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eens overvraagt, de meeste zeggen: ‹ Nee 
hoor, ik ben inmiddels zo wijs geworden, ik 
overvraag me niet meer, mij krijgen ze niet 
meer zo gek ›. Onzin natuurlijk. 

Jd: Wellicht heb je ook suggesties voor jon-
gere collega’s?

MG: Naar aanleiding van waar wij het daar-
net over hadden zou ik zeggen: ‹ Laat ieder-
een die zich sensitief uit zijn kinderjaren 
heeft weten te ontwikkelen, belangstelling 
heeft voor de maatschappelijke ordening, en 
geïnteresseerd is in zichzelf en de relatie 
met anderen, laat die alsjeblieft de mogelijk-
heid van een psychoanalyse hebben. Als 
iemand het zou willen natuurlijk. En liefst 
moet hij dan ook een beetje in de knoop 
zitten, vooral met zichzelf. Dat helpt … › 
Moet je mij nou horen. Maar enig leed helpt 
om je ergens toe te begeven wat tegelijker-
tijd ook pijn doet. Ga in analyse als je er iets 
voor voelt en wilt snappen wat ons drijft en 
wat jezelf drijft. Dat hoeft geen tien jaar te 
duren, ga rustig een paar jaar en kijk hoe het 
is om vrij associërend op de bank te liggen.
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Psychoanalytische 
geestigheden

MarK Kinet

Freud schreef (bij wijze van spreken naast 
(zijn werk achter) de bank) zo’n 6000 bladzij-
den en Churchill schreef meer dan Walter 
Scott en Charles Dickens samen. Freud werd 
bekroond met de Goetheprijs en Churchill 
met de Nobelprijs voor literatuur. Je kan van 
beide heren gemakkelijk een bloemlezing 
van geestigheden of oneliners samenstellen. 
Je krijgt er de lachers mee op je hand en 
welke psychoanalyticus maakt niet zo nu en 
dan gebruik van een captatio benevolentiae 
om zijn weerspannig publiek op te warmen?
Sinds Freud is er ook niet zo veel veranderd. 
In zijn brief aan Wilhelm Fliess van 
5 november 1897 schrijft hij: ‹ Mijn lessen 
worden bijgewoond door elf studenten die 
daar zitten met pen en papier en die jammer 
genoeg weinig positiefs van mij te horen 
krijgen › (Masson 1985, p. 277). Of in zijn brief 
van 2 mei 1935 aan Arnold Zweig: ‹ De tijden 
zijn duister. Gelukkig is het niet mijn job ze 
op te leuken › (Freud 1961, p. 425).
Freud maakt ook voortdurend schitterend, 
want verhelderend, gebruik van metaforen. 
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In Werken (2006, 11, pp. 454-473) wordt er een 
volledige rubriek aan gewijd. Hun lectuur is 
een pittig alternatief voor heel wat inleidin-
gen tot de psychoanalyse.
Ziehier een losse scharrel uit een aantal klas-
siekers. Zo vergelijkt Freud de psychoanaly-
ticus met een chirurg die immers met koel-
bloedigheid het scalpel moet hanteren om 
het gezonde van het zieke weefsel te schei-
den. Hij vergelijkt hem met de radioloog die 
aan gevaarlijke straling is blootgesteld en 
hiervan soms de schadelijke gevolgen moet 
zien te dragen. Hij vergelijkt hem met een 
archeoloog die op basis van ‹stones en bones› 
een prehistorie tracht te reconstrueren. Hij 
vergelijkt hem met een spiegel die — zelf 
duister — het hem aangebodene reflecteert 
en markeert.
Er is de psychoanalyticus die net als Sancho 
Panza Don Quichote met zijn romantische 
zinsbegoochelingen confronteert (cf. Phil-
lips 2004, p. 42). Of de psychoanalyticus die 
lijkt op een hofnar: met zijn halfgare opmer-
kingen de enige mond van wie Zijne Majes-
teit (het Ik) minder prettige waarheden aan-
vaardt. Ik verwijs in dit verband naar het 
alom bekende cynische grapje: de neuroti-
cus bouwt luchtkastelen, de psychoticus 
bewoont ze en de psychiater strijkt het geld 
op ...
In verband met de timing van de duiding 
houd ik erg van deze: de leeuw springt maar 
één keer. In verband met de weerstand tegen 
het idee dat de patiënt is als een monarch 
die zich laat adviseren door zijn hovelingen 
in plaats van naar het volk te luisteren. Of 
die zoals een kind zijn gebalde vuist niet wil 
openen om te laten zien wat erin zit, want 
het is zeker iets verkeerds, iets wat hij niet 
zou mogen hebben. Of dat ons bewustzijn 
zich gedraagt als een man die zich na een 
verdacht geluid in de kelder naar de zolder 
haast om daar te constateren dat hij zich iets 

