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Lichaamscultuur 

 

 

Toen we met het bestuur van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur brainstormden rond een 

geschikt –want actueel en maatschappelijk relevant– thema voor een volgende studiedag kwamen 

we al snel bij het lichaam uit. Zo waren we het er meteen over eens dat onze huidige (welteverstaan 

westerse) cultuur steeds meer een body cultuur is. Diverse sportbeoefening zoals joggen, fietsen of 

fitness en multipele vormen en gradaties van bodybuilding staan er hoog in het vaandel. Strakheid 

is het devies. Wasbordjes en een stevige C-cup lijken het hoogste goed.  

 

Door de toenemende pornificatie dringen diverse schoonheidsidealen zelfs ons intiemste leven 

binnen. Esthetische chirurgie beperkt zich al lang niet meer tot facelift of liposuctie. Ze verlegt 

allengs haar activiteiten naar meer exotische streken voor borstvergroting, penisverlenging of 

vulvaplastie. Vrouwen worden (met het oog op gebruiksgemak?) ontdaan van al wat refereert naar 

het chtonische van moeder aarde. De Venusheuvel wordt getrimd, het inlegkruisje regeert, het 

décolleté wordt door sommige vrouwelijke popidolen in een fallisch harnas gegoten. Alles wordt 

clean cut voor (ook op vlak van castratieangst) safe seks. Zou dit alles geen hedendaags uiting zijn 

van de befaamde ‘Ablehnung der Weiblichkeit’ of de afwijzing van het vrouwelijke waarover 

Freud sprak op het einde van zijn leven (1937 p 305)?   

 

Met behulp van de nodige (steeds gezondere) kookboeken houden we ons (zowel man als vrouw) 

ondertussen collectief en gewetensvol bezig met de verzorging en de styling van ons lijf. Lifestyle 

mag dan als kunst verpakt kapitalisme zijn. (In een Marxistische terminologie commodificeert ze 

immers ons lichaam dat erdoor verwordt van waar tot koopwaar.) Lijfstijl magazines prijken 

zelfbewust op elke zichzelf respecterende salon- of wachtkamertafel. Ze zingen de lofzang van de 

eeuwige jeugd waar spiegels, weegschalen, diëten, sportzalen en parfums dicteren. Ze orchestreren 



de waan dat de grote Ander nood heeft aan schoonheid, jeugd, gezondheid en seksualiteit en dat die 

behoefte koste wat het kost moet worden bevredigd (Galimberti, 2009 p 53 e.v.).  

 

Deze obsessie voor jeugdige c.q. ideale lichaamsvormen is een variant van de jachtige jacht op de 

fallus. In een bondige formulering van Paul Verhaeghe (1998) is deze fallus dat wat we nooit 

genoeg kunnen hebben of zijn ter bevrediging van het verlangen van de grote Ander. Gevolg is een 

eindeloze imaginaire maskerade van zuivere schijn. Terwijl Jacques Lacan spreekt over de mens 

als ‘parlêtre’,  kenmerkt onze cultuur van de ‘looks’ zich volgens professor sociologie Rudi 

Laermans door de gestroomlijnde eenheidsworst van het ‘parêtre’ (een alternatieve term voor 

‘paraître’ die hij aan Paul Yonnet ontleent in 1997 p 8).  Zoals de personenwagens 

merkoverschrijdend meer en meer op elkaar gingen gelijken dankzij het CX-dictaat van de 

windtunnel, zo wordt de mens (en zijn lichaam) genadeloos door een mangel van 

consumptiekapitalisme gedraaid. Wat of wie er nog uit springt wordt afval of loser.  

 

Laermans bespreekt in deze bundel dan niet zozeer deze lichaamscultus maar behandelt meer in het 

algemeen het culturele lichaam. Primaire (en in mindere mate secundaire) socialisatie leidt tot een 

habitus of hexis corporelle (Pierre Bourdieu) waarmee we haast natuurlijk in de wereld staan. Ook 

gender wordt in navolging van Judith Butler als cultureel c.q. performantieel begrepen. In zijn 

repliek betoogt filosoof Marc De Kesel dat het lichaam steeds ook ontsnapt aan deze culturele 

bepaling. Het is à la Alain Badiou evenementeel. Steeds is er immers de reële kern van genot die –

uniek en onzinnig als een vingerafdruk– de quasi sluitende sluier van het symbolische en 

imaginaire doorboort. Psychoanalyticus Abe Geldhof wijst in zijn respons onder andere op het 

trauma en het onbewuste die in de sociologie ontbreken. Ook is de psychoanalyse precies een 

praxis van het singuliere en niet van het algemene.  

