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Lijst van afkortingen. 

 

In de tekst worden voor het verwijzen naar de boeken van Deleuze onderstaande afkortingen 

gebruikt:  

 

AO:  Anti-Oedipus. (Nederlandse vertaling van L’Anti-Œdipe). 

CC:  Critique et Clinique. 

DR:  Différence et Répétition. 

DRF:  Deux régimes des fous. 

LAO:  L’Anti-Œdipe. 

LdS:  Logique du Sens. 

MP:  Mille Plateaux. 

PSM:  Présentation de Sacher Masoch. 

VH:  Verschil en herhaling (Nederlandse vertaling van Différence et Répétition). 
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1  Voorwoord. 

 

Het schrijven van dit proefschrift is een zoektocht geweest naar een goed en 

systematisch begrip van de teksten van Deleuze, een zoektocht naar precieze formuleringen 

en voorbeelden, die de vaak ondoorgrondelijke teksten van Deleuze inzichtelijk zouden 

kunnen maken. Het is een langdurig en intensief proces geweest, het voortdurend vallen en 

opstaan. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het schrijven een individuele activiteit is geweest. 

De meeste tijd ben ik immers alleen aan het denken, lezen en schrijven geweest. Dit is echter 

verre van correct. Talloze mensen hebben direct of indirect een bijdrage geleverd aan het 

ontstaan van dit proefschrift. Ze zijn de directe of denkbeeldige gesprekspartners geweest, 

zonder wie geen enkele gedachte vormgegeven zou kunnen worden.  

Ik ben in eerste instantie dank verschuldigd aan mijn promotor Philippe van Haute. 

Het vertrouwen dat hij in mij bleef houden is voor mij van onschatbare waarde geweest. Met 

zijn scherpe kritiek en hoge eisen heeft hij bovendien een werkproces op gang gebracht, dat 

het beste in mij naar boven heeft gehaald. Hij heeft mij in staat gesteld om de teksten van 

Deleuze zo kritisch en zo scherp mogelijk te ontleden.  

Ik ben tevens dankbaar voor de discussies en contacten met de leden van het vakgroep 

Wijsgerige Antropologie en Metafysica in Nijmegen. De uitvoerige gesprekken, leesgroepen 

en seminaries met onder andere Gert-Jan van der Heiden, Benda Hofmeyr, Veronica 

Vasterling, Ben Vedder, Haydar Öztürk en Arjen Kleinherenbrink hebben zeer veel voor mij 

betekend.  

Mijn dank gaat ook uit naar de leden van het Centrum voor Wijsgerige Antropologie 

en Psychoanalyse en naar de leden van de International Society for Philosophy and 

Psychoanalysis. Ik heb veel opgestoken tijdens de gezamenlijke seminaries en congressen.  

Het proefschrift komt ook mede tot stand dankzij de inspiratie die ik al tijdens mijn 

studie in Rotterdam heb opgedaan. Ik wil hier vooral dank uitspreken in de richting van Jack 

Vromen, Henk Oosterling en Wim van Binsbergen, die allen op zeer uiteenlopende wijzen mij 

aan het filosoferen hebben gebracht.  

Een groot dank is tevens verschuldigd aan al mijn Rotterdamse en internationale 

vrienden, met wie ik voortdurend over filosofie, kunst en politiek blijf discussiëren. Groot 

dank aan Tina Rahimy, Jeroen Timmermans, Aetzel Griffioen, Sjoerd van Tuinen, Maurice 
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Specht, Piet Molendijk, Catarina Pombo Nabais, Michel Banabila, Bruno Listopad, Till 

Düppe en vele, vele anderen.  

Het schrijven van het proefschrift in mijn tweede taal, het Nederlands, is niet zonder 

problemen verlopen. Ik wil hier groot dank uitspreken aan mijn collega van Avans 

Hogeschool in Den Bosch, Rene Warnaar, die de moeite heeft genomen om in de voorlaatste 

fase van het schrijfproces, de talloze stijl en grammatica fouten in de tekst te corrigeren. 

Zonder hem en anderen die daar op andere momenten aan hebben bijgedragen, zou het lezen 

van deze tekst verre van een aangename ervaring zijn geweest.  

Groot dank aan Damian O’Sullivan voor het ontwerpen van de omslag van het boek.  

Ten slotte wil ik mijn familie bedanken. Mijn ouders, mijn broer en mijn neven 

hebben mij altijd ontzettend veel hulp, liefde en steun gegeven. Noah, Sarah en Ella zijn een 

waar wonder. Ik geniet van alle momenten, die ik samen met ze door kan brengen. Aller, aller 

grootste dank gaat echter naar Carla. Het is niet in te schatten hoeveel je voor mij de 

afgelopen jaren hebt betekend.  

 

Piotrek witkowski 

Rotterdam, april 2013 
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1.          Inleiding.  

 

1.1 Debat.  

De lezers van boeken zoals L’Anti-Œdipe (1972) en Mille Plateaux (1980) zijn vertrouwd met 

de felle kritiek van Deleuze en Guattari op de psychoanalyse. Zij presenteren het werk van 

Freud, Lacan en Klein als een van de technieken van de macht, die het verlangen van haar 

creatieve en kritische potentieel ontdoet. ‘De psychoanalyse’ zou volgens beide auteurs de 

productie van narcistische en gehoorzame subjecten mogelijk maken. Daarmee zou ze het 

opbouwen van een sociaal en politiek betrokken bestaan onmogelijk maken en de soepele 

werking van het kapitalistisch systeem makkelijker maken. De felheid van deze polemiek 

heeft ertoe geleid dat de meeste lezers en kenners van het werk van Deleuze en Guattari zich 

niet realiseren hoe belangrijk de psychoanalytische concepten voor beide denkers zijn. Felix 

Guattari is jaren actief geweest als praktiserend psychoanalyticus in een experimentele 

psychiatrische kliniek in La Borde en is eveneens een van de bekendste leerlingen geweest 

van het meest bekende en invloedrijke psychoanalyticus in Frankrijk - Jacques Lacan.1 Ook 

Deleuze heeft voor zijn samenwerking met Guattari uitvoerig gebruik gemaakt van de 

psychoanalytische concepten, bijvoorbeeld in boeken zoals Presentation de Sacher Masoch of 

Logique du Sens.  

 

Het is mijns inziens niet nuttig om het geheel van het werk van Deleuze en Deleuze en 

Guattari over het verlangen aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen. De verscheidenheid 

aan teksten en hun moeilijkheidsgraad is te groot om een eenduidig en genuanceerd beeld 

daarvan te geven. Om dergelijk beeld te schetsen zal ik hier slechts één tekst nauwkeurig 

becommentariëren, namelijk de analyse van wat Deleuze de ‘dynamische genese van zin’ 

noemt, die in een van zijn mooiste en tegelijk moeilijkste boeken, Logique du Sens, 

ontwikkeld wordt.2 Deze tekst toont ons niet alleen de kern van Deleuze’s theorie over het 

verlangen, maar laat ook zien hoe sterk deze theorie verweven is met de psychoanalytische 

                                                 
1 Voor de aard van het werk van Guattari in La Borde zie François Dosse (2007: 54), ‘Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, Biographie Croisée, Paris : La Découverte. De relatie tussen Lacan en Guattari wordt besproken in 
Dosse (2007: 50). 
2 Ik verklaar hieronder nader waarom ik in dit proefschrift voor een ‘ad literam’ commentaar, en niet een andere 
werkwijze gekozen heb.  
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ontwikkeld wordt.
2
 Deze tekst toont ons niet alleen de kern van Deleuze’s theorie over het 

verlangen, maar laat ook zien hoe sterk deze theorie verweven is met de psychoanalytische 
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2   Dynamische genese van zin 

concepten aan de ene kant en met zijn filosofische opvattingen aan de andere. Deleuze 

vertrekt in deze analyse van de genese van zin (betekenis, sens), zoals we uitvoerig zullen 

laten zien, vanuit een psychoanalytisch kader. Hij neemt daarbij weloverwogen het werk van 

de psychoanalytica Melanie Klein tot uitgangspunt. Haar werk stelt hem mijns inziens in staat 

om de structuralistische psychoanalyse, die in de jaren zestig in Frankrijk zeer populair was, 

aan kritiek te onderwerpen. Deleuze wil een stap verder gaan dan de psychoanalytici, zoals 

Jacques Lacan, die in het structuralisme een mogelijkheid zien om de analyses van Freud 

systematisch voort te zetten. Ons gedrag kan volgens Deleuze niet aan de hand van een 

eenduidige structuur geïnterpreteerd worden. De patronen van ons gedrag zijn constructies en 

worden in de interacties van het lichaam met haar omgeving geproduceerd. Juist de in 

Logique du Sens ontwikkelde theorie over de werking van het verlangen vormt het 

uitgangspunt voor de latere samenwerking met Guattari.
3
 Zij kan ons van dienst zijn om ook 

het gezamenlijke werk van beide auteurs beter te verstaan.  