had ingebeeld. Terwijl de dappere man zich 
simpelweg niet in het donker durfde te 
wagen.
Jacques Lacan vergelijkt de psychoanalyti-
cus met de dode uit het bridgespel die zijn 
kaarten steeds achter de hand houdt. Slavoj 
Žižek vergelijkt hem met een detective. Deze 
valt nota bene uiteen in twee types. Sherlock 
Holmes die met cerebrale afstandelijkheid 
te werk gaat en Philip Marlowe die zich — 
hiertoe al dan niet aangespoord door een 
fatale dame — op gevaar van lijf en leden 
begeeft in een of andere heart of darkness. 
Beiden bewegen zich weliswaar gelijkelijk 
tussen kunst en wetenschap. Vrij naar de 
Franse dichter René Char (1983, p. 382): ‹ Le 
scientifique cherche des preuves et l’artiste 
des traces ›. In een oneliner: ‹ psychoanalyse 
is de wetenschap van sporen ›.
En waarom niet volgens een postmodern 
adagio de hoge met de lage cultuur combi-
neren? Zo vergelijk ikzelf de psychoanalyti-
cus weleens met een mijnwerker. Hij werkt 
diep in het ondergrondse en in de duister-
nis. Hij heeft goed nachtzicht, want is meer 
dan elke ander aan wat nooit het daglicht 
ziet gewend.
Of de psychoanalyse met bepaalde huishou-
delijke taken vergelijken. In plaats van te 
spreken over in O zijn (Bion) of over het zich 
identificeren met object kleine a als oor-
zaak van het verlangen (Lacan) waarom ons 
niet vergelijken met een stofzuiger (Engels: 
vacuum-cleaner)?
Baltasar Gracian stelt het in zijn Handorakel 
(1647, aforisme 138) als volgt: ‹ Iets of niets 
voorschrijven vergt van een arts evenveel 
geleerdheid ›. Je moet evenveel verstand heb-
ben om niets te doen of te zeggen als om iets 
te doen of te zeggen. Je houdt je gewoon op 
een slimme manier van de domme. De stilte 
is een actie of interpunctie als een ander. De 
beste manier om iemand te laten spreken is 



136

Naast de bank

Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen | Zesentwintigste jaargang | 2020 | Nummer 2

door zelf te zwijgen. Op die manier wordt 
materiaal opgezogen. Ook van onder het 
tapijt.
In plaats van de duiding stel ik de blikope-
ner voor. Via de kieren of kloven in (de con-
servenblikjes van) het spreken verschaft hij 
inzage in vooralsnog afgesloten inhouden. 
Ook wanneer hun bewaardatum allang is 
overschreden en giftige gassen beginnen of 
dreigen te ontsnappen. Met dit eenvoudige 
gereedschap kunnen we de blik openen of 
verruimen. Zo kunnen we zaken opmerken 
die zich herhalen en waartegen de herinne-
ring aan hun wortels prima tegengif kan 
bieden.
Ten slotte hanteren we de metafoor van het 
strijkijzer. Allerlei rimpels en (al dan niet 
valse) plooien hebben zich in de loop van de 
tijd in ons gevormd. Het is zaak te onderzoe-
ken welke plooien en van waar, van wie of 
van wanneer ze komen. Om ze uit ons sys-
teem te krijgen moeten we — zoals elke 
strijk(st)er weet — er telkens weer en wel op 
diverse manieren en vanuit verschillende 
hoeken overheen gaan.
Psychotherapie is je verstand gebruiken om 
meer begrip voor en grip op je gevoelens te 
krijgen. Oude automatismen kunnen door 
dit alles met vallen en opstaan en met wisse-
lend succes door meer geüpdatete worden 
vervangen.

Mocht de lezer zich inmiddels afvragen 
waarom ik bij aanvang Winston Churchill 
van stal heb gehaald. Welnu, omwille van 
een beroemd fragment uit zijn speech van 
1947 in the House of Commons. Ik citeer 
(Churchill 2001, p. 19): ‹ No one pretends that 
democracy is perfect or allwise. Indeed, it 
has been said that democracy is the worst 
form of governement except for all those 
other forms that have been tried from time 
to time ›.
Je vervangt democracy door psychoanalysis 
en government door treatment en you get (to) 

the point.
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