zal situeren tussen 

cultuureducatie en ideologiebevestiging enerzijds en subverterende 

beschouwingen en fantasieën anderzijds, tussen beleren en analyseren. Dit zal ik 

nader bespreken vanuit het lacaniaanse denkkader van de vier discourstypes. In 

het tweede deel van deze gevalstudie onderzoek ik vervolgens één bepaalde 

invulling van het element cultuureducatie in “Amor en Psyche”, meer bepaald de 

genderproblematiek waarmee de Romeinse jongen te maken krijgt bij de overgang 

naar volwassen mannelijkheid. Opnieuw zal ik Lacan hier tot nut brengen. Met 

deze gevalstudie wil ik aantonen hoe er nog steeds toekomst zit in de relatie van 

de psychoanalyse met het sprookje. Ik begin eerst met een korte inleiding op de 

auteur en zijn werk. 

Apuleius werd rond 125 n.C. geboren in Madaurus/-a (het huidige 

M‟Daourouch, Algerije), een stadje in de Romeinse provincie Africa. Mogelijk 

was zijn moedertaal het Punisch, zijn vadertaal het Latijn. Vanuit een cultureel 

oogpunt bevond hij zich in twee werelden tegelijk: de provinciaal-Romeinse en de 

authentiek-Afrikaanse. In haar conjecturen van Apuleius‟ psychische leven stelt 

Von Franz dat “he had an African unconscious and a Roman consciousness”, 

waarmee ze er op doelt dat hij verscheurd was tussen een soort tribale neiging zijn 

emoties te uiten en het belet dat hij als Romeins intellectueel ervoer (Von Franz, 

“The Golden Ass” 11). Dat lijkt mij een stap te ver, maar het is wel waarschijnlijk 

dat iemand als Apuleius zich door zijn afkomst beter bewust was van de 

relativiteit van culturele gebruiken. Dit kan alleen maar versterkt geweest zijn 

door zijn studieverblijven in Carthago, Athene, Rome en Phrygië. Het ecclectisme 

van Apuleius spreekt zowel uit zijn professionele leven als uit de 

levensbeschouwelijke ideeën die hij verkondigde. Zijn interesses gingen uit naar 
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de natuurwetenschappen, de geneeskunde en de wiskunde, maar hij was in de 

eerste plaats een succesvol retoricus, literator en filosoof. Hij hing het platonisme 

aan op een diepzinnig niveau en kende de leer van het gnosticisme, maar 

beoefende mogelijk ook magie en liet zich inwijden in diverse mysteriecultussen 

als die van Demeter, Isis en Mithras. Zo geeft hij de algemene indruk steeds op 

zoek te zijn naar een hoogst individuele invulling van zijn spirituele en 

maatschappelijke leven.
185

 

Apuleius‟ literaire magnum opus staat bekend als de “Metamorphoses”, 

ook wel “Asinus aureus” (2
de

 eeuw n.C.). Met een anachronisme kan men het één 

van de zeldzame Romeinse romans noemen die ons bekend zijn.
186

 De 

“Metamorphoses” zijn geschreven als het picareske, pseudo-autobiografische 

relaas van de  nieuwsgierige knaap Lucius die op reis in Thesalië de geheimen der 

magie najaagt, tot hij per ongeluk verandert in een ezel.
187

 Tijdens zijn 

avontuurlijke omzwervingen als lastdier ondergaat hij talloze mishandelingen en 

kan hij meermaals maar net aan de dood ontsnappen. Intussen ontmoet hij ook een 

aantal bonte figuren waarvan hij de meest scabreuze, erotische, angstaanjagende 

en wonderlijke verhalen te horen krijgt, over het algemeen tongue in cheek 

verteld. Eén van die ingevlochten verhalen is het sprookje van “Amor en Psyche” 

dat ongeveer de omvang van twee boekdelen in beslag neemt.
188

 Aan het einde 

van zijn lijdensweg krijgt Lucius een visioen van de Egyptische godin Isis. Zij 

helpt hem terug zijn menselijke gedaante aan te nemen en in ruil laat hij zich 

opnemen in haar priestercollege en dat van haar echtgenoot Osiris. Dit slot wordt 

vaak gezien als een vrome anticlimax op al het voorafgaande. 

 

 

                                                 
185

 Voor biografische en ander informatie die dit standpunt kan funderen, cf. onder andere Accardo 

17-23; Apuleius, “Amor en Psyche” 75-83; Bartelink 237-239; Kenney 1-2, 28-31; Von Franz, 

“The Golden Ass” 7-17 
186

 De andere gegadigden zijn Petronius‟ “Satyrica” (1
ste

 eeuw n.C.) en de anonieme “Historia 

Apollonii regis Tyri” (3
de

 eeuw n.C.).Van een echt romangenre zoals dat tot bloei kwam in de 

achttiende eeuw is hier nog geen sprake. Eerder gaat het om complexe mengvormen van 

verschillende genres en oudere bronnen. Cf. onder andere Hofmann 1-20; Mason; Walsh 1-31, 

141-189 
187

 Ik heb gebruik gemaakt van de tekstuitgave en vertaling van Hanson en de vertalingen van 

Hunink en Van Opstall. Cf. bibliografie onder Apuleius. 
188

  De hele “Metamorphoses” telt in totaal elf boekdelen, elk overeenkomstig met een antieke 

boekrol aan tekst. “Amor en Psyche” beslaat IV, 28 tot en met VI, 24. 
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5.2 Oudewijvenpraat en sprookjes 

 

Zoals ook het geval is met de rest van de “Metamorphoses” kan men “Amor en 

Psyche” moeilijk bij één genre indelen. Er zijn echter genoeg redenen om het te 

rubriceren als literair sprookje. Om te beginnen kan men ook in het omkaderende 

narratief van de Luciusfiguur een sprookje herkennen, meer bepaald  type AaTh 

567 van de Aarne-Thompson index. De meest relevante studie daaromtrent is die 

van Scobie over de folkloristische traditie waarin de “Metamorphoses” is 

ingebed.
189

 Scobie legt uit hoe rijk de Grieks-Romeinse wereld was aan orale 

genres. Geletterdheid was immers nog geen verspreid gegeven. Er bestond niet 

zoiets als massaconsumptieliteratuur en zelfs het literaire bedrijf werd sterk oraal 

bepaald: de productie verliep via het dicteren van een auteurstekst aan een aantal 

schrijvers, terwijl het lezen zelf hardop gebeurde. Men werd meestal voorgelezen 

door daarin getrainde slaven.
190

 Professionele fabulatores konden met hun 

verhaaltjes steeds een as verdienen op de markt of bij mensen thuis op invitatie. 

Maar ook amateur-vertellers, vaak vrouwen, kregen voldoende kansen om hun 

talenten tentoon te spreiden. Zo trakteerde de kinderverzorgster of voedster 

(nutrix) haar pupillen ‟s avonds vaak op een volkslied, mythe of sprookje voor het 

slapengaan. Het is onder meer uit deze rijke traditie van oudewijvenpraat en 

volksverhalen – die niet zo lang geleden ook bij ons nog vitaal was – dat Apuleius 

de motieven heeft gehaald voor de “Metamorphoses”. 

 Ook het specifieke verhaal van “Amor en Psyche” berust ten dele op 

oudere motieven uit de folklore. Een aantal elementen die duidelijk afkomstig zijn 

uit de sprookjestraditie zijn bijvoorbeeld de openingsformule “Erant in quadam 

civitate rex et regina” (Apuleius, “Metamorphoses” IV, 28),
191

 het verliezen van 

een kind, het onbewaakte paleis, magische dienaren en andere helpers, de 

afgunstige oudere zussen, de boze schoonmoeder, wonderlijke beproevingen, de 

gelukzalige bruiloft aan het einde etc.
192

 De algemene structuur van het verhaal 

                                                 
189

 Cf. Scobie 1-73 
190

 Cf. ook Hofmann 6 
191

 “Er waren eens in een stad een koning en een koningin.” Alle Apuleiusvertalingen in de 

voetnoten komen van mezelf. 
192

 Wel is het zo dat Apuleius mogelijk de eerste was die de mythische personages van Amor en 

Psyche op dit verhaaltype heeft betrokken. Cf. Walsh 194-195, 200-215 
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staat ook opgenomen in de Aarne-Thompson index onder “II. Ordinary Folktales, 

A. Tales of Magic, 400-459 Supernatural or Enchanted Husband (Wife) or Other 

Relatives, AaTh 424A, The Monster (Animal) as Bridgegroom (Cupid and 

Psyche).
193

 Verder heeft de analyse van Teresa Mantero bevestigd dat “Amor en 

Psyche” eveneens beantwoordt aan de structuralistische formule van het 

wondersprookje volgens Propp.
194

 Aangezien men met deze argumenten “Amor 

en Psyche” een sprookje mag noemen, kan men zich dus de vragen gaan stellen 

die ik heb gevonden bij Jack Zipes en wil benaderen met Jacques Lacan: in welke 

mate leent dit sprookje er zich toe bij zijn neurotische lezer een subversief effect 

te sorteren? Kan men het de positie van het agens toekennen in het analytisch 

discours? Of probeert deze tekst zijn lezer vooral te overtuigen van een heilige 

boodschap, een sociaal-culturele doxa zoals in het universitair discours? 