De analyse van de dynamische genese is in feite een ontbrekend schakel binnen de 

receptie van het werk van Deleuze en Guattari over het verlangen. Er zijn talloze boeken en 

artikelen over hun samenwerking geschreven, maar zeer weinig analyses die zich expliciet 

bezig houden met de dynamische genese in Logique du Sens en de invloed van Melanie Klein 

daarop.
4
 Deze analyse is nagenoeg in vergetelheid geraakt.

5
 Dit relatieve gebrek aan interesse 

is zeker voor een deel te wijten aan de populariteit van het later verschenen L’Anti-Œdipe 

(1972) en Mille Plateaux (1980). Het is naar alle waarschijnlijkheid echter vooral de relatieve 

onbekendheid van vele filosofen met het werk van Melanie Klein, die de doorslaggevende 

reden vormt. Deleuze toont zich in Logique du Sens geen felle criticus van de psychoanalyse. 

Aandacht voor de psychoanalytische concepten toont dat hij een bijdrage wil leveren aan het 
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psychoanalytische gedachtegoed. De analyse van Logique du Sens kan daarmee ook van 

belang zij voor de psychoanalytici en mensen die in dit gedachtegoed geïnteresseerd zijn.6  

 

De keuze om het werk van Melanie Klein als uitgangspunt te nemen voor de eigen 

analyse van de werking van het verlangen is niet toevallig en komt voort uit het filosofisch 

werk van Deleuze. Deleuze is bij vele filosofen zelfs voornamelijk bekend vanwege zijn 

eigenzinnige analyses van de systemen van enkele belangrijke figuren uit de geschiedenis van 

de westerse wijsbegeerte. Het ontbreekt ons hier de ruimte om alle aspecten van dit werk aan 

te duiden. Voor onze lezing van de dynamische genese als theorie over het verlangen, moeten 

we volstaan met het kort benoemen van enkele termen en invloeden. De filosofen die het 

grootste stempel op het filosofisch werk van Deleuze in de jaren zestig gedrukt hebben zijn 

voornamelijk Spinoza, Bergson, Nietzsche en in minder mate Leibniz.7 Spinoza – die hij de 

messias (christ) van de filosofen noemt8 - heeft wellicht het grootste invloed op zijn werk 

gehad. Het was Spinoza die volgens Deleuze op de meest overtuigende manier immanentie tot 

het uitgangspunt van zijn eigen filosofisch systeem heeft genomen.9 Deleuze verzet zich in al 

zijn boeken tegen iedere ontologie, die een geprivilegieerd, transcendent punt tot uitgangspunt 

neemt. Mensen handelen en denken in een volledig immanente wereld. Er bestaat geen hogere 

instantie van waaruit de immanentie aanschouwd kan worden. Er bestaat geen God, geen 

Ideeënrijk, geen universele structuur en geen subject die de uiteindelijke grond vormt en het 

functioneren van de werkelijkheid verklaren. Iedere filosoof die een dergelijk transcendent 

                                                 
6 De bekendheid van L’Anti-Œdipe heeft helaas ertoe geleid dat de meeste psychoanalytici geen aandacht meer 
hebben besteed aan de bijdrage van Logique du Sens voor hun vakgebied. Voor de kritiek van sommige 
psychoanalytici op Deleuze en Guattari zie de bijdragen aan een congres over ‘L’Anti-Oedipe’, Edouard Privat 
(ed.) (1974) les chemins de l’anti-œdipe, Toulouse: Bibliothèque de Psychologie Clinique. Van belang voor ons 
hierbij is bijvoorbeeld de tekst van Jean Bégoin ‘L’Anti-Œdipe ou la destruction envieuse du sein’ (pp. 139-159). 
7 Deleuze schreef een aantal monografieën over werk van een aantal filosofen. Hij is in de jaren vijftig en zestig 
bekend geworden door het schrijven van monografieën over het werk van Hume (‘Empirisme et Subjectivité,’ 
1953), Nietzsche (‘Nietzsche et la philosophie,’ 1962), Kant (‘La philosophie critique de Kant,’ 1963), Bergson 
(‘le Bergsonisme,’ 1966) en Spinoza (‘Spinoza et le problème de l'expression,’ 1968 en ‘Spinoza - Philosophie 
pratique,’ 1970). In de jaren tachtig schreef hij monografieën over filosofen zoals zijn oud-vriend Foucault 
(‘Foucault,’ 1986) en Châtelet (‘Périclès et Verdi: La philosophie de François Châtelet,’ 1988) alsook over 
Leibniz (‘Le pli,’ 1988). Al deze boeken zijn, naar eigen zeggen, monografieën over zijn filosofische vrienden. 
Een uitzondering op deze lijst is Kant. Deleuze beschreef zijn boek over hem als het enige boek dat hij over zijn 
filosofische vijand heeft geschreven (zie ‘Dialogues,’ 1977). Deze opmerking miskent echter de werkelijke 
invloed van Kant op het werk van Deleuze. Voor een analyse van deze problematiek zie bijv. Kerelsake (2009), 
‘Immanence and the Vertigo of Philosophy: From Kant to Deleuze,’ Edinburgh: Edinburgh University Press.  
8 Zie Deleuze & Guattari (1991: 59) ‘Qu’est-ce que la philosophie ’, Paris : Les Éditions de Minuit.  
9 Immanentie is een zeer moeilijk begrip. Voor een interessante analyse van de betekenis van deze term en de 
invloed van Spinoza, Bergson en Nietzsche op het werk van Deleuze zie bijvoorbeeld een kort essay van 
Meillassoux, Q. (2007), ‘Subtraction and Contraction, Deleuze’s remarks on Matter and Memory’, in Collapse 
III, pp. 63 – 108. De invloed van de hier genoemde filosofen op Deleuze’s analyse van het verlangen zal in dit 
proefschrift echter verder niet expliciet behandeld worden. Het is ons doel om hier uiteindelijk de invloed van de 
psychoanalyse op een deel van Logique du Sens te tonen.  1. Inleiding   3 
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4   Dynamische genese van zin 

punt tot uitgangspunt neemt, produceert een illusie. Filosofie moet volgens Deleuze 

immanentie tot het uitgangspunt nemen en het vormen van nieuwe illusies van transcendentie 

voortdurend bekritiseren.  

De concepten uit het werk van andere filosofen moeten dit immanent uitgangspunt 

verder helpen in te vullen. Bergson is bijvoorbeeld een inspiratiebron voor het ontwikkelen 

van het concept van het virtuele.
10

 Ieder object heeft volgens Deleuze een virtueel en een 

actueel deel. Het actuele deel kan door ons gekend worden. Het virtuele deel daarentegen 

verschijnt nooit volledig. Zij gaat aan de actualisatie van het object vooraf. Het actuele deel 

van een object wordt door Deleuze beschreven als een oplossing voor de problemen die zich 

in het virtuele voordoen. Een object is daarmee een uiting van een problematisch veld.
11

 Ook 

zin, die in de hieronder beschreven proces van de dynamische genese ontstaat, behoort toe aan 

het virtuele. Zin is net als het virtuele reëel, maar tegelijk nooit volledig gegeven. We zullen 

zien dat Deleuze erop wijst dat zin geen vaste structuur kent. Zij bestaat niet uit de 

gedetermineerde relaties tussen verschillende elementen van een structuur. De problemen die 

aan het virtuele eigen zijn blijven voortdurend veranderen. We zullen zien dat het individuele 

gedrag niet uitsluitend een uiting is van een bestaande en gedetermineerde structuur, zoals het 

dikwijls door structuralisten wordt beweerd. Individueel gedrag en de vaste patronen die het 

kenmerken zijn eerder een actualisatie van de mogelijkheden die het virtuele biedt.  