 

 

Lichaamstaal 

 

 

In onze gedachtengang kwamen we ook uit bij de problematische verhouding die de hedendaagse 

psychoanalyse heeft met het lichaam. Voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor 

Psychoanalyse Michel Thys kaartte in een van zijn memorabele redactioneels deze kwestie aan 

(2013). Voor Freud was het Ik in eerste instantie een lichaams-Ik (1923 p 392). In een eerste fase 

spitste hij zich ook erg toe op de hysterische conversie die hij –in navolging van leermeester 

Charcot– probeerde te begrijpen als een cryptische boodschap van het lichaam die vertaald of 

geïnterpreteerd moet worden. Ook bij Klein speelt het lichaam (nog) een hoofdrol. Ze heeft het 

overvloedig over een animistische wereld van innerlijke èn lichamelijke (deel)objecten. De psyche 

van de kinderen die vijf keer per week bij haar in speltherapie kwamen bleek te bestaan uit een wel 

erg fysieke fantasmagorie van borsten, penissen, urine of stoelgang die in een strijd van goed en 

kwaad, liefde en haat waren verwikkeld en waar de grens tussen zelf en object nog niet zo duidelijk 

was voltrokken.  

 

In de eerste levensperiode primeert inderdaad het lichamelijk contact. In het zogenaamde 

motherese waarmee de moeder tot haar kind spreekt spelen stem, melodie, toon, timbre en meer in 

het algemeen lichaamstaal de hoofdrol. Het is belangrijker hoe iets gezegd wordt dan wat er gezegd 

wordt. Walter Schönau (2002) maakt in dit verband onderscheid tussen de analoge en de digitale 

taal waarbij de eerste wellicht behoort tot de meer ethologische orde van het imaginaire. Vanuit 



psychisch bewerkt of gebonden. Resultaat is dat ze als een ‘stomme’ ruis en op rauwe wijze hun 

verstorend effect uitoefenen op het psychosociaal èn psychosomatisch functioneren. Dit alles gaat 

nota bene gepaard met een falende identiteitsverwerving, gekoppeld aan mentalisatieproblemen, 

een verhoogd ageerpotentieel en voortdurende scheidingsangst (Verhaeghe, 2002). 

 

Inzake zogenaamde ‘niet objectiveerbare lichamelijke klachten’ lijkt conversie een minder courant 

concept geworden dan het bredere somatisatie. Het lichaam van de hysterische conversie sprak 

volgens Charcot en Freud een symbolische taal. In psychosomatiek en aktuaalneurosen heerst 

daarentegen alexithymie. Het gevoels- en gemoedsleven kunnen niet gelezen worden omdat het 

door de eerste grote Ander(en) onvoldoende of verkeerd werd gespiegeld en de (moeder)taal der 

gevoelens niet werd aangeleerd. Er heerst bij deze patiënten een soort van emotioneel 

analfabetisme dat enkel met behulp van een voldoende ‘voedende’ psychotherapeut en met de 

nodige ’pap in de mond’ kan worden ge(re)medieerd. Paul Verhaeghe (ibid.) gewaagt bij deze 

(ontwikkelings)hulp niet van interpretatie maar van ‘subjectamplificatie’. 

 

Zo uiteenlopende auteurs als Joyce McDougall (1982), Daniel Stern (1985) of Robert Emde (1991) 

beklemtonen het belang van affectieve afstemming op emotionele elementen die achter de 

lichaamstaal of het gedrag van de baby (al dan niet in de patiënt) schuil gaan. Zo wordt ervaren dat 

het delen van gevoelens mogelijk is los van en voorafgaand aan de eigenlijke taalverwerving. De 

latere (symbolische) taal vervangt dan niet deze eerdere analoge, semiotische of lichaamstaal (die 

we met onze dierlijke broeders en zusters gemeen hebben) maar verandert en beïnvloedt ze. Zeer 

verschillende problemen kunnen het gevolg zijn van wat in een dergelijke ontwikkeling spaak 

loopt. Mensen kunnen woorden produceren die niet of onvoldoende wortelen in een 

lichamelijk-affectieve ervaring. Of ze kunnen omgekeerd overspoeld worden door primitieve en 

disruptieve affecten die ze niet talig kunnen bevatten.  