 In het analytisch discours is het belangrijk dat men bij het agens een 

indrukwekkend weten veronderstelt op de plaats van zijn waarheid. Zo raakt de 

ander immers gehysteriseerd door het idee dat zijn analyticus mogelijk over 

informatie beschikt die hij zelf heel goed zou kunnen gebruiken. In het 

universitair discours kan dat weten niet verondersteld worden, aangezien het 

relatief manifest tentoon wordt gesteld en daardoor eventueel ontmaskerd kan 

worden als ontoereikend. In het analytisch discours wordt de ander behandeld als 

iemand die tot zijn ideeën kan komen, in het universitair discours als een 

schietschijf voor de overtuigingen die het agens op hem afvuurt. Alles hangt af 

van de manier waarop de boodschap wordt aangeboden, niet van de boodschap 

zelf, en de manier waarop Apuleius ons de verhalen van de “Metamorphoses” 

aanbiedt is op zijn minst bijzonder te noemen. Enerzijds geeft hij ons de indruk 

dat hij ons vooral wil vermaken, reeds vanaf de eerste zin in zijn inleiding als 

Lucius: “At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram, auresque tuas 

benivolas lepido susurro permulceam” (Apuleius, “Metamorphoses” I, 1).
195

 

Anderzijds maakt hij ons nieuwsgierig, alsof er meer achter deze fabulas zit. 

Alvorens van start te gaan met het avontuur waarschuwt hij ons nog “Lector 

                                                 
193

 Cf. Aarne en Thompson 142 
194

 Cf. Mantero 
195

 “Ik zal voor jou diverse verhaaltjes aan elkaar rijgen op Milesische wijze en jouw oren tot 

welbehagen strelen met mijn lieflijk gefluister.” 
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intende: laetaberis” (Apuleius, “Metamorphoses” I, 1).
196

 De spanning die deze 

intende begint, wordt aangehouden doorheen de hele “Metamorphoses”. Zo wordt 

er een potentiële kennis gesignaleerd die nauwelijks verduidelijkt raakt, alsof 

Lucius/Apuleius al iets weet wat zijn publiek mogelijk nog zelf zal ontdekken. 

“Amor en Psyche” is niet minder dubbelzinnig geframed. Het sprookje 

wordt verteld door een oud dronken wijf. Zij draagt zorg voor een bende 

rabauwen die kort daarvoor een jonge bruid hebben ontvoerd. Het meisje is in alle 

staten en daarom stelt het besje voor haar te troosten “[…] narrationibus lepidis 

anilibusque fabulis […]” (Apuleius, “Metamorphoses” IV, 27).
197

 De lezer wordt 

er ook tijdens de vertelling aan herinnerd dat hij maar een verhaaltje te horen 

krijgt door een aantal narratieve technieken die op tijd en stond het realisme ervan 

doorbreken: directe interventies door het besje, prolepsis, morele oordelen over de 

personages, wenken naar de Romeinse wetten en zeden etc.
198

 Wanneer het 

verhaal afgelopen is, vindt Lucius de ezel het wel jammer dat hij op dat moment 

geen pen bij zich heeft om het op te schrijven, maar daar blijft het ook bij. Er 

wordt in de rest van de “Metamorphoses” niet meer op dit nochtans uitgebreide 

sprookje teruggekeerd. Apuleius‟ lezerspubliek weet niet goed wat er mee te doen, 

en dit opent mogelijkheden: a  .  

Tegelijk speelt er ook een potentieel vooronderstelbaar weten mee aan de 

kant van de tekst. Apuleius‟ inkadering van “Amor en Psyche” in de rest van de 

“Metamorposes” gebeurt namelijk volgens een typische techniek van de 

Alexandrijnse dichters. De lijdensweg van Psyche weerspiegelt en onderstreept 

namelijk die van Lucius:
199

 beiden zijn van goede afkomst en komen in 

problemen met het bovennatuurlijke, beiden worden geplaagd door hun curiositas 

en beiden worden gered door de onverdiende gratie gods. Vooral dat laatste is van 

belang. Mede omwille van Apuleius‟ persoonlijke filosofisch-religieuze 

standpunten heeft men het verhaal steeds willen interpreteren als een platonische 

allegorie over het bereiken van de Hoge Liefde.
200

 Maar ook wanneer men als 

lezer helemaal niets van het platonisme afweet, of het verhaal los leest van de rest 

                                                 
196

 “Lezer, pas op: je zal je amuseren” 
197

 “…met mooie vertelseltjes en oudewijvenpraat”.  
198

 Cf. onder andere Kenney 23-15; Scobie 37; Van der Paardt 
199

 Cf. Kenney 12-17; Von Franz, “The Golden Ass” passim; Walsh 190-199 
200

 Voor een overzicht sinds de Middeleeuwen, cf. Accardo 11-13, 50-67  
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van de “Metamorphoses” is de verleiding groot er een persoonlijke les S1 uit te 

willen construeren. Dat krijgt men met wonderlijke protagonisten die Liefde en 

Ziel heten. 

Het ziet er dus naar uit dat “Amor en Psyche” zich er inderdaad toe leent 

met zijn lezer samen te werken in een analytisch discours, eerder dan hem een 

doxa aan de hand te doen. Deze tekst presenteert zich ostentatief als iets 

onbelangrijk en verwaarloosbaar, waardoor de lezer minder druk voelt om er een 

eigen mening over te vormen. Tegelijk activeert het allegorische gehalte van de 

tekst in hem de wil er iets van zichzelf in te projecteren. Het is alsof de auteur 

hem mysterieus vanachter de letters toefluistert: “de te fabula”.
201

 Het blijft echter 

maar bij fluisteren: de moraal van het verhaal wordt nooit expliciet onthuld. 

Apuleius houdt noch het platonisme, noch een andere zaligmakende ideologie 

achter de hand als ultieme meesterbetekenaar. Niettegenstaande kan men dit 

sprookje ook niet volledig vrijblijvend lezen. Het anything goes kent zijn grenzen, 

want “Amor en Psyche” is niet uit de lucht komen vallen. Als product van een 

welbepaald historisch-geografisch milieu moeten er ook elementen van 

cultuureducatie en/of –bevraging in te vinden zijn. Dit belicht ik nu in de laatste  

twee subhoofdstukjes. Het is een andere manier om de discourstheorie te hanteren 

in het sprookje, namelijk in een karakteranalyse. 

 

 

5.3 Jongens en metamorfose 

 

Als men een eenvoudige kernboodschap zou willen destilleren uit de 

beestbruidegomcyclus zou dat de volgende kunnen zijn: elke intermenselijk 

relatie, in al haar nuances van vriendschap, romantiek en seksualiteit, moet een 

zeker groeiproces doormaken, ten goede of ten slechte. Men kan er nooit zomaar 

van uitgaan dat de ander de ander is die men zou willen die hij is – een boodschap 

die ook de lacaniaanse psychoanalyse wil overbrengen. Dit idee van samen 

groeien, liever dan samengroeien, lijkt vandaag aan populariteit te winnen in de 

Westerse cultuur. Het thema van het gezamenlijke anders zijn en het 
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 Cf. Kenney 19 
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onwaarschijnlijke koppel duikt op in talloze moderne esthetische narratieven: 

literatuur, films, t.v.-series, muzikaal theater etc.
202

  Toen men aan regisseur Tim 

Burton suggereerde dat zijn film “Edward Scissorhands” (1990) een zoveelste 

variatie was op “La belle et la bête” was zijn commentaar: “Someone said there 

were only five stories, well, that‟s one of them. It‟s a theme that‟s in thousands of 

stories and any number of horror pictures […] it‟s simply there, it‟s not something 

I dwelled on very much” (Burton 99). 