Deleuze wijst in zijn analyses onder invloed van Nietzsche op de contingente, zo niet 

chaotische, aard van de werkelijkheid. Deleuze is in zijn analyse van de dynamische genese 

echter minder geïnteresseerd in het belang van de concepten zoals kracht of wil tot macht, 

maar wil vooral op het belang van het toeval wijzen. Zin kan aan radicale veranderingen 

onderworpen worden. Ze drukt verschillende gebeurtenissen (événement) uit en ontsnapt 

daarmee voortdurend aan bestaande bepalingen. Zin wordt telkens weer op een nieuwe wijze 

geactualiseerd en doet telkens weer nieuwe vormen van subjectiviteit ontstaan. Deleuze 

onderstreept juist dankzij de inspiratie door Nietzsche dat een individu de rol van het toeval in 

de productie van zin kan en moet aanvaarden. Net als hij gaat hij uit van verschillende 

verhoudingen daartoe. Het aanvaarden van het toeval kan, zoals we zullen zien, slechts onder 

beperkte voorwaarden geschieden.
12

  

                                                 10
 Voor een korte duiding van de betekenis van dit, eveneens problematische, begrip zie bijvoorbeeld: Constantin 

Boundas (2005), ‘Virtual/Virtuality’, in Adrian Parr (Ed.), ‘The Deleuze Dictionary’, Edinbourgh: EUP. Pp. 296-
299. 
11

 Zie bijvoorbeeld: DR: 269, VH: 312. 
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De hierboven genoemde filosofische thema’s vormen in Logique du Sens het 

uitgangspunt tot het ontwikkelen van een eigen systematische weergave van het functioneren 

van het verlangen. Deze weergave impliceert, zoals we zullen zien, een kritiek op het 

structuralisme en in het bijzonder op de structuralistische psychoanalyse.13 Een van de meest 

fundamentele uitgangspunten van Deleuze daarbij is dat zin (betekenis, sens) geen universele 

structuur aanduidt.14 Zin heeft karakteristieken van een gebeurtenis (événement) en ontsnapt 

daarmee aan iedere bepaling. Zin is de mogelijkheidsvoorwaarde voor het ontstaan van de 

vaste of actuele patronen of structuren van ons gedrag. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 

betekenis van woorden volgens Deleuze niet ontleend worden aan een hogere en 

onveranderende orde. Betekenis van woorden is geordend, maar deze ordening is slechts een 

actualisatie van zin. Het zijn de gebeurtenissen, die in de zin tot uitdrukking komen, die de 

mogelijkheidsvoorwaarde vormen voor het ontstaan van actuele betekenis. Zij kunnen 

derhalve voortdurend veranderen. De rollen die we in onze samenleving vervullen, zijn 

bijvoorbeeld geen uitdrukking van een universele structuur. Ons daadwerkelijk gedrag is een 

uiting van reeksen mogelijkheden, die op hun beurt een actualisatie zijn van zin. Het is zin 

(sens) die het spelveld produceert waarbinnen bijvoorbeeld de relaties tussen mannen en 

vrouwen vorm kunnen krijgen. De geactualiseerde mogelijkheden van gedrag van mannen en 

vrouwen kunnen daarmee aan een radicale verandering onderworpen worden.  

Het feit dat zin geen vaste structuur kent wil niet zeggen dat ze gelijk staat aan een 

volledige chaos. Zin is volgens Deleuze in eerste plaats een constructie, die vanuit de 

materiële interacties ontstaat. Zin wordt geproduceerd door de interacties van het verlangend 

lichaam met de objecten in de omgeving of door de economische en technologische 

veranderingen. Betekenis van woorden is daarmee altijd afhankelijk van het singulier gebruik 

van de taal door een individu of een gemeenschap. Pas dit singulier gebruik leidt tot het 

vormen van vaste actuele patronen, die we vervolgens als een vaste structuur kunnen gaan 

                                                                                                                                                         
eigenschappen van Deleuze’s analyse van het verlangen en niet op de invloeden van andere denkers op diens 
werk. Ik verklaar hieronder waarom ik voor deze werkwijze kies.  
13 Voor een goede inleidende tekst over Logique du Sens, zie bijvoorbeeld: Bowden, S. (2011), ‘The Priority of 
Events, Deleuze’s Logic of Sense,’ Edinburgh, EUP. Het eerste punt binnen de Nederlandstalige filosofie is het 
‘Deleuze Compendium’, van Tuinen (et al) (eds.), (2009), Amsterdam: Boom. Voor Deleuze’s eigenzinnige 
analyse van de eigenschappen van het structuralisme zie het artikel ‘A quoi reconnaît-on le structuralisme’, in 
François Châtelet (dir.), ‘Histoire de la philosophie VIII. Le XXe siècle,’ Hachette, 1973 [édition de poche : coll. 
'Pluriel', 2000].  
14 Ik volg hier de interpretatie van de notie van zin in Logique du Sens die gegeven wordt door Badiou, A. (2006: 
403). ‘Logiques des Mondes’, Paris: Seuil. Juist Badiou wijst op het verband van zin met de notie van het 
virtuele en de gebeurtenis. Deleuze’s notie van zin heeft volgens Badiou weinig te doen met een geactualiseerde 
structuur.  1. Inleiding   5 
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6   Dynamische genese van zin 

interpreteren. Ook de sociale rollen van bijvoorbeeld een vrouw of een man zijn afhankelijk 

van dergelijke materiële interacties. Het zijn de economische productiewijzen of de op een 

gegeven moment beschikbare technologie, die de productie van zin mogelijk maken en 

vervolgens geactualiseerd worden in verschillende gedragspatronen. Het zijn ongetwijfeld de 

technologische veranderingen – zoals de introductie van de loopband in de industrie - die in 

samenspel met andere factoren de relaties tussen mannen en vrouwen hebben veranderd.  

Hoe wordt de zin volgens Deleuze echter geproduceerd De belangrijkste rol wordt 

hier gespeeld door de afzonderlijke entiteiten of individu’s. Het proces dat tot het ontstaan van 

zin leidt heet bij Deleuze individuatie.
15

 Een afzonderlijke entiteit of een individu is volgens 

Deleuze geen uiting van een algemene structuur. De eigenschappen daarvan liggen niet bij 

voorbaat vast en kunnen evenmin bepaald worden door het afdalen van het meest algemene 

niveau van betekenis naar het meest specifieke. Iedere entiteit is in eerste instantie het product 

van de omgeving waarin het functioneert. Zij is het product van de ontogenese en brengt de in 

de omgeving aanwezige factoren tot uiting.
16

 Deleuze wijst in tegenstelling tot het 

structuralisme op het primaat van de zelforganisatie van de materie, dat in het proces van de 

individuatie tot uitdrukking komt. Het proces van individuatie is tegelijk niet deterministisch 

van aard. Het individu is geen eenvoudig product van de in de omgeving aanwezige materiële 

factoren. Het is juist in staat om een eigenzinnige verhouding daartoe te ontwikkelen, 

waardoor het een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van zin en daarmee aan de 

veranderingen in dezelfde omgeving. Een individu functioneert in een omgeving, die in eerste 

instantie als problematisch van aard en niet gestructureerd gekarakteriseerd moet worden. Het 

is niet actueel, maar vooral virtueel. Een individu is in die zin een gedeeltelijke oplossing voor 

de in de omgeving aangetroffen problemen. Het actualiseert het virtuele. Het drukt een deel 

van de complexiteit daarvan uit. Het realiseert een deel van de gebeurtenissen die daar eigen 

aan zijn. De mogelijkheid om op het virtuele gericht te zijn maakt dus de ontsnapping aan de 

bepalingen van het actuele mogelijk. Het individu is onder bepaalde voorwaarden in staat om 

de gedetermineerde, materiële interacties te overstijgen. Het kan nieuwe verbanden tussen de 

reeds bestaande (actuele) materiële entiteiten tot stand brengen.
17

 

De voortdurende productie van zin leidt er niet toe dat de geactualiseerde bepalingen 

gemakkelijk overstegen kunnen worden. Betekenis van woorden of de sociale rollen die een 
                                                 15

 Voor een uitstekende analyse van het thema van individuatie in het werk van Deleuze en de invloeden van 
andere denkers daarop, zie o.a. Alberto Toscano (2006), ‘The Theatre of Production – Philosophy and 
Individuation between Kant and Deleuze.’ London: Palgrave. 
16

 Zie Toscano 2006: 14. 
17

 Voor de analyse van de problematische aard van zin zie bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘neuvième série du 
problematique’ in Logique du Sens (1969: 67-73). 
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individu binnen een gegeven samenleving kan vervullen, liggen volgens Deleuze in hoge 

mate vast. Hierin onderscheidt hij zich niet van Alain Badiou, de Franse filosoof voor wie de 

notie van gebeurtenis eveneens een fundamentele rol speelt.18 Een individu zal doorgaans de 

actuele structuren, die het functioneren van een maatschappij bepalen, tot uitdrukking 

brengen. Hij zal doorgaans een perfect consument worden, verslaafd zijn aan de 

communicatietechnologie of een narcistisch geloof in de eigen krachten koesteren. Hij zou 

maar in beperkte mate de gebeurtenissen, die aan het virtuele eigen zijn, tot uitdrukking 

kunnen brengen. Een daadwerkelijke betrokkenheid bij zijn omgeving en het actief handelen 

daarin zal daardoor nagenoeg onmogelijk zijn. De beoogde veranderingen van zin zijn slechts 

in heel beperkte mate mogelijk. De analyse van de dynamische genese is zoals we zullen zien 

voor een deel ook een onderzoek naar deze voorwaarden.  