 

 

Affect en effect 

 

 

Volgens André Green is het affect zowel het vlees van de betekenaar als de betekenaar van het 

vlees (Meurs & Cluckers, 1996 p 68). Even goed in de filogenese van de soort als in de ontogenese 

van elk individu gaan affectieve communicatie en lichamelijkheid sowieso aan symbolisch 

taalgebruik vooraf. Als het infans (Lat: niet sprekend) niet afdoende wordt gespiegeld wordt het 

overspoeld door affect. Het kan zich hiertegen slechts verdedigen door loochening (McDougall: 

‘disavowal’) of verwerping (‘foreclosure’). In de vroege affectieve communicatie tussen kind en 

Ander zijn affectieve volheid, soepelheid en stabiliteit/continuïteit vanwege de eerste grote 

Ander(en) dan ook essentieel.  

 

Een recent boek van Suzanne O’Sullivan (2015) geeft ettelijke klinische en sprekende voorbeelden 

van patiënten met hysterische/psychosomatische/somatiserende/neurasthene of functionele 

stoornissen. Zonder veel theoretische abstrahering wordt hun psychodynamische kern blootgelegd: 

de ondraaglijkheid van pijnlijke emotionele ervaring. Daardoor komen deze emotionele inhouden 

ergens in hun lichaam terecht. Natuurlijk impliceren alle psychische stoornissen heel wat 

neurologische, immunologische, endocriene of meer algemeen fysiologische verschijnselen 

(bloeddruk, hartslag, zweten, gastrointestinale processen enzovoort). De meeste 

neuropsychoanalytici hanteren dan het zogenaamd ‘dual aspect monisme’ waarbij geestelijke en 



relationeel leven. Aanwezigheid en afwezigheid worden veeleer door onze huid dan door onze 

ogen geregistreerd. Ook is onze huid ons eerste huis. Met zijn Januskop richt hij zich tegelijk naar 

de binnen- en de buitenwereld. Ons Ik is in die zin geen Huid-Ik (‘Moi-peau’ van Anzieu) maar 

veeleer resultante van een vel tegen vel. Het is tussenhuids (Thys, 2015).  

 

Vertrekkend vanuit de kliniek en geïnspireerd door het gedachtegoed van Françoise Dolto werkt 

psychoanalytica Trees Traversier in deze bundel het verschil tussen substantiële en subtiele 

communicatie tussen moeder en kind uit. Zoals ook bij kinderpsychotherapeut Edgcumbe (1984) is 

lichaamstaal van het kind voor haar bedoeld om contact te leggen. Het kleinste kind weet: eerst 

komt brabbelen en dan pas babbelen. Maar zelfs de broebelingen die uit de ingewanden van het 

kind opborrelen vragen om de gepaste vertaling.  

 

 

Artistiek lichaam 

 

 

Het lichaam fungeert natuurlijk ook als medium of instrument voor heel wat min of meer artistieke 

uitingen: van pantomime, acteren, performance, body art of dans tot populairdere vormen als 

festivals voor body painting of subversievere zoals piercings of tattoo’s. Het gaat dan 

respectievelijk van weergaloze lichamen die als canvas of trompe l’oeil fungeren tot somtijds 

schokkende want aan zelfverminking grenzende ingrepen op het eigen lijf. Voorzitter van onze 

Stichting Sjef Houppermans wijdt bij wijze van marginale versiering een bijdrage aan tattoeëring.  

 

Van Buster Keaton over Marcel Marceau tot Rowan Atkinson drukken acteurs zich grotendeels tot 

uitsluitend uit met hun lichaam en gelaat. Zowel Constantin Stanislavski als de erop 

voortbordurende method acting van Lee Strasberg hecht groot belang aan het lichaam als vehikel 

voor emotioneel waarachtige expressie. Marina Abramovic voert de een na de andere bijna louter 

lichamelijke performance op. In het New Yorkse MoMa beperkte deze zich louter tot haar 

onbeweeglijke fysieke presentie die menigeen tot tranens toe ontroerde of anderszins in beroering 

bracht. Kunstenares Orlan onderwerpt haar lichaam aan de meest excentrieke chirurgische 

ingrepen of David Nebrada maakt van het zijne een slagveld waarop een existentiële strijd wordt 

uitgevochten.  

 

Uiteraard vormt de menselijke figuur c.q. het naakt een uitgelezen onderwerp voor kunst doorheen 

de eeuwen. In zijn typisch libertijnse stijl wijdt filosoof en kunstcriticus Willem Elias een bijdrage 

aan het erotische lichaam waarbij hij de ooit zo scandaleuze steensnedeligging ‘L’origine du 

monde’ van Gustave Courbet als stichtend uitgangspunt neemt voor een bespreking van 

hedendaagse kunstenaars. Filmwetenschapper Peter Verstraten put uit de hedendaagse 

audiovisuele media om erotiek en romantiek van porno (en met haar wel op een heel precies effect 

gericht bejag) te onderscheiden.  