Het is echter opvallend hoe zowel de literatuurwetenschappelijke 

benaderingen van de beestbruidegomcyclus als de contemporaine versies van deze 

sprookjes meestal enkel het vrouwelijke perspectief in beschouwing nemen: 

Bettelheim ziet vooral hoe Psyche en Belle hun oedipuscomplex doorworstelen 

terwijl Amors perikelen maar een meaningful detail zijn dat men eventueel kan 

vermelden.
203

 Ook bij Von Franz staat Psyche‟s zoektocht naar animus en Zelf 

centraal. De socio-historici wijzen ons dan weer op de moeilijke positie van de 

(burger)vrouw in het huwelijk van het Ancien Régime. En ook auteurs als Angela 

Carter, C.S. Lewis en Robin McKinley opteren in hun retelling van de sprookjes 

voor een vrouwelijke invalshoek. Die laatste houdt wijselijk de titel van haar 

jeugdroman op “Beauty” (1978). Het ziet er naar uit dat de beestbruidegom 

slechts van secundair belang wordt geacht in zijn eigen cyclus. Daar wil ik een 

tegengewicht op bieden. Zelf heb ik steeds de mannelijke kant van deze verhalen 

minstens even interessant gevonden. Wie gaat er tenslotte door het leven als een 

monster, wie zit hier met problemen? 

Jerry Griswold is dezelfde mening toegedaan. In zijn studie van de 

beestbruidegomcyclus merkt hij op hoe Belle inderdaad een hele persoonlijke 

groei doormaakt...wat niet weglaat dat dit ook het verhaal van het Beest is. Het is 

dus evenzeer de vraag wat hij opsteekt uit de ontmoeting, hoe hij tot rijping 

komt.
204

 Griswold toont aan hoe zowel Cocteau‟s film “La Belle et la Bête” 

(1946) als de Disney-animatiefilm “Beauty and the Beast” (1991) net deze kant 

van het verhaal exploreren, het intermenselijke groeiproces van de beestachtige 

                                                 
202

 Cf. Bettelheim 282-283; Griswold 18-26 
203

 Cf. Bettelheim 293 
204

 Cf. Griswold 57 
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echtgenoot.
205

 Beide films zouden een kritiek willen vormen op een dominant 

maatschappelijk discours van mannelijkheid als zijnde actief, fysiek sterk en 

heteroseksueel. Dergelijke aangeleerde gedragscodes kunnen indien overdreven 

een man tot een asociaal beest maken. Deze negatieve mannelijkheid wordt 

geïncarneerd door de slechterik van de films, in beide gevallen een knappe, stoere 

en arrogante jager (Avenant/Gaston). Hun haantjesgedrag brengt hen niet veel op: 

de één wordt doorboord door een pijl van een standbeeld van de godin Diana, de 

ander stort door zijn eigen schuld in een ravijn. Tegenover deze mannetjesputters 

staat het Beest: lelijk, maar wel gevoelig en uiteindelijk ook zachtaardig. Hij is in 

staat een eigen invulling voor zijn mannelijkheid te vinden, gebaseerd op respect 

voor zijn medemens, niet op de mos maiorum. Niettemin suggereren zowel 

Cocteau als Walt Disney Studio‟s dat de mooie macho‟s en de monsterlijke 

metroseksuelen nauwer aan elkaar verwant zijn dan men zou denken. Men moet 

hen zien als twee prototypes van mannelijkheid, twee polen waartussen een man 

zijn leven lang kan balanceren. De voornaamste fundamenten van zijn 

persoonlijkheid worden echter gelegd tijdens de adolescentie. Niet toevallig krijgt 

het Beest bij Disney slechts tijd tot zijn eenentwintigste om zijn les te leren, wil 

hij ooit terug in een prins veranderen. 

Met dit in het achterhoofd lijkt het mij interessant om een dergelijk 

mannelijk ontwikkelingsperspectief ook eens te hanteren bij een lezing van 

“Amor en Psyche”. Mijn centrale stelling luidt dat Amor zich in Apuleius‟ 

sprookje op een delicate positie bevindt tussen jongen en man in. Daar heeft hij 

het niet makkelijk mee, hetgeen zijn neerslag vindt in de relatie met zijn vrouw 

Psyche. Maatschappelijk gezien wordt van hem verwacht dat hij de onmogelijke 

positie van de meester leert innemen in een echtelijk meesterdiscours. Of hij 

daartoe in staat is, is een andere vraag. Door Amors groeiproces naar 

mannelijkheid op te vatten als een evolutie tussen discourstypes kan men een 

aantal schijnbaar losstaande feiten in het verhaal gaan begrijpen als onderling 

verbonden. Voor alle duidelijkheid: ik maak hier geen extreme claims over de 

psychische realiteit van de auteur op basis van zijn literaire creaties. Ik ga er enkel 

van uit dat hij zich als Romeins burger bewust was van wat het betekende een 
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 Cf. Griswold 231-256 
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man te zijn in het Rijk en dat hij deze ervaringen in zijn sprookje heeft verwerkt – 

zoals schrijvers nu eenmaal doen. Daarbij verwacht ik geen perfecte één op één 

verhouding tussen de fictie en de historische werkelijkheid; “Amor en Psyche” 

blijft een wondersprookje en geen literaire maatschappijanalyse à la Balzac. 

Het lijkt misschien een hele vooruitgang dat men tegenwoordig 

geslachtelijke rolpatronen niet langer beschouwt als zuiver biologisch/religieus 

gedetermineerd, maar ook als een kunstmatig en veranderlijk construct. Naast 

sekse kennen we nu ook gender en er is de mogelijkheid onze psychoseksuele 

identiteit te begrijpen als een complexe interactie tussen beiden. Deze vooruitgang 

blijkt echter relatief wanneer men vaststelt dat er reeds in het verre verleden 

gelijkaardige ideeën op werden nagehouden: in de Romeinse Oudheid was de 

anatomie van geringer belang bij het bepalen van iemands geslacht dan vandaag 

het geval is.
206

 De antieke geneesheren gingen uit van een one-sex model (cf. 

Laqueur). De mannelijke en vrouwelijke genitalia werden beschouwd als identiek, 

maar in een andere richting ontwikkeld: de vagina was een inverse penis, de 

eierstokken inwendige testikels. De vraag of een Romein wel een échte man was, 

hing dus niet af van wat hij tussen zijn benen had, maar van zijn woorden en 

daden. Gender was in de eerste plaats performatief. Vandaar bijvoorbeeld literaire 

opmerkingen als “Tunc Psyche […] prolata lucerna et arrepta novacula sexum 

audacia mutatur” (Apuleius, “Metamorphoses” V, 22).
207

 

Dit valt nauwelijks te onderschatten in een maatschappij als die van de 

Romeinen, waar het publieke en private leven een stuk moeilijker van elkaar te 

onderscheiden waren dan in de onze. Wou men zich een échte man tonen, dan was 

dat een show zonder intermissies. In alle aspecten van het dagelijkse leven kwam 

het er op aan zich te profileren als mannelijk, zijnde actief en dominant. 

Bovendien moest dit heel naturel gebeuren; overdrijving werd bespot. Niet 

toevallig besteedde de retorische opleiding zoveel aandacht aan stemgeluid en 

lichaamstaal. Het alternatief was gezien worden als een vrouwelijke man 

(androgynus) of zelfs een gedegenereerde, verwijfde man (effeminatus). Dit had 

een politieke en juridische draagwijdte: op professioneel vlak mocht de wekeling 

                                                 
206

 Vooral gebaseerd op Eyben 99-129 
207

 “Toen Psyche […] de lantaarn tevoorschijn had gehaald en haar dolk had vastgegrepen 

veranderde ze met moed van geslacht.” 
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het gewoon vergeten. Daarenboven bracht hij zijn familie tot publieke schande. 

Het ergste verwijt dat men een Romein echter kon maken was dat van cinaedus, 

een man die zich seksueel passief opstelt ten opzichte van zowel vrouwen als 

andere mannen. Wie zich nog niet actief en dominant kon opstellen in de 

slaapkamer werd ook niet verwacht dat daarbuiten wel te kunnen. In bed hoort de 

man meester te zijn; hij onderwerpt en penetreert, nooit andersom. 

Dat zijn de regels voor volwassen mannen, voor jongens ligt het enigszins 

anders. Controversieel feministe Germaine Greer is nagegaan hoe het statuut van 

de jongen is geëvolueerd doorheen de Westerse geschiedenis.
208

 Zij hanteert 

daarbij een heel pragmatisch criterium om de jongens van de mannen te 

onderscheiden, namelijk dat “jongens maar heel korte tijd jongens zijn. Ze moeten 

oud genoeg zijn om seksueel geprikkeld te kunnen worden, maar nog niet zo oud 

dat ze zich al moeten scheren” (Greer 7). We mogen gerust aannemen dat Amor in 

het sprookje van Apuleius een jongen is, al was het maar omdat hij altijd zo wordt 

geportretteerd in de Grieks-Romeinse literatuur en iconografie; men leze er 

Ovidius op na.
209

 Maar Apuleius geeft een unieke draai aan de traditie: zijn Amor 

bevindt zich op de drempel van volwassenheid. Psyche‟s zusters slaan in zekere 

zin de spijker op de kop wanneer zij zich opwinden over haar strijdige leugentjes 

over de identiteit van haar man:  “Tunc adulescens modo florenti lanugine barbam 

instruens, nunc aetate media candenti canitie lucidus. Quis ille, quem temporis 

modici spatium repentina senecta reformavit?” (Apuleius, “Metamorphoses” V, 

16).
210

 Een krachttoer is het zeker. 

De Amor die ons bij de aanvang van Apuleius‟ sprookje wordt voorgesteld 

is niet zomaar een jongen, hij is de jongen par excellance. Von Franz 

vereenzelvigt hem begrijpelijk met het archetype van de puer aeternus.
211

 Op 

literair vlak is hij de Amor uit de hellenistische traditie, een roekeloze knaap die 

heel wat onrust veroorzaakt.
212

 Voor de Romeinen representeert hij de asociale, 

                                                 
208

 Vooral gebaseerd op Greer passim 
209

 Cf. Ovidius, “Lessen in de liefde” en “Metamorphosen” passim 
210

 “Het ene moment is hij een jonge knul die nog maar net een baardje van dons laat groeien, en 

het andere een statige grijsaard van middelbare leeftijd. Wie is die kerel, dat hij op zo‟n korte 

tijdsspanne plotseling oud is geworden?”  
211

 Cf. Von Franz 96. Zij ontleent dit epitheton aan Ovidius die het vooral voor Bacchus reserveert. 

Cf. Ovidius, “Metamorphosen” 92 
212

 Cf. Walsh 196-197 
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venijnige en oncontroleerbare kantjes van de liefde. Apuleius voegt zich 

aanvankelijk wel in de traditie: 

 

Et vocat [Venus] confestim puerum suum pinnatum illum et satis 

temerarium, qui malis suis moribus contempta disciplina publica, flammis 

et sagittis armatus, per alienas domos nocte discurrens et omnium 

matrimonia corrumpens, impune committit tanta flagitia et nihil prorsus 

boni facit. Hunc, quamquam genuina licentia procacem [...] (Apuleius, 

“Metamorphoses” IV, 30)
213

 

 

[...] saevum atque ferum vipereumque malum [...] quod tremit ipse Iovis, 

quo numina terrificantur, fluminaque horrescunt et Stygiae tenebrae 

(Apuleius, “Metamorphoses” IV, 33).
214

 

 

Hoe poëtisch en hoogdravend deze beschrijvingen ook mogen klinken, er is wel 

degelijk een verband met de socio-historische realiteit waarin dit sprookje tot 

stand is gekomen. De Amor van Apuleius is niet zomaar een literair typetje, hij is 

eveneens het toonbeeld van jongensstreken, wild, ruw en onverantwoord. In de 

Romeinse maatschappij kon dergelijk gedrag dan wel schandelijk zijn voor een 

volwassen man, voor een jongen was het acceptabel, en zelfs natuurlijk (genuina 

licentia procacem).
215

 De jongen was als het ware een antagonist van de sociale 

orde (contempta disciplina publica). Door hem zelf de teugels in handen te geven 

leerde men hem actief en dominant zijn, een kleine tiran. 

De lijn kan ook worden doorgetrokken naar het seksleven van de jongen: 

“[d]e jongensjaren zijn een speeltuin en het spel dat gespeeld wordt heet 

polymorfe perversiteit” (Greer 30). De Romeinse knaap moet zich minder zorgen 

maken over hoe en met wie hij het bed deelt dan zijn volwassen tegenhanger. De 

regels van mannelijkheid gaan nog niet helemaal voor hem op. Dat betekent onder 

                                                 
213

 “En onverwijld riep ze die gevleugelde en behoorlijk roekeloze zoon van haar, die met zijn 

slechte manieren en minachting voor de openbare orde, gewapend met vlammen en pijlen, door 

andermans huizen holt en ieders huwelijk om zeep helpt, ongestraft veel schandaal veroorzaakt en 

nooit iets onverdeeld goed uitricht. Was hij al een etterje door zijn natuurlijke bandeloosheid…” 
214

 “… een wildebras, onbehouwen, addergebroed, een slechterik… die zelfs Jupiter de stuipen op 

het lijf jaagt, waarvoor de goden bevreesd zijn en de wateren van de duistere Styx huiveren.” 
215

 Cf. Greer 29 
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andere dat hij zich onder bepaalde voorwaarden zelfs seksueel passief mag 

opstellen, zowel met mannen als vrouwen, zonder daarbij per se in schande te 

moeten vallen.
216

 Er wordt al iets meer door de vingers gezien. “[H]oc aetatis puer 

tuis licentiosis et immaturis iungeres amplexibus”, werpt Venus haar zoon 

nochtans toe wanneer ze zijn affaire met Psyche ontdekt (Apuleius, 

“Metamorphoses” V, 29).
217

 Dat haar nijd meer te maken heeft met persoonlijke 

jaloezie dan met de disciplina publica wordt bevestigd door de apologie van Juno 

en Ceres:   

 

Quod autem, oramus, isti crimen, si puellae lepidae libenter arrisit? An 

ignoras eum masculum et iuvenem esse, vel certe iam quot sit annorum 

oblita es? An quod aetatem portat bellule, puer tibi semper videtur? 

(Apuleius, “Metamorphoses” V, 31).
218

 

 

Maar in Apuleius‟ sprookje moet Amor uiteindelijk zijn bestaan als procax 

puer vaarwel zeggen en groeien – zoals een sprookjesheld betaamt. Zijn huwelijk 

met Psyche dwingt hem de rol van sollicitus maritus op zich te nemen en zich als 

volwassen man te integreren in de maatschappij, in dit geval de godenfamilies van 

de Olympus.
219

 Met talloze schalkse verwijzingen naar de wetten en gebruiken 

van het Romeinse rijk heeft Apuleius het Olympisch pantheon tot een herkenbaar 

en menselijk sociaal weefsel gemaakt.
220

 Amors integratieproblematiek is al even 

typisch. Zijn ouderen verwachten van hem dat hij zich voegt naar hun wetten en 

zelf ook die wetten kan implementeren. De jongen in hem moet sterven zodat 

enkel de man overblijft en dit stervensproces verloopt niet pijnloos.
221

 Hij wordt 

                                                 
216

 Voor de antieke mannelijke biseksualiteit en het instituut van het pederasme, cf. Cantarella 17-

22, 97-156 
217

 “… dan vuns je nog met haar, bandeloos en onvolwassen, een jongen van jouw leeftijd…”  
218

 “Maar nu vragen we je, welk misdrijf heeft hij gepleegd wanneer hij eens guitig naar een knap 

meisje heeft gelachen? Of is het aan je voorbij gegaan dat hij van het mannelijke geslacht is, en 

een jonge knaap? Ben je soms vergeten hoe oud hij is? Of zal hij altijd maar een jongetje zijn voor 

jou omdat hij er zo fris uitziet voor zijn leeftijd?” 
219

 Cf. Walsh 201 
220

 Op deze manier kon Apuleius zijn tijdgenoten betrokken houden bij het verhaal, zij het nu uit 

marketingopportunisme of om hen bewust te maken van mogelijke verbanden met het 

kaderverhaal. Cf. Kenney 24. Dergelijke vette knipogen naar de realiteit zijn overigens een typisch 

procédé van de mennipische satire; het sociaal realisme ervan staat niet geheel buiten twijfel.  
221

 Cf. Greer 13-14, 35 
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gekrenkt in zijn individualisme en moet een stukje van zijn identiteit opgeven 

voor het grotere goed – de basisgedachte van Freuds “Das Unbehagen in der 

Kultur”. Jupiter vat het samen in zijn proclamatie voor de godenraad aan het einde 

van het verhaal:  

 

Dei conscripti Musarum albo, adolescentem istum quod manibus meis 

alumnatus sim profecto scitis omnes. Cuius primae iuventutis caloratos 

impetus freno quodam coercendos existimavi. Sat est cotidianis eum 

fabulis ob adulteria cunctasque corruptelas infamatum. Tollenda est omnis 

occasio, et luxuria puerilis nuptialibus pedicis alliganda. Puellam elegit et 

virginitate privavit. Teneat, possideat, amplexus Psychen semper suis 

amoribus perfruatur (Apuleius, “Metamorphoses” VI, 23).
222

 

 

 

5.4 Amor: er is geen Ander van de Ander 

 

Hier wil ik Lacan opnieuw inschakelen, het zij met enige zelfkritiek. De bedoeling 

is Amors groei naar volwassenheid te lezen naast de discourstheorie en na te gaan 

in welke mate zijn personage erin slaagt de positie van de meester in te nemen in 

zijn liefdesrelatie met Psyche. Het resultaat zal onvermijdelijk in dezelfde lijn 

liggen van de freudiaanse karakteranalyses. Mijn keuze om dieper in te gaan op 

het romantische leven van dit personage is echter niet ingegeven door de typische 

freudiaanse seksualiseringstrend, maar door het verhaal zelf: de weinige keren dat 

Apuleius Amor zélf aan het woord laat is in de slaapkamer met zijn vrouw. 

Aan de oppervlakte verloopt Amors verstandshouding met Psyche 

inderdaad volgens de lijnen van een meesterdiscours dat door hemzelf wordt 

gedomineerd. Dat is merkbaar vanaf hun eerste samenzijn: 

 

                                                 
222

 “Goden, ingeschreven in het register der Muzen, jullie weten maar al te goed dat ik deze 

jongeman eigenhandig heb opgebracht. Ik heb besloten dat de hitsige uitspattingen van zijn vroege 

jeugd beteugeld moeten worden. Er is al genoeg schande geweest door het dagelijkse geroddel 

over zijn overspeligheden en zijn andere louche zaakjes. Elke verdere gelegenheid moet hem 

ontzegd worden en zijn jongensachtige genotzucht moet worden aan banden gelegd met de boeien 

van het huwelijk. Hij heeft een meisje gekozen en haar ontmaagd. Dat hij ze hebbe en houde en 

zich altijd in Psyche‟s armen mag koesteren in liefde.”   
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Tunc [Psyche] virginitati suae pro tanta solitudine metuens, et pavet en 

horrescit et quovis malo plus timet quod ignorat. Iamque aderat ignobilis 

maritus, et torum inscenderat, et uxorem sibi Psychen fecerat, et ante lucis 

exortum propere discesserat. Statim voces cubiculo praestolata novam 

nuptam interfectae virginitatis curant. Haec diutino tempore sic agebantur 

(Apuleius, “Metamorphoses” V, 4).
223

 

 

De paratactische opbouw, de opeenvolging van plusquamperfecta en het gebruik 

van archaïsmen als ignobilis (in plaats van ignotus) en interfectae (in zijn 

letterlijke betekenis) geven deze passage een zeker formeel karakter.
224

 Alles is 

goed georchestreerd en Amor is de dirigent. Als ignobilis staat hij op een 

Imaginaire piëdestal vanwaar hij kan verzekeren dat het hele ensemble van de 

familia zijn plaats kent en naar behoren meespeelt. Hij ageert, komt, ziet en 

onderwerpt, ja vermoordt Psyche‟s maagdelijkheid. Vooraleer zij en de lezer het 

goed beseffen is Amor alweer de slaapkamer en het verhaal uitgevlogen. Zo 

bewijst hij zich een ware man, een meester.  

Ook in de slaapkamergesprekken hangt Amor het haantje uit. Wanneer 

Apuleius hem in de directe rede laat spreken, gaat het meestal om 

waarschuwingen en aanmaningen, imperatieven en aansporende conjunctieven om 

Psyche bij haar jaloerse zusters weg te houden.
225

 Zijn superioriteitsgevoel mag 

blijken uit neerbuigende uitspraken als “Quid iam de te tuus maritus expecto, quid 

spero […] Tantum memineris meae seriae monitionis, cum coeperis sero 

paenitere” (Apuleius, “Metamorphoses” V, 6).
226

 Later in het verhaal noemt zijn 

vrouw hem ook daadwerkelijk dominus, in de hoop hem bij gebrek aan 

vrouwelijke charme te kunnen behagen met haar slaafse gebeden (servilibus 

precibus).
227

 

                                                 
223

 “Nu ze alleen was, vreesde ze voor haar maagdelijkheid. Ze beefde en huiverde en was bovenal 

bang voor datgene waar ze geen weet van had. Daar was haar onbekende echtgenoot al en hij 

kroop in bed, maakte Psyche tot zijn vrouw, en voor het ochtendgloren ging hij er snel vandoor. 

Dadelijk droegen de stemmen – ze stonden al klaar – zorg voor de kersverse bruid wiens 

maagdelijkheid eraan was. Zo verliep het een hele poos.” 
224

 Cf. Walsh 203-204 
225

 Cf. Apuleius, “Metamorphoses” V, 5; V, 11; V, 12 
226

 “Wat moet ik, je man, van jouw verwachten? Waar mag ik op hopen?…Je moet je vooral mijn 

ernstige waarschuwing pas herinneren wanneer het te laat is en het je begint te spijten.” 
227

 Cf. Apuleius, “Metamorphoses” VI, 1 
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 Maar er zitten ook barsten in de consistentie van Amors meesterdiscours, 

ten eerste subtiel: om zijn vrouw tot gehoorzaamheid te brengen beroept hij zich 

op dreigementen en morele chantage. Hoewel dit wel degelijk bruikbare 

technieken zijn om de meesterpositie te handhaven, zou een meester pur sang 

daar geen nood aan mogen hebben. Zijn autoriteit dient over te komen als 

vanzelfsprekend, door niets anders gemotiveerd dan door zijn eigen 

onverdeeldheid. Amors manipulatieve pogingen zijn vrouw op andere gedachten 

te brengen om haar te beschermen tegen de slagen van de Fortuin verraden hem: 

hij heeft haar nodig voor zijn eigen geluk. Ook hij heeft niet genoeg aan zichzelf 

en is minstens even verdeeld als de simpele Psyche. Opvallendere scheuren in de 

façade zijn echter de tegenmanipulaties van haar kant. Zij brengt zijn hoofd op hol 

en slaagt er telkens opnieuw in haar zin door te drijven, zoals bijvoorbeeld in 

volgende passage waarin ze haar man verstrikt in een web van verleiding:  

 

Et imprimens oscula suasoria et ingerens verba mulcentia et inserens 

membra cogentia haec etiam blanditiis astruit : „Mi mellite, mi marite, tuae 

Psychae dulcis anima.‟ Vi ac potestate Venerii sussurus invitus succubuit 

maritus […]  (Apuleius, “Metamorphoses” V, 6).
228

 . 

 

Ze maakt hem week, opnieuw een frêle jongen met “teneras et teretes et mei 

[Psyche] similes genas” (Apuleius, “Metamorphoses”  V, 13).
229

 Psyche 

ondermijnt zijn gezag en draait de rollen om: Amor wordt de passieveling, niet 

enkel overmeesterd door zijn geliefde, maar ook door de liefde zelf, door zijn 

eigen begeerte en affectie. 

Amors passiviteit komt tot een climax wanneer Psyche letterlijk licht 

werpt op de zaken en de ware toedracht van zijn identiteit ontdekt (V, 22-23). 

Apuleius trakteert de lezer hier op een hoogst sensuele ekphrasis van de slapende 

Amor met oog voor de kleinste details van diens goddelijke lichaam. Samen met 

Psyche geniet de lezer het voyeuristische plezier haar halfnaakte echtgenoot 

                                                 
228

 “En ze drukte haar overtuigende zoenen op hem, overlaadde hem met strelende woorden, 

verstrengelde haar dwingende armen en benen met hem, en aan haar gepaai voegde ze nog toe: 

„M‟n zoetje, m‟n ventje, lieflijke ziel van jouw Psyche‟. Tegen zijn zin bezweek haar man aan de 

kracht en macht van het minnende gefluister.” 
229

 “…wangen zo zacht en rond als de mijne…” 
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eindelijk volop te kunnen bezichtigen. Amor wordt als het ware gemolesteerd 

door haar begerige blikken en zo tot haar passieve lustobject gemaakt.
230

 Wanneer 

hij ontwaakt, betrapt hij echter niet alleen haar, maar ook zichzelf. De 

meesterbetekenaar sollicitus maritus waarmee hij zich poogt te identificeren krijgt 

namelijk een stevige deuk: niet alleen wordt zijn meesterschap over Psyche 

onthuld als een illusie (detectae fidei colluvie), op de koop toe ziet hij zich 

onderworpen aan een starende blik die bij hem de vraag opwekt: wie ben ik voor 

de Ander? 

Het antwoord daarop ligt natuurlijk steeds buiten bereik en de 

zelfverzekerende Amor slaat te pletter op de disjunctie van de onmogelijkheid. Er 

zijn nu eenmaal geen meesterbetekenaars voorhanden die alle andere betekenaars 

permanent kunnen gronden om zo de constructen identiteit en gender volledig te 

begrenzen. Er is geen autoritaire oerbetekenaar die het subject volledig 

Symbolisch representeert voor zichzelf. Of: er is geen Ander van de Ander, enkel 

de voortdurende verandering waarin het subject zich ophoudt. In zijn verdringing 

van dit onvermogen een man te zijn en om deze positie alsnog te kunnen 

beschermen trekt de intens verdeelde Amor zich terug als zwijgende meester 

(tacitus avolavit) en ontneemt Psyche zo elke gelegenheid hem verder te 

bevragen. Vanuit Lacans theorie gezien is dit een typisch neurotische reactie, één 

die minder te maken heeft met het straffen van Psyche dan met Amors eigen angst 

en schaamte. In zijn afscheid klinkt de onmacht ten opzichte van de grote Ander 

door: “[…] teque coniugem meam feci, ut bestia scilicet tibi viderer et ferro caput 

excideres meum, quod istos amatores tuos oculos gerit” (Apuleius, 

“Metamorphoses” V, 24).
231

 

 Zo eindigt boek vijf van de “Metamorphoses” met het vertrek van Amor. 

Pas aan het einde van boek zes keert hij terug. Greer merkt op dat het 

stervensproces van de jongen ten gunste van de man in vele culturen bestaat uit 

drie delen: een (vaak pijnlijk) ritueel om de gevaren van de kwetsbare 

tussentoestand van de adolescentie te bezweren, een periode van afzondering om 

                                                 
230

 Greer besteedt een heel hoofdstuk aan de jongen als passief liefdesobject, ongewillig, slapend 

of dood. Cf. Greer 105-125 
231

 “…en ik heb je tot mijn vrouw gemaakt, blijkbaar om voor jou een beest te lijken en met staal 

mijn hoofd er af te laten slaan, waar jij nochtans de oogappel van bent.” 
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het man zijn laten in te zinken en een publieke bekendmaking, de wedergeboorte 

in de maatschappij.
232

 Het rituele gedeelte heeft Amor reeds achter de rug in de 

vorm van zijn nachtelijke escapades met Psyche, een eerste initiatie in het leven 

van de volwassen echtgenoot. Zijn periode van afzondering slijt hij in het huis van 

zijn moeder, eerst uit vrije wil om te genezen van zijn brandwonden, vervolgens 

door Venus gedwongen om weg te blijven van Psyche. De schijnbare voltooiing 

van zijn vermannelijking vindt plaats in de laatste scène van het verhaal. Amor 

beslist aan zijn gevangenis te ontsnappen en vliegt Psyche te hulp om haar te 

bevrijden van een magische doodsslaap. Wanneer zij ontwaakt spreekt hij haar 

weer toe op de meesterlijke, neerbuigende toon waarmee hij haar heeft verlaten: 

 

Et „Ecce‟ inquit „rursum perieras, misella, simili curiositate. Sed interim 

quidem tu provinciam, quae tibi matris meae praecepto mandata est, 

exsequere naviter; cetera egomet videro” (Apuleius, “Metamorphoses” VI, 

21)
233

 

 

Deze ondernemende arrogantie staat echter in schril, haast humoristisch 

contrast met hetgeen Amor daarna doet:  

 

Interea Cupido amore nimio peresus et aegra facie matris suae repentinam 

sobrietatem pertimescens, ad armillum redit, alisque pernicibus caeli 

penetrato vertice, magno Iovi supplicat suamque causam probat. Tunc 

Iuppiter, prehensa Cupidinis buccula manuque ad os suum relata 

consaviat, atque sic at illum „Licet tu,‟ inquit „domine fili […] (Apuleius, 

“Metamorphoses” VI, 22)
234

   

  

                                                 
232

 Cf. Greer 21 
233

 “Kijk nu toch, je had jezelf weer bijna het hoekje om geholpen, arm wicht, door diezelfde 

nieuwsgierigheid. Maar voltooi nu snel de taak die je op bevel van mijn moeder hebt gekregen. Ik 

zorg wel voor de rest.” 
234

 “Intussen werd Amor door te veel liefde verteerd en met een ziekelijk gezicht begon hij zich 

serieus zorgen te maken over de plotse soberheid van zijn moeder. Dus viel hij op zijn oude 

trukendoos terug, doorbrak met zijn vlugge vleugels de nokken van het hemelgewelf en smeekte 

de grote Jupiter zijn zaak goed te keuren. Daarop nam Jupiter Amors wangetje, leidde het met de 

hand naar zijn mond en drukte er een zoen op. Zo sprak hij hem toe: “Heer zoon…” 
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Amor wordt opnieuw beneveld door een allesverterende liefde voor Psyche en de 

angst voor zijn moeder, geen van beiden erg mannelijke kwaliteiten naar 

Romeinse maatstaven.
235

 Hij valt terug op zijn vertrouwde rol van puer aeternus 

en de daar bijhorende trukendoos. In plaats van een échte kerel is Amor opnieuw 

het manneke met de zachte kinderwangetjes.
236

 Vanuit de hysterische positie richt 

hij zijn hoop op een andere meester, één die hij veronderstelt beter te zijn in het 

meesterschap: de mannetjesputter Jupiter. Via een openlijke proclamatie (cf. 

supra) moet deze zijn huwelijk met Psyche valideren en bekendmaken dat Amor 

klaar is voor de verantwoordelijkheden van een volwassen man. Opnieuw zien 

hier een typisch neurotisch mechanisme aan het werk, namelijk dat van het 

hysterische subject die van de meester verlangt om zelf tot meester benoemd te 

worden. 

 Let wel: Apuleius gunt ook de meester der meesters de semblance van 

onverdeeldheid niet. De grote sprookjesfinale die de grote Jupiter dirigeert komt 

over als een farce.
237

 Onder de vrome voorwendselen van vaderlijke liefde, morele 

degelijkheid en respect voor de Romeinse wet is het maar al te duidelijk: de oude 

bok is uit op een groen blaadje. Jupiter helpt Amor met het vooruitzicht op een 

wederdienst, namelijk dat deze hem in de toekomst zal voorzien van elke knappe 

sterveling waar hij ook maar zijn oog op laat vallen. De daaropvolgende 

proclamatie voor de godenraad is een parodie van de Romeinse 

senaatsprocedures, het huwelijksfeest heeft veel weg van een hellenistische 

burleske. Het is bij nader inzien moeilijk om de mannen in dit sprookje nog 

serieus te nemen. 

Misschien is dat ook Apuleius bedoeling. Tijdens het vroege keizerrijk 

was er reeds protest tegen de conservatieve meningen die mannelijkheid gelijk 

stelden aan (seksueel) meesterschap, meer bepaald uit de hoek van elegische 

dichters als Tibullus, Propertius en Ovidius. Volgens die laatste worden net in de 

seksuele relatie “de regels van van sociale verkeer – het markeren van 
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 Cf. Eyben et al. 113-118 
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 Walsh stelt dat Apuleius‟ verhaal op dit punt bijna volledig het rijk der sprookjes lijkt te 

verlaten. De groei van de mannelijke protagonist is tot een halt gekomen, ongewoon voor een 

sprookjesheld. Cf. Walsh 216. Ook Psyche‟s groei blijft mijns inziens (tegen Bettelheim, Von 

Franz en Bolen in) sterk beperkt. Uiteindelijk is haar ten prooi vallen aan de doodsslaap inderdaad 

te wijten aan dezelfde curiositas en simplicitas die haar eerder al van Amor scheidden. 
237

 Cf. Walsh 216-217 
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statusverschillen, het bevestigen van mannelijke superioriteit, het bewaken van 

eer en reputatie – tijdelijk opgeheven” (Eyben et al. 123). In de loop van de eerste 

en tweede eeuw n.C. deden soortgelijke mentaliteitsverschuivingen zich eveneens 

voor op grotere maatschappelijke schaal.
238

 Dit gebeurde onder invloed van de 

stoïcijnse en platoonse filosofie. Het meesterdiscours van de man-vrouw relatie 

begon plaats te maken voor een meer genuanceerd discours, dat van de 

romantische liefde – iets waar Lacans discourstheorie niet voor gemaakt is.  

Het lijkt me geloofwaardig dat Apuleius als fervente platonist en 

Ovidiusliefhebber meer heeft willen doen met het sprookje van “Amor en Psyche” 

dan een literaire allegorie schrijven over de ontmoeting van Liefde en Ziel in de 

wereld van abstracte Vormen.
239

 Men kan zijn verhaal namelijk ook lezen als een 

kritische evaluatie van aanvaarde gedragspatronen in de concrete realiteit. Was 

Apuleius zelf niet steeds op zoek naar een nieuwe ervaring van het Andere? 

Mogelijk wijst hij zijn publiek hier op de onmogelijkheid en daarom onzinnigheid 

voortdurend het aloude masker van de meester op te willen houden, en op het 

onderliggende onvermogen die meester te zijn. Amors ongemakken zijn daar dan 

een dapper voorbeeld van. Het alternatief voor dit masker laat Apuleius echter 

over aan de verbeelding van de lezer; die moet zelf maar zien welke lessen hij uit 

het sprookje kan trekken. Welke meesterbetekenaars zal hij stellen tegenover het 

tekort van de Ander dat ons bindt al subjecten? “Lector intende…” 
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Besluit 

 

Als genre is het sprookje moeilijk te definiëren. Zijn meest essentiële kenmerken 

zijn wellicht dat het gaat om een esthetisch en dus vermakelijk narratief en dat er 

een sfeer van optimisme en hoop aan gekoppeld is. Wanneer men dieper graaft in 

de geschiedenis van het genre gaat men begrijpen hoe veelzijdig het sprookje wel 

niet is. Het is dan ook niet vreemd dat men het in de loop van de twintigste eeuw 

heeft benaderd met de meest uiteenlopende theorieën en wetenschappelijke 

onderzoeksmethodes. Elk van deze methodes heeft ongetwijfeld zijn sterkte- en 

zwaktepunten. Het interessantste is dan ook manieren vinden om hen met elkaar 

te combineren. Momenteel lijkt dit het best te lukken in de socio-historische hoek, 

met grote namen als Jack Zipes. Mijn voorkeur gaat na het schrijven van deze 

thesis nog steeds uit naar deze tak van het sprookjesonderzoek. 

 Wat betreft de klassieke psychoanalytische sprookjesinterpretaties van de 

freudianen en jungianen moet men een genuanceerd oordeel vellen. Freud en Jung 

wisten ongetwijfeld waar ze mee bezig waren, en veel van hun inzichten in de 

psychologie van het sprookje zijn uiterst waardevol gebleken. Nieuwe generaties 

filmmakers en sprookjesschrijvers als Angela Carter hebben zich er door laten 

inspireren om bepaalde aspecten van hun verhalen nog beter in de verf te zetten –  

met succes. Het probleem is echter dat vele psychoanalytici zich zo enthousiast op 

de freudiaanse en jungiaanse theorieën hebben gestort dat ze uit het oog zijn 

verloren dat deze theorieën verre van af zijn. Men moet hen blijven afwegen 

tegenover de contemporaine samenleving. Bovendien is er ook meer aan het 

sprookje dan de psychoanalyse: dat er oedipale conflicten spelen in sprookjes als 

“La belle et la bête” lijkt zeker niet uit de lucht gegrepen, maar het daarbij houden 

is een stommiteit die hun verhalende rijkdom zwaar onrecht aandoet. 

 De vraag was bijgevolg hoe de psychoanalytische benadering van het 

sprookje gerevitaliseerd kon worden. Mijn voorstel was de retour à Freud van 

Jacques Lacan, een meer moderne en veelomvattende kijk op de menselijke 

psyche. Het voornaamste obstakel daarbij is echter de omvang, complexiteit en 

relatieve ontoegankelijkheid van Lacans onderwijs. Zelf heb ik voor deze thesis 
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veel meer tijd moest investeren in het leren beheersen van het lacaniaanse 

denkkader dan in het eigenlijke sprookjesonderzoek, niet echt een ideale situatie 

voor iemand die tenslotte een opleiding in de taal- en letterkunde achter de rug 

heeft en zich daarin moet bewijzen. Ook het uiteenzetten van de lacaniaanse 

epistemologie lijkt in verhouding veel ruimte van deze thesis op te eisen. Uit 

eerdere ervaringen met deze stof weet ik echter dat men er maar twee kanten mee 

uit kan: ofwel houdt men het heel simpel en kort, wat de bruikbaarheid ervan 

aanzienlijk verlaagt, ofwel gaat men fijner te werk en loopt men een reële kans 

erin te verdrinken. Het evenwicht vinden is niet eenvoudig. Mogelijk zou deze 

thesis dus beter aanslaan bij reeds enthousiaste lacanianen dan bij onbevangen 

sprookjesonderzoekers. 

 Een kant en klare lacaniaanse poëtica zou de zaken wellicht 

bemakkelijken, een leesmodel waarmee men om het even welk esthetisch narratief 

zou kunnen aanpakken, ook het sprookje. Bij gebrek daaraan moet men steeds 

opnieuw naar potentiële bruggen zoeken tussen het lacaniaanse denken, andere 

benaderingswijzen en het tekstcorpus waar men mee aan de slag wil – vaak een 

berekende gok. Mijn brug betrof het verschil tussen oppervlakkige revolutie en 

diepe subversie: met Jack Zipes kan men vaststellen dat sprookjes vaak 

conservatiever zijn dan hun plotverwikkelingen laten uitschijnen, in Lacans 

theorie van de vier discoursen vindt men gelijkaardige ideeën. Men mag echter 

niet vergeten dat de discourstheorie ontstaan is als commentaar op het 

psychoanalytische bedrijf in de universiteit en de kliniek; haar zinvol toepassen op 

een genre als het literaire sprookje is niet vanzelfsprekend. 

 Mijn toetssteen was Apuleius‟ “Amor en Psyche”, een tekst die men om 

meer dan één valide reden een literair sprookje mag noemen. Vanuit de 

discourstheorie kon ik stellen dat het een sprookje is met meer analytisch 

potentieel voor de lezer dan met consoliderende neigingen. Ik moet echter 

toegeven dat ik in retrospect niet zeker ben of de lacaniaanse psychoanalyse hier 

een grote meerwaarde heeft geboden. Heeft men Lacan wel nodig om het 

onderscheid te maken tussen een texte lisible en een texte scriptible? Ik heb mij in 

ieder geval veel meer laten leiden door de beschikbare vakliteratuur over de 

Romeinse roman dan door het zeventiende seminaar. Uiteindelijk werd het eerste 
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deel van mijn gevalstudie een verwaterde versie van mijn uiteenzetting van het 

analytisch discours in hoofdstuk vier. Dit had misschien wel anders gekund. Mijn 

analyse van de genderproblematiek bij Amor is van betere kwaliteit. Vanuit het 

idee dat “Amor en Psyche” ook het product is van een socio-historisch moment 

zocht ik in het personage van Amor sporen van het construct jongen ten tijde van 

Apuleius. Hier hielp Lacan vooral Amors relatie met Psyche te beschrijven, 

samen met de onzekerheden die deze voor hem meebrengt. 

 Het laatste besluit van deze Masterthesis is dit: de psychoanalyse heeft 

veel te bieden, het sprookje ook. Toch is het zeer moeilijk de twee naast elkaar te 

plaatsen zonder hen daarbij in hun volheid te schaden. Kon ik deze thesis 

overdoen, dan hield ik het nog bescheidener met meer tijd en aandacht voor 

kleinere aspecten van het sprookjesgenre, en ik zou niet noodzakelijk opnieuw 

met de lacaniaanse discourstheorie werken. Misschien is het beter te denken 

vanuit een aantal epistemologische basisideeën dan te denken in theoretische 

structuren. Dat had Lacan mij wellicht ook kunnen vertellen. 
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Bijlage: Het sprookje van “Amor en Psyche” 

 

Voor hen die niet bekend zijn met Apuleius‟ sprookje geef ik hier een 

samenvatting die uiteraard enkel onrecht kan doen aan de literaire verdiensten van 

het veel uitgebreidere origineel: er waren eens in een stad een koning en een 

koningin. Zij hebben drie dochters, alledrie mooi, maar de jongste was veruit de 

meest adembenemende sterveling die ooit de aarde bewandeld had, en haar naam 

was Psyche. De mensen geloven dat zij de nieuwe Venus is en verwaarlozen de 

cultus van de echte liefdesgodin om Psyche te aanbidden. Daardoor wordt Venus 

ontzettend kwaad en ze ontbiedt haar gevleugelde zoon Amor, de onbeteugelde 

jongensgod die met zijn liefdesvuur en pijlen dag en nacht onrust stookt. Amor 

moet Psyche ten schande brengen door haar verliefd te laten worden op de meest 

wansmakelijke man die hij maar kan vinden. Zodra hij haar zelf ziet, verliest hij 

echter zijn hart aan haar. 

 Terwijl is ook Psyche niet bepaald gelukkig met de situatie: omwille van 

haar schoonheid durft niemand haar om haar hand te vragen. De koning 

raadpleegt het orakel van Apollo en krijgt te horen dat hij zijn dochter moet 

achterlaten op een hoge rots waar zij zal huwen met een woest, venijnig beest dat 

zelfs de machtigste goden angst inboezemt. Het hele land is in rouw. Maar 

wanneer Psyche enige tijd later haar noodlot afwacht op de bewuste rots wordt zij 

bezocht door de Westenwind. Hij neemt haar zachtjes mee naar beneden, naar een 

bloeiende vallei. Daar, tussen de bomen ziet Psyche een prachtig paleis, volledig 

onbewaakt. Eens binnen wordt zij op haar wenken bediend door een onzichtbare 

huishouding wiens stemmen zij enkel kan horen. Elke nacht wordt zij benaderd 

door de heer van het paleis, haar echtgenoot die zij niet mag zien. Na hun 

liefdesspel en tedere gesprekken verdwijnt hij telkens voor het ochtendgloren. Het 

duurt niet lang, of ze raakt zwanger van hem. 

Hoewel Psyche veel van haar nachtelijke minnaar houdt, voelt ze zich 

overdag toch eenzaam. Tot ze op zekere dag de jammerklachten van haar zusters 

over de vallei hoort uitschallen. Ze zijn naar haar op zoek bij de klippen waar zij 

destijds was achtergelaten. Tegen de waarschuwingen van haar voorzienige man 



 106 

in vraagt Psyche de Westenwind hen veilig bij haar te brengen. De blijdschap van 

haar zusters is echter van korte duur wanneer ze verteerd beginnen raken door 

afgunst over de rijkdom waarmee hun bloedverwant, het nakomertje begiftigd is. 

Ze beramen een plan om de simpele en nieuwsgierige Psyche uit de genade van 

haar mysterieuze – waarschijnlijk goddelijke – echtgenoot te stoten door haar 

voor te houden dat hij in werkelijkheid een monsterlijke slang is die er op uit is 

haar en haar ongeboren kind te verslinden. Die nacht verbergt Psyche, verscheurd 

door tweestrijd, een olielamp en een dolk onder haar bed om het vermeende 

monster te onthoofden. Zo ontdekt zij eindelijk de ware toedracht van het 

mysterie: voor haar ligt de wondermooie Amor te slapen. Een druppel hete olie 

ontglipt op dan moment de lamp en verbrandt hem op de schouder. Als straf voor 

haar verraad vliegt Amor weg in stilte. 

De diepongelukkige Psyche zwerft door het land van stad tot stad, ook die 

waar haar zwagers koning zijn. Met een dodelijk leugentje wreekt zij zich op haar 

zusters, die zich hals over kop van de hoge rots storten in de overtuiging dat Amor 

liever hen tot bruid wil. Hun verpletterde lijk wordt voer voor wilde beesten. 

Intussen heeft Venus het stiekeme gevrij van haar zoon met haar rivale ontdekt. 

Ze sluit Amor op zijn kamer en begint haar jacht op Psyche. Deze heeft reeds de 

bijstand van de godinnen Ceres en Juno proberen inroepen, tevergeefs. 

Uiteindelijk geeft ze zichzelf maar aan bij haar boze schoonmoeder. Met moord in 

gedachten geeft Venus haar vier schijnbaar onmogelijke opdrachten, zogezegd om 

haar op haar waarde als schoondochter te testen. Eerst moet zij een ordeloze hoop 

granen, bonen en linzen sorteren. Daarna moet ze een vlok gouden wol zien te 

pakken te krijgen van een kudde woeste schapen. Vervolgens krijgt ze een 

kristallen flesje om te vullen met het bronwater van de Styx die ontspringt in een 

ontoegankelijk gebergte. Bij elk van haar opdrachten krijgt Psyche hulp uit 

onverwachte hoek: een kolonie mieren, het groene riet langs de waterkant, een 

adelaar. Bij de vierde opdracht is het een toren die haar onderricht. Daarbij moet 

ze een gevaarlijke tocht volbrengen door de onderwereld om bij Persephone een 

kistje met Schoonheid op te halen waarmee Venus zich wil opmaken. De 

waarschuwingen van de toren indachtig ontwijkt Psyche alle listen van Venus om 
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haar daar te houden, maar geeft uiteindelijk toe aan haar eeuwige 

nieuwsgierigheid: ze opent het kistje en bezwijkt onder een diepe slaap. 

Amor kan het niet langer verdragen van zijn vrouw gescheiden te zijn, 

breekt uit zijn kamer en vliegt naar haar toe. Na de doodsslaap van Psyche terug 

in het kistje opgeborgen te hebben en zij weer ontwaakt is, wendt hij zich tot de 

hemelen om de steun van Jupiter voor zich te winnen. Uit sympathie en met het 

vooruitzicht op zekere wederdiensten stemt de koning der goden toe met Amors 

wensen. Hij roept de godenraad bijeen en kondigt officieel aan dat het tijd is voor 

Amor om zijn jongensstreken achter zich te laten. Als wettelijke echtgenoot van 

Psyche zal hij vanaf nu een vroom gezinsleven leiden. Jupiter laat Psyche door 

Mercurius naar de Olympus overbrengen, maakt haar onsterfelijk met ambrozijn 

en zegent het huwelijk in. Zelfs Venus mengt zich in de feestvreugde. Later zullen 

Amor en Psyche een dochtertje krijgen dat bekend staat als Voluptas. 
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