 

De hierboven schematisch weergegeven kritiek op het structuralisme is zichtbaar in 

Deleuze’s analyse van het verlangen aan het einde van Logique du Sens.19 Deleuze ontwikkelt 

daar, zoals reeds aangegeven, een alternatief voor de structuralistische psychoanalyse, bekend 

van het werk van Jacques Lacan.20 De structuralistische psychoanalyse was in de jaren zestig 

voornamelijk bekend vanwege de notie van de symbolische orde.21 Lacan is vooral bekend 

van de stelling dat het onbewuste als een taal gestructureerd is. Deze structuur wordt door 

hem de symbolische orde genoemd. De symbolische orde bestaat uit vaste relaties tussen 

meerdere instanties. De symbolische relaties, die van wezenlijk belang zijn voor ons 

verlangen, zijn volgens hem Oedipaal van aard. Een kind verhoudt zich op niveau van het 

symbolische tot de symbolische moeder en symbolische vader. Beide instanties vervullen 

structureel gezien verschillende functies. Lacan onderstreept bijvoorbeeld de fundamentele rol 

van de vader binnen de symbolische orde. De vader vormt de kern van deze orde. Het kind 

moet zich volgens hem uiteindelijk aan zijn gezag onderwerpen. Het moet de door hem aan 

toegewezen bepalingen aanvaarden. Het moet bijvoorbeeld het bestaan van de oedipale 

driehoeksrelatie aanvaarden en de imaginaire relatie met de moeder verbreken.  

                                                 
18 Zie Badiou (2006: 403) ‘Logiques des Mondes,’ Paris: Seuil. 
19 Deze analyse wordt voornamelijk gegeven in de volgende hoofdstukken uit Logique du Sens: ‘27e série, de 
l’oralité’, ‘28e série, de la sexualité’, ‘29e série, les bonnes intentions sont forcément punies’, ‘30e série, du 
phantasme’. De volgende hoofdstukken : ‘31e série, de la pensée’, ‘32e série, sur les différentes espèces de 
séries’, ‘34e série, de l’ordre primaire et de l’organisation secondaire’ vormen een aanvulling op deze analyse. 
20 Voor een analyse van de relatie tussen het werk van Lacan in de jaren vijftig en het structuralisme zie 
bijvoorbeeld: Markos Zafiropoulos, (2003), ‘Lacan et Lévi-Straus, ou le retour à Freud 1951-1957,’ Paris: Puf. 
21 Voor een uitstekende inleiding in het werk van Lacan zie de lezing van een beroemde tekst van Lacan: 
Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien’ door Van Haute (2000), ‘Tegen de 
aanpassing’, Nijmegen: Sun. Het moet overigens aangegeven worden dat Lacan in zijn later werk veel meer 
nadruk legt op de notie van het reële.  1. Inleiding   7 
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8   Dynamische genese van zin 

Deleuze verzet zich in Logique du Sens indirect tegen de quasitranscendentale status 

die aan de symbolische orde door Lacan wordt toegekend. De structuralistische 

psychoanalyse introduceert met de notie van de wet van de vader, een transcendent punt. 

Daarmee legt ze een vooraf bestaande structuur op aan het onbewuste. Deleuze ontkent niet 

dat er structuren bestaan, bijvoorbeeld structuren die onze positie in de maatschappij of ons 

seksueel gedrag en het liefdesleven bepalen. Deze structuren zijn echter tijdelijk en kunnen 

voortdurend aan verandering onderworpen worden. Deze structuren zijn slechts een 

actualisatie van het virtuele.  

Wat is echter het alternatief voor de structuralistische psychoanalyse, dat door Deleuze 

in Logique du Sens gepresenteerd wordt Deleuze wijst ons op het fundamentele belang van 

de oorspronkelijke lichamelijke verhouding tot de wereld. Het lichaam produceert eigen 

tekens, die vanuit de interactie met de omgeving ontstaan. Juist deze tekens dragen bij aan het 

ontstaan van zin en vervolgens aan de verandering van de bepalingen die aan het actuele eigen 

zijn. Het lichaam is geen onbeschreven blad, zoals het voor Lacan wel het geval is. Het wordt 

niet onderworpen aan een vooraf bestaande externe structuur, maar doet deze structuren 

ontstaan. De aandacht voor de oorspronkelijke productie van tekens door het lichaam leidt tot 

de interesse van Deleuze in het werk van Melanie Klein. Juist haar werk speelt een centrale 

rol in de analyse van de dynamische genese. De keuze voor de analyse van haar werk is niet 

toevallig. Lacan heeft al in de jaren vijftig expliciet kritiek geuit op haar werk.
22

 Klein zou 

volgens hem onterecht veel nadruk leggen op de rol van de moeder in de ontwikkeling van 

een kind. Klein wijst bijvoorbeeld op het feit dat het juist de moeder is die het kind 

bescherming biedt en uiteindelijk zelfvertrouwen geeft. Volgens Lacan zou ze daarmee 

vergeten dat juist de vader van essentieel belang is voor het kind. Het is de vader die het kind 

aan de wetten van de maatschappij (de wet van de vader) onderwerpt en de imaginaire band 

van het kind met de moeder verbreekt.
23

 Het is de vader die het kind voor de psychose 

beschermt. Klein zou echter voornamelijk geen rekening houden met het bestaan van de 

symbolische orde. Het phantasmatische leven van een kind dat door Klein geanalyseerd wordt 

- leven dat in dit proefschrift uitvoerig besproken zal worden - is in de ogen van Lacan puur 

                                                 22
 De teksten van Lacan uit de jaren vijftig zouden tot op zekere hoogte als een respons op het verschijnen van 

‘Developments dans la psychanalyse’ van Klein en haar volgelingen in 1952, gelezen kunnen worden. Zie 
bijvoorbeeld de tekst ‘Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse’, in Ecrits (1966: 235) en 
zijn eerste seminarie uit 1953-1954, ‘Le Séminaire I’. Voor een analyse van de redenen waarom Lacan de ideeën 
van Klein over het lichaam verkeerd interpreteert zie van Haute (2008) ‘Lacan reads Klein, Some remarks on the 
body in psychoanalytic thought’, in Philosophy Today, pp. 54-62.  
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 Zie o.a. Lacan, Jacques. Écrits. Paris: Seuil, 1966. p. 728-9 en séminaire van Lacan (1956-57) ‘La relation 
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22 De teksten van Lacan uit de jaren vijftig zouden tot op zekere hoogte als een respons op het verschijnen van 
‘Developments dans la psychanalyse’ van Klein en haar volgelingen in 1952, gelezen kunnen worden. Zie 
bijvoorbeeld de tekst ‘Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse’, in Ecrits (1966: 235) en 
zijn eerste seminarie uit 1953-1954, ‘Le Séminaire I’. Voor een analyse van de redenen waarom Lacan de ideeën 
van Klein over het lichaam verkeerd interpreteert zie van Haute (2008) ‘Lacan reads Klein, Some remarks on the 
body in psychoanalytic thought’, in Philosophy Today, pp. 54-62.  
23 Zie o.a. Lacan, Jacques. Écrits. Paris: Seuil, 1966. p. 728-9 en séminaire van Lacan (1956-57) ‘La relation 
d’objet’, ‘12 dec. 1956’, pp: 47. De betekenis van de hier genoemde begrippen wordt hieronder nader uitgebreid 
uitgelegd. 
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imaginair. Klein is door de exclusieve aandacht daarvoor niet in staat zijn om een analyse te 

geven van de structurele problemen waarmee een kind en later een volwassene daadwerkelijk 

mee geconfronteerd worden.24  

Deze kritiek is zichtbaar in de analyse van de gevallenstudie van een patiënt van Klein, 

kleine Dick, in het eerste seminarie van Lacan.25 Kleine Dick gaat in de analyse bij Klein 

omdat hij niet in staat is om in contact te komen met zijn omgeving. Kleine Dick leeft in een 

eigen wereld. De mensen in zijn omgeving zijn voor hem niet anders dan het speelgoed en 

andere voorwerpen. Klein blijkt echter na een aantal therapeutische sessies in staat te zijn om 

in contact te treden met het kind. Kleine Dick wordt in staat gesteld om actief deel te laten 

nemen aan zijn omgeving en om te communiceren. Klein gaat ervan uit dat ze in staat is 

gebleken om in contact te komen met de prille phantasmatische wereld van het kind.26 Het 

werken aan deze prille phantasma’s heeft het kind uiteindelijk in staat gesteld om met zijn 

eigen agressie om te gaan. Klein meent hem vertrouwen te hebben gegeven door het 

ontwikkelen van nieuwe phantasmatische object: het compleet goed object. De agressieve 

impulsen en de daarbij horende angsten konden daardoor op de achtergrond gedrukt worden.  