 

De dans is mogelijk een van de meest universele menselijke uitingsvormen waarbij ons lichaam 

zich uitleeft wars van en voorbij elke functionaliteit. Laat dans ook niet bij uitstek het Waar en 

incommunicado Zelf van Winnicott (1963) aan het woord? Klassieke dansvormen en ballet raakten 

in de moderne en hedendaagse dans gedeconstrueerd en ook in deze kunstvorm benaderen 

danstheatermakers en choreografen het sublieme, het abjecte of l’informe. Met name heel wat 

Belgen (zoals bijvoorbeeld Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus of Jan Fabre) 



grondslag. Een patiënte die gans haar kindertijd ter prostitutie aan Jan en alleman werd uitgeleend 

kon uiteindelijk nog slechts op fluistertoon spreken. Haar afonie was het pendant van moord en 

brand kreten die in een doofpot werden gesmoord. De schaamstreek van een andere patiënte was 

ten gevolge van zelfverminking een slagveld. Haar lichaam was stille getuige van oorverdovend 

roepen en tieren om posttraumatische onmacht en onrecht. Een patiënt die moeilijk op kon tornen 

tegen een al te intrusieve moederoverste/moeder de vrouw stak achter haar rug (en dus buiten haar 

gezichtsveld) telkens weer de ‘fuck you/up yours’ middelvinger naar haar op. Tijdens een 

familiegesprek trekt een moeder allerlei bekken terwijl haar dochter haar verhaal probeert te doen. 

Gaat het hier om een lichaam dat spreekt of spreekt het lichaam hier (meer dan woorden) de 

waarheid?  

 

 

De rekening van het lichaam  

 

 

Een jongste en langverwachte enige zoon uit een gezin van drie kinderen is in zijn analytische kuur 

bezig over de oraal-narcistische en fusionele band die hij naar eigen zeggen met zijn moeder zou 

(gehad) hebben. Ze bleef zijn eerste levensjaren thuis van haar werk om voltijds voor hem te 

zorgen en in die periode waren er heel wat huwelijksproblemen met een vader die er bij herhaling 

minaressen op na hield. Pas heel wat later in zijn analyse zou hij zijn manifeste moederfixatie als 

incestueus omschrijven. Aan de hand van (natte) dromen was immers gebleken dat hij vooral 

verlangde naar de droomvrouw/vrouw van zijn dromen en dat hij daardoor bijna vaker naast dan in 

zijn bedgenote ‘schoot’.  

 

Ik zoom in op twee onmiskenbare mijlpalen in zijn analyse. Hij zat met zijn eerstgeboren dochter 

van enkele maanden op schoot. Ze zoog krachtig aan zijn duim en in enkele seconden ‘als in een 

zucht’ deed zich bij hem een erectie en een onmiddellijke zaadlozing voor. Het gebeurde 

volautomatisch en naar eigen zeggen ‘Ik-loos’. Achteraf was er behalve schaamte, misschien 

vooraal een soort Eureka gevoel. Hij leidde immers onomstotelijk een bijna pure orale drift uit dit 

gebeuren af. Talrijke associaties in verband met zuigen en gezogen worden, over fusie en over 

fellatio borrelden in hem op. Hij was ervan overtuigd de waarheid/het licht te hebben gezien.  

 

Dit alles kreeg zijn vervolg toen hij enkele maanden later tijdens cunnilingus nagenoeg iets 

identieks ervaarde: een ultrasnelle erectie en ejaculatio praecox die in enkele ogenblikken opkwam 

om dan weer te verdwijnen. Hij ging beide verschijnselen opvatten als de reële driftwortel van een 

meer algemene factor van oraliteit die bij nader toezien zijn gehele leven kenmerkte: gulheid, 

gulzigheid, zuchtigheid, afwisselend enthousiaste volheid en vervelende leegte enzovoort. 

Voortaan trachtte hij deze diep in zijn lichaam ontspringende driftmatigheid te assumeren en er 

zich –driftig sublimerend- mee te identificeren. In plaats van ze (want niet katholiek) op de ‘index’ 

te plaatsen las hij ze à la Peirce als de index van een noodlottig reële dat hij (Nietzsche indachtig) 

met de nodige amor fati probeerde te omarmen. Zijn lichaam had wat hem betreft zeer klare taal 

gesproken. Het beste leek hem dan ook ernaar te luisteren.  

 

Uiteindelijk is wat ‘denkt, rekent en oordeelt’ misschien niet het Ik of het subject maar een puur 

reële of lichamelijke jouissance (eigen vert. Lacan, 2001 p 551). Maar is het dan als of alsof het 

lichaam spreekt?  
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