Lacan onderstreept dat Klein het succes van de eigen handelswijze verkeerd begrijpt. 

Klein treedt niet in contact met de phantasmatische wereld van de kleine Dick, maar vervult 

eerder de rol van de symbolische vader. Ze legt woorden in de mond van Dick en helpt hem 

daardoor om betekenis aan zijn handelingen te verlenen. Klein verwijst direct naar de 

oedipale relaties in ieder spel van het kind. Dit leidt ertoe dat kleine Dick zijn eigen plaats 

binnen de symbolische orde kan verstaan innemen. Hij kan pas nu, gegeven het begrip van 

zijn positie binnen de oedipale driehoek, actief handelen. Hij realiseert zich onbewust dat zijn 

relaties met de omgeving door de externe structuur – de symbolische orde - bepaald worden. 

Kleine Dick aanvaardt het gezag van de symbolische vader.  

 

Deleuze verzet zich in feite tegen de genoemde kritiek van Lacan op Klein en zou haar 

weergave van de werking van het verlangen in dit geval ondersteunen. Net als Klein is ook hij 

geïnteresseerd in het oorspronkelijke phantasmatische leven van een kind. Het kind 

produceert verschillende phantasma’s die centraal staan binnen de verschillende posities, die 

                                                 
24 Lacan, Jacques, "Some Reflections on the Ego", International Journal Psycho-Analysis, vol. 34, 1953: p. 11. 
25 Ik geef hier zeer schematisch de kern van de problemen weer. Voor een iets langere analyse van deze 
gevallenstudie zie van Haute (2008). In hoofdstuk twee en drie wordt een nauwkeurige analyse gegeven van de 
hier besproken phantasma’s bij Klein en Deleuze.  
26 Voor analyse van soortgelijke gevallen zie Melanie Klein (1997),’The Psychoanalysis of Children’, London: 
Vintage.  1. Inleiding   9 
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onze verhouding tot de omgeving bepalen.
27

 Klein begrijpt haar eigen ingrijpen op een 

correcte wijze. Zij stelt het kind in staat om zich anders tot de objecten in zijn omgeving te 

verhouden. Zij doet het echter niet door de interpretatie van zijn handelingen door middel van 

de verwijzingen naar de oedipale driehoeksrelatie. Zij stelt het kind in staat om het phantasma 

van het goede object in de hoogte te ontwikkelen.
28

 Juist dit phantasma leidt tot de opkomst 

van een nieuwe positie, dit tot meer vertrouwen ten opzichte van de omgeving leidt. Klein 

wijst volgens Deleuze terecht op het belang van de constructie van phantasma’s. De posities 

die ons verlangen structureren worden gekarakteriseerd door verschillende phantasmatische 

objecten, die weinig te doen hebben met een extern systeem van betekenis.  

Deleuze kan mede met behulp van het werk van Klein aantonen dat het verlangen een 

constructief proces is. Ook de psychoanalyse kan volgens hem daar een bijdrage aan 

leveren.
29

 Dit potentieel kan echter niet gemakkelijk worden gerealiseerd. Deleuze neemt in 

zijn samenwerking met Guattari uiteindelijk expliciet afstand van Melanie Klein.
30

 De 

constructie van de interne phantasma’s wordt ook door haar uiteindelijk alleen mogelijk 

gemaakt door de voortdurende verwijzingen naar de Oedipale structuur. Ook Klein maakt 

zich daarmee schuldig aan de interpretatie van het verlangen met behulp van een externe 

structuur. We zien dit punt ook terugkomen in haar analyse van de kleine Dick. De spelletjes 

van het kind – een fundamenteel aspect van de analyse – worden door haar altijd vanuit een 

Oedipale kader begrepen. Het kind moet naar zijn moeder verlangen en voor zijn vader 

vrezen. Deze interpretatieve ingreep legt volgens Deleuze en Guattari onwenselijke 

beperkingen op aan het verlangen. De productie van de interne phantasma’s wordt slechts ten 

dele mogelijk gemaakt. De stelling van Deleuze, die al in Logique du Sens aanwezig is, en die 

het uitgangspunt vormt voor de samenwerking met Guattari, is dat het verlangen 

geproduceerd moet worden. Om deze productie mogelijk te maken moet er echter zo weinig 

mogelijk gebruik worden gemaakt van de geactualiseerde patronen en structuren. Het 

verlangen wordt niet uitsluitend vanuit de oedipale driehoeksrelatie bepaald, maar heeft 

betrekking op het functioneren van het subject in een breder veld van relaties. Het subject 

moet daarbinnen zelfstandig eigen phantasma’s kunnen construeren, zonder de verwijzingen 

naar een vooraf bestaande structuur. De psychoanalyse moet volgens Deleuze en Guattari de 

                                                 27
 We zullen in het vervolg terugkomen op de status en aard van deze infantiele phantasma’s. De exacte 

betekenis van het begrip positie wordt nader in hoofdstuk twee uitgelegd. 
28

 De exacte inhoud van dit phantasma zal in hoofdstuk drie uitvoerig geanalyseerd worden.  
29

 Deze stelling wordt geponeerd in hoofdstuk ‘trentième série du phantasme’, (LdS 246). 
30

 Deleuze & Guattari (2003: 92), ’L’Interprétation des énoncés’, in ‘Deux régimes de fous’, Paris: Les Éditions 
de Minuit.   
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constructie boven de interpretatie plaatsen. Alleen in dat geval kan zij haar patiënten in staat 

stellen om actief te handelen.31 

De constructie van het verlangen is de taak voor verschillende instituties en sociale 

praktijken. Deleuze en Deleuze en Guattari wijzen erop dat naast filosofie ook kunst, 

literatuur, films maar ook de politieke organisaties een bijdrage aan dergelijke constructie van 

het verlangen kunnen leveren. Deleuze onderstreept in Logique du Sens bijvoorbeeld dat 

kunst en literatuur de symptomen van onze tijd diagnosticeren. Zij stellen ons in staat om een 

verhouding tot onze geestelijke problemen te ontwikkelen en om het verlangen anders vorm te 

geven.32 De genoemde praktijken stellen ons in staat om antwoorden te bieden op de 

problemen die zich in ons omgeving voordoen. Juist deze praktijken, kunnen, door middel 

van de constructie van het verlangen een adequate verhouding tot de omgeving 

bewerkstelligen. We zullen in dit proefschrift meerdere voorbeelden bespreken van affecten 

of phantasma’s die bijvoorbeeld in literatuur en kunst tot stand worden gebracht.33  

De aandacht voor het constructivistisch aspect van het verlangen, dat juist in Logique 

du Sens nadrukkelijk naar voren komt, gaat ons ook in staat stellen om te laten zien dat 

Deleuze geen vitalistische filosoof is.34 Het betekenisvol handelen wordt door Deleuze niet tot 

een stelsel van krachten gereduceerd. Deleuze is er niet op uit om te laten zien dat het 

mogelijk is om een creatieve kracht, die zich diep in een ieder schuil houdt, tot uitdrukking te 

brengen. Het concreet handelen binnen gegeven omstandigheden vormt voor hem het 

uitgangspunt. In al zijn werk wijst hij op het belang van de constructie van juiste concepten, 

affecten en phantasma’s. Het filosofische project van Deleuze en Deleuze en Guattari is 

daarmee meer dan een ontologie. We zullen zien dat Deleuze een poging doet om een 

antwoord te vinden op normatieve vragen. Zijn filosofie is een poging om de voorwaarden te 

bepalen waaronder het kritisch handelen mogelijk wordt.  
                                                 
31 We komen op deze problematiek in hoofdstuk zes explicieter terug, in de analyse van het hoofdstuk over het 
phantasma.  
32 Deleuze zegt het als volgt in een van de laatste hoofdstukken van Logique du Sens: ‘Les cliniciens qui savent 
renouveler un tableau symptomatologique font une ouvre artiste; inversement, les artistes sont des cliniciens, 
non pas de leur propre cas ni même d’un cas en général, mais des cliniciens de la civilisation. Nous ne pouvons 
pas suivre à cet égard ceux qui pensent que Sade n’a rien d’essentiel à dire sur le sadisme, ou Masoch sur le 
masochisme. (…) Avec le génie de Freud, se n’est pas le complexe qui nous renseigne sur Œdipe et Hamlet, 
mais Œdipe et Hamlet qui nous renseignent sur le complexe’. (LdS 277). 
33 In hoofdstuk twee zullen we bijvoorbeeld zien wat voor rol de constructie van het phantasma (simulacrum) 
van het lichaam-zonder-organen kan spelen voor een anorexia patiënt. In alle hoofdstukken van het proefschrift 
zal daarbij een poging worden ondernomen om aan te tonen dat Deleuze dergelijke constructie een antwoord 
biedt op de ernst van de problemen waar een individu mee geconfronteerd wordt. Deleuze houdt wel degelijk 
rekening met de ernst van de psychische problemen van onder andere de schizofrene patiënten. Voor kritiek op 
dit aspect van het werk van Deleuze zie o.a. Jacob Rogozinski (2008), ‘Deleuze lecteur d’Artaud’ in Rue 
Descartes 1/2008 (n° 59) pp. 77-91 en Monique David-Ménard ‘Deleuze et la psychanalyse’, Paris: PUF. 
34 Dit punt wordt voor een deel gemaakt door Alain Badiou. Zie o.a. Badiou (2006b), ‘Deleuze: het geroep van 
het zijn’, Amsterdam: Boom en Peter Hallward (2006),’Out of this world’, London: Verso. 1. Inleiding   11 
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1.2 De plaats van Logique du Sens binnen het werk van Deleuze.  

We moeten ons echter nogmaals afvragen waarom juist de analyse van het verlangen in 

Logique du Sens, meer aandacht verdient dan andere boeken van Deleuze en Deleuze en 

Guattari. We hebben in geval van Logique du Sens te maken met een compacte, maar tegelijk 

nauwkeurig uitgewerkte en systematische theorie over de werking van het verlangen. 

Dergelijke analyse is in de eerdere boeken van Deleuze slechts voor een deel aanwezig. De 

kritiek op het structuralisme en de structuralistische psychoanalyse wordt voor een deel al 

uitgewerkt in Différence et Répétition (1968). Deze kritiek vormt echter slechts een zijlijn van 

het algemeen ontologisch argument. De daar besproken kritiek op het structuralisme vloeit 

voort uit Deleuze’s kritiek op wat hij de filosofie van de representatie noemt, die hij onder 

andere in het werk van Hegel ziet. Deze filosofie beschouwt onterecht het concept van 

identiteit als de fundamentele ontologische bouwsteen, waardoor de voor Deleuze primaire rol 

van het spel van de verschillen niet onderkend wordt.
35

 Een systematische analyse van de 

werking van het verlangen is eveneens slechts voor een deel aanwezig in een van de eerste 

boeken waar Deleuze zich expliciet met de psychoanalyse bezig houdt, namelijk Présentation 

de Sacher-Masoch (1967). Deleuze heeft in dit boek immers een meer bescheiden doel. Hij 

neemt het werk van de schrijver Sacher-Masoch tot uitgangspunt om twee vormen van 

perversie: het sadisme en het masochisme, te begrijpen. Hij toont aan dat Freud deze twee 

seksuele praktijken ten onrechte met elkaar verbindt, en onterecht een omkering van de 

driften tot uitgangspunt neemt.
36

 Deleuze wijst daar op de fundamentele verschillen tussen 

deze twee praktijken, die weinig met dergelijke omkering van de driften te maken hebben. 

Beide geven uiting aan verschillende lichamelijk tendenties en zijn een antwoord op 

verschillende sociale en politieke problemen. Deleuze wijst bijvoorbeeld op het feit dat de 

verbeelding in het geval van het masochisme het vrijer omgaan met de strakke bepalingen van 

de wet mogelijk maakt. Een masochist wil zo veel mogelijk afstand doen van de invloed van 

de wet op het eigen leven. Dit centraal aspect van het masochisme in het sadisme nagenoeg 
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afwezig.37 Enkele van de in Présentation de Sacher-Masoch ontwikkelde concepten, zoals het 

phantasma, worden bovendien juist in de analyse van de dynamische genese in Logique du 

Sens systematisch plaats gegeven.  

L’Anti-Œdipe (1972, 2010) geeft net als Logique du Sens wel degelijk een zeer 

systematische analyse van de werking van het verlangen. Deleuze en Guattari staan mijns 

inziens, net als Deleuze in zijn eerder werk, niet afwijzend tegenover de hele traditie van de 

psychoanalyse. Hun kritiek is slechts gericht op bepaalde aspecten, die voornamelijk in de 

structuralistische psychoanalyse duidelijk naar voren komen. Het verlangen wordt volgens 

beide auteurs bijvoorbeeld niet gedetermineerd door een symbolische orde, maar bestaat in 

eerste instantie uit verschillende machines, die wederzijds invloed op elkaar uitoefenen en een 

grote verscheidenheid aan ervaringen produceren. De mond van een kind vormt bijvoorbeeld 

een machine, die in direct contact met de borst van de moeder staat. Dezelfde mond staat op 

een later leeftijd ook in verband met de grotere sociale machines, zoals de machinerie van de 

consumptiemaatschappij. De mond kan doorgaans de toestroom van de daarop afgestuurde 

producten verwerken, of kan zich daarvoor afsluiten, zoals dat het geval is in anorexia. 

L’Anti-Œdipe en Mille Plateaux (1980), de twee delen van het Kapitalisme en Schizofrenie 

wijzen mijns inziens echter vooral op de politieke en sociale dimensies van het verlangen. 

Beide auteurs willen in eerste instantie een analyse geven van de invloed van de verschillende 

machtsstructuren of de sociale machines op ons verlangen.38 Beide wijzen vooral op de 

sociale en politieke aspecten van onze verbeelding.39 Zij besteden daardoor minder aandacht 

aan de constructie van de innerlijke lichamelijke phantasmas die onze verhouding tot de 

omgeving vorm geven.  

Het is opvallend dat de systematische analyse van de werking van het verlangen uit 

Logique du Sens onbelicht is in de receptie van het werk van Deleuze met betrekking tot het 

verlangen. Deleuze analyseert juist in Logique du Sens de verschillende wijzen waarop het 

individuele verlangen vorm kan krijgen, nog onafhankelijk van de invloed van de sociale en 

politieke machines, die in het later werk op de voorgrond treedt. Juist deze analyse kan ons 

                                                 
37 Dezelfde probleem is eigen aan het later boek ‘Critique en Clinique’ (Deleuze 1993), ,waar Deleuze eveneens 
de klinische implicaties van de literatuur onderzoekt. De problematiek van het masochisme en het sadisme zal 
onder andere in hoofdstuk drie van dit proefschrift besproken worden.  
38 Voor een uitgebreide analyse van de invloed van economie op het verlangen zie met name hoofdstuk drie 
‘Sauvages, barbares, civilisés’ in L’Anti-Œdipe. 
39 Deleuze zegt het volgende over de overgang van Logique du Sens naar L’Anti-Œdipe in de inleiding tot de 
italiaanse versie van Logique du Sens: ‘Je crois aussi que ce changement de mode implique un changement de 
matières ou, inversement, qu’une certaine politique prend la place de la psychanalyse. Une méthode qui serait 
aussi une politique (une micro-politique) et une analyse (une schizoanalyse) qui se proposerait l’étude des 
mulitiplicités sur les différents types de corps sans organes’. (Deleuze 1976) in Deleuze (2003 : 60), ‘Deux 
régimes de fous’, Paris, Les Éditions de Minuit. Zie ook Deleuze & Guattari (1972: 298). 1. Inleiding   13 
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tonen hou sterk Deleuze beïnvloed is geweest door de psychoanalytische traditie en met name 

door het werk van Melanie Klein. Deze analyse kan tonen dat juist haar werk het uitgangspunt 

vormt voor de kritiek op sommige aspecten van het werk van andere psychoanalytici. Een 

nauwkeurige lezing van de verschillende stappen van de dynamische genese zal ons in staat 

stellen om op deze, tot nu toe onderbelichte, invloeden te wijzen.  

De exclusieve aandacht voor Logique du Sens in dit proefschrift wil niet zeggen dat de 

meer sociale en politieke analyses van het verlagen uit L’Anti-Œdipe en Mille Plateaux 

volledig op de achtergrond verdwijnen. Ze zijn ook in dit proefschrift van fundamenteel 

belang en zullen regelmatig aangehaald worden. De analyse van de dynamische genese moet 

ons, zoals hierboven reeds gezegd, ook in staat stellen om de uitgangspunten van Deleuze en 

Guattari voor het schrijven van L’Anti-Œdipe goed te verstaan.
40

 Deleuze geeft juist in 

Logique du Sens op een zeer systematische wijze het functioneren van het verlangen weer en 

analyseert de verschillende wijzen waarop het vorm wordt gegeven. De verstoring, die de 

sociale en politieke structuren van macht veroorzaken, worden daar in feite nog buiten 

beschouwing gelaten. Het abstraheren van de invloed van macht op het verlangen levert een 

belangrijk voordeel. Het is mijns inziens van wezenlijk belang om nog voor een analyse van 

de invloed van de sociale en politieke machines juist de werking van de verschillende vormen 

het individueel verlangen goed te verstaan.
41

  

 

1.3 Dynamische genese en Melanie Klein.  

De analyse van de dynamische genese is zoals we hierboven hebben opgemerkt interessant 

vanwege de tot nu toe in het debat over het werk van Deleuze genegeerde invloed van 

Melanie Klein. Waaruit bestaat deze invloed echter exact Deleuze neemt in zijn analyse haar 

karakterisering van de psychopathologie tot op zekere hoogte over. Hij onderstreept daarbij 

dat deze weinig te maken heeft met de in de omgeving vooraf aanwezige structuren van 

betekenis. Deleuze onderschrijft daarmee haar analyse van de oorzakken van de verschillende 

vormen van lust en angst. In zijn analyse neemt hij haar thematisering van de werking van de 
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 Ik heb hierboven al aangegeven dat ook Guattari zeer onder de indruk is geweest van Deleuze’s analyse van 

eht verlangen in Logique du Sens. Zie Dosse (2007: 15). 
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 Ik ga vanwege de keuze voor de analyse van Logique du Sens weinig aandacht besteden aan de exacte 
wijzigingen in de terminologie in L’Anti-Œdipe. De voorbeelden uit het later werk worden voornamelijk 
gebruikt om de analyse van het verlangen in Logique du Sens inzichtelijk te maken. Deleuze geeft zelf inderdaad 
expliciet toe dat de samenwerking met Guattari tot verandering van de terminologie geleid heeft. Ik ga echter 
van uit dat deze veranderingen niet van wezenlijk belang zijn. Deleuze zegt het volgende over zijn 
samenwerking met Guattari: ‘Je crois que nous (Gilles Deleuze en Félix Guattari – P.S.) avons cherché d’autres 
directions parce que nous en avions le désir. L’Anti-Œdipe n’a plus ni hauteur, ni profondeur, ni surface. Là 
tout arrive, se fait, les intensités, les multiplicités, les événements, sur une sorte de corps sphérique ou de tableau 
cylindrique : corps sans organes.’ (DRF: 60).  
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paranoïd-schizoïde en manisch-depressieve posities voor een groot deel over. Het lichaam 

ontwikkelt eigen tekens of phantasma’s. Juist deze phantasma’s maken het omgaan met de 

objecten in de omgeving mogelijk.42 Deleuze is dankzij Klein in staat om te laten zien dat ons 

verlangen en daarmee ons psychisch leven verschillende organisatievormen oftewel posities 

kent. Mede dankzij Klein’s analyse van de werking van de paranoïd-schizoïde en manisch-

depressieve posities, spreekt hij over de schizoïde, de depressieve en de seksuele posities en 

analyseert vervolgens de fase van post-castratie. Deleuze maakt daarbij het onderscheid 

tussen verschillende topologische dimensies. Hij spreekt over de diepte, de hoogte en de 

fysieke en metafysische oppervlaktes. De verschillende posities impliceren ook een 

gerichtheid op verschillende interne objecten. Deleuze spreekt over de simulacra, het object in 

de hoogte, de imago’s, waaronder imago van de fallus en het eigenlijke phantasma. We zullen 

in onze analyse zien dat de posities, die het verlangen op verschillende wijze ordenen daarmee 

tot verschillende vormen van spanning, angsten en agressie leiden en verschillende manieren 

van het omgaan daarmee kennen. We zullen bijvoorbeeld zien dat de angsten in de schizoïde 

positie overwonnen kunnen worden door de introjectie van goede partiële objecten of door het 

vormen van een simulacrum van het lichaam zonder organen. Degene die vanuit de schizoïde 

positie verlangt, en door de aanvallen van de slechte partiële objecten voortdurend bedreigd 

wordt, kan nieuwe goede partiële objecten in zich opnemen of volledig afstand nemen van het 

mechanisme van introjectie.  

De begrippen van Klein blijken zoals we zullen zien echter niet toereikend om de 

werking van het verlangen in alle facetten te beschrijven. Klein blijkt volgens Deleuze er niet 

toe in staat om het narcisme kritisch te analyseren. Het is een fundamenteel punt voor 

Deleuze, die net als later in ‘L’Anti-Œdipe’, juist het narcisme van alternatieven wil voorzien. 

Deze kritiek op Klein betekent echter niet dat Deleuze zich volledig tot het werk van de 

structuralistische psychoanalytici – die dergelijke kritiek ontwikkeld hebben - keert.43 In zijn 

analyse van de werking van de pervers-seksuele positie en van de fase van postcastratie lijkt 

hij op het eerste gezicht het structuralistische vocabulaire inderdaad over te nemen.44 Hij 

spreekt daar bijvoorbeeld over de fundamentele rol van het imago van de fallus bij het tot 

stand brengen van een narcistisch subject alsook over het verlies van dit imago en de 

consequenties daarvan. In Logique du Sens zien we echter een analyse van het verhaal van 

                                                 
42 Voor een uitstekende weergave van de werking van de genoemde posities en de relatie daarvan tot taal zie 
Susan Isaacs, The Nature and Function of Phantasy’, International Journal of Psychoanalysis 29 (1948): 73-97. 
Ik kom op dit thema in hoofdstuk twee en drie uitgebreid terug.  
43 Voor een analyse van de wijze waarop bijvoorbeeld Lacan dit thema analyseert zie van Haute (2000).  
44 Voor de analyse van de Lacaniaanse aspecten van deze analyse zie onder andere i ek (2004: 82). 1. Inleiding   15 
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werking van het verlangen in alle facetten te beschrijven. Klein blijkt volgens Deleuze er niet 

toe in staat om het narcisme kritisch te analyseren. Het is een fundamenteel punt voor 

Deleuze, die net als later in ‘L’Anti-Œdipe’, juist het narcisme van alternatieven wil voorzien. 

Deze kritiek op Klein betekent echter niet dat Deleuze zich volledig tot het werk van de 

structuralistische psychoanalytici – die dergelijke kritiek ontwikkeld hebben - keert.
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 In zijn 

analyse van de werking van de pervers-seksuele positie en van de fase van postcastratie lijkt 

hij op het eerste gezicht het structuralistische vocabulaire inderdaad over te nemen.
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 Hij 

spreekt daar bijvoorbeeld over de fundamentele rol van het imago van de fallus bij het tot 

stand brengen van een narcistisch subject alsook over het verlies van dit imago en de 

consequenties daarvan. In Logique du Sens zien we echter een analyse van het verhaal van 
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 Voor een uitstekende weergave van de werking van de genoemde posities en de relatie daarvan tot taal zie 
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Oedipus en een analyse van het castratiecomplex, die weinig met de structuralistische 

psychoanalyse te maken hebben. Deleuze ontkent, zoals we zullen zien, ten eerste het 

fundamentele belang van de trauma dat het verlies van het imago van de fallus met zich mee 

brengt. De grootste problemen, die fundamentele invloed uitoefenen op ons leven, zijn 

volgens hem door Klein beschreven in haar analyse van de schizoïde en paranoïde posities. 

Deleuze laat bovendien, in tegenstelling tot Lacan, zien dat de fallus geen betekenaar kan zijn, 

dat door de symbolische orde aan het lichaam wordt toegeschreven.
45

 Het imago van de fallus 

ontstaat gegeven de ontwikkelingen in de voorgaande posities, onafhankelijk van de externe 

structuren. De fallus onderstreept ook niet de centrale rol van de vader. Dit imago wordt 

geprojecteerd op de genitale zone, door zowel een jongen als een meisje en brengt de goede 

intenties van het Ik tot uiting. Oedipus en narcissus geloven in de eigen goede intenties. Ze 

menen in het bezit te zijn van het object in de hoogte, dat ze vervolgens in staat stelt om 

anderen te beschermen.  

We zullen eveneens zien dat het verlies van het imago van de fallus even weinig te 

doen heeft met de externe structuren van betekenis. Dit verlies is een gebeurtenis, die 

afhankelijk is van de directe ervaringen van het subject. De confrontatie met de grenzen van 

het eigen vermogen leidt volgens Deleuze bovendien tot een gerichtheid op de metafysische 

oppervlakte die een overwinning op het narcisme mogelijk maakt. Het subject ervaart zich 

voortaan als de uitkomst van de gebeurtenissen op deze, virtuele oppervlakte. Het construeert 

het eigenlijke phantasma, dat hem in staat stelt om zich bovendien te onttrekken aan de 

werking van de externe, geactualiseerde bepalingen. Het subject is pas nu in staat om op een 

open en riskante manier zicht tot de wereld te verhouden. Het is pas vanaf dat moment in staat 

om zin (sens) tot stand te brengen. De metafysische oppervlakte kent, zoals we zullen zien, 

geen vaste structuur. Zij bestaat uit gebeurtenissen, die een uitdrukking zijn van de fysieke 

interacties. Het subject kan uitsluitend op deze, virtuele, oppervlakte nieuwe verbanden tot 

stand brengen. De productie van zin op deze oppervlakte kan tot nieuw soort gedrag leiden.
46

  

 

1.4 Mijn benadering. 

Om de afzonderlijke stappen, die eigen zijn aan de dynamische genese goed te analyseren wil 

ik in dit proefschrift een specifieke werkwijze volgen. Dit proefschrift is geen algemene 

inleiding in het werk van Gilles Deleuze of tot Logique du Sens in het bijzonder. Er zijn tot nu 
                                                 45
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 Deze interpretatie van de term zin ontleen ik zoals reeds gezegd aan Badiou (2006: 403) ‘Logiques des 
Mondes’, Paris: Seuil. 
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toe voldoende van dergelijke werken verschenen, ook binnen de Nederlandstalige filosofie.47 

Dit proefschrift is daarentegen een nauwkeurige en zo uitputtend mogelijke, ‘ad literam’, 

analyse van een deel van ‘Logique du Sens’.48 Met deze werkwijze wil ik de valkuilen die aan 

de algemene inleidingen voorkomen. Algemene teksten kunnen wellicht een uitstekende 

inleiding zijn in het werk van Deleuze49, maar maken zich tegelijk te veel los van de 

oorspronkelijke tekst. Het schrijven van algemene inleidingen doet daarmee vaak geen recht 

aan de complexiteit van de gegeven argumenten. Omwille van de overkoepelende algemene 

stellingen wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de details van de argumenten en de 

inhoud van de vele stappen, die Deleuze binnen zijn theorievorming neemt. De 

commentatoren blijken derhalve vaak niet in staat zijn om de inhoud van de argumenten van 

Deleuze correct en verstaanbaar weer te geven, laat staan deze vervolgens, op een eveneens 

verstaanbare wijze, aan kritiek te onderwerpen. De algemene inleidingen versterken daardoor 

te vaak de indruk dat de teksten van Deleuze onbegrijpelijk, chaotisch en niet systematisch 

zijn. Dit beeld is mijn inziens onterecht. Het werk van Deleuze en Deleuze en Guattari kent 

een hoge graad van complexiteit en is zeer systematisch van aard. Een nauwkeurig 

begeleidend commentaar van een kort tekst kan de relevantie van dit werk aantonen en de 

teksten als een alternatief voor de andere theorievorming presenteren. Het kan ook de toegang 

daartoe voor een breder publiek mogelijk maken.  

Deleuze’s oorspronkelijke tekst wordt hieronder dus van verstaanbaar commentaar 

voorzien door gebruik te maken van een groot hoeveelheid van dagelijkse voorbeelden, van 

de analyses van literatuur, kunstwerken en films. Ik zal in deze tekst eveneens naar meerdere 

psychoanalytici en filosofen refereren. Het is mij hier echter uiteindelijk niet te doen om 

volledig te bepalen of Deleuze een juiste lezing van Klein, Freud of Lacan heeft gegeven. De 

theorieën van deze verschillende psychoanalytici worden slechts besproken in zoverre zij een 

bijdrage leveren aan het begrip van de analyse van de dynamische genese zelf. Ik ga ervan uit 

dat Deleuze het werk van Freud, Klein, Lacan, Nietzsche en anderen correct interpreteert. 

 

Ik zal in deze tekst bovendien proberen om aan te tonen dat de analyse van de 

dynamische genese onze visie op het gezamenlijke werk van Deleuze met Guattari kan 
                                                 
47 Zie bijvoorbeeld van Tuinen et al (eds.) 2009, ‘Deleuze – Compendium’, Amsterdam: Boom. 
48 Het betreft hier zoals aangegeven de volgende hoofdstukken uit Logique du Sens: 27e série, de l’oralité, 28e 
série, de la sexualité, 29e série, les bonnes intentions sont forcément punies, 30e série, du phantasme. Series die 
niet nauwkeurig geanalyseerd worden, maar die wel deel uitmaken van de analyse van de dynamische genese en 
gedeeltelijk besproken zullen worden zijn: 31e série, de la pensée, 32e série, sur les différentes espèces de séries, 
34e série, de l’ordre primaire et de l’organisation secondaire. 
49 Voor een uitstekende inleiding over de verhouding tussen Deleuze, Guattari en de psychoanalyse zie bijv. 
‘Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus’ van Eugene Holland (1999).  1. Inleiding   17 
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nuanceren. Wanneer we naar het werk van Deleuze over het verlangen kijken, kunnen we 

verschillende periodes onderscheiden.
50

 Christian Kerslake onderstreept bijvoorbeeld dat 

Deleuze aanvankelijk - rond 1962 - sterk in het werk van Jung geïnteresseerd is geweest. 

Volgens hem verandert zijn interesse halverwege de jaren zestig met Presentation de Sacher-

Masoch en Logique du Sens waar de Freudiaanse en voornamelijk Lacaniaanse concepten op 

de voorgrond treden,
51

 terwijl het werk met Guattari in het teken staat van de felle kritiek op 

de psychoanalyse. Veel commentatoren op het werk van Deleuze gaan uit van het bestaan van 

een breuk tussen het zelfstandige werk en de samenwerking met Guattari.
52

 Het zelfstandige 

werk is inderdaad mild van toon. Deleuze onderkent daar de vooruitgang die de 

psychoanalyse geboekt heeft ten aanzien van ons denken over het onbewuste. De teksten 

geschreven met Guattari zijn daarentegen polemisch van toon. De psychoanalytici zoals Freud 

worden daar zelfs geridiculiseerd. Tegen deze tendens binnen de receptie van het werk van 

Deleuze in, ga ik hier vooral op de continuïteit in het werk van Deleuze en Guattari wijzen. 

De beweringen uit Logique du Sens staan mijns inziens nauwelijks op gespannen voet met de 

latere beschrijvingen van het verlangen uit L’Anti-Œdipe. Het werk van Deleuze kan ook 

gelezen worden als een poging om psychoanalytisch begrip van het verlangen te verrijken en 

niet om de concepten daarvan in het geheel overboord te gooien.
53

  

 

1.5 Organisatie van de tekst. 

Ik zal in mijn commentaar op de oorspronkelijke tekst aandacht besteden aan drie aspecten 

van de dynamische genese. Ik zal haar belang voor het psychoanalytisch begrip van ons 

verlangen aantonen, de filosofische implicaties daarvan in kaart proberen te brengen en op de 

continuïteit binnen Deleuze’s denken over het verlangen wijzen. Ik zal in alle hoofdstukken 

de structurele en topologische eigenschappen van iedere positie bespreken. Vervolgens 
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n’allait pas dans cette Logique du sens? Evidement, elle témoignait encore d’une complaisance ingénue 
suivante: j’essayais pourtant, très timidement, de rendre la psychanalyse inoffensive, en la présentant comme un 
art des surfaces, qui s’occupe des événements comme d’entités superficielles (Œdipe n’est pas méchant, Œdipe 
n’a que de bonnes intentions….).  Mais de toute manière, les concepts psychanalytiques restent intacts et 
respectés, Melanie Klein et Freud. ’ (DRF : 60). 
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besteed ik aandacht aan de dynamiek die tot het ontstaan van de afzonderlijke posities leidt en 

aan de specifieke onbewuste phantasma’s, die gedurende de dominantie van de verschillende 

posities ontwikkeld worden. In de analyse van de filosofische aspecten van de dynamische 

genese zal ik laten zien dat de verschillende posities een andere verhouding tot de structuren 

van de omgeving impliceren en dat ze op verschillende wijze een bijdrage leveren aan de 

productie van zin.  

 

Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken. In hoofdstuk twee zullen de 

kernbegrippen, die noodzakelijk zijn voor het correct begrip van de dynamische genese, 

uitgelegd worden. Het vervolg van dit hoofdstuk wordt gewijd aan de analyse van de 

schizoïde positie. We zullen zien dat in deze positie de meest oorspronkelijke vorm van 

organisatie van het psychische leven ontstaat. We zullen zien dat de ervaringen van lust hier 

vermengd zijn met de ervaringen van agressie en met de driften tot zelfbehoud. We zullen ook 

zien dat het simulacrum van het lichaam zonder organen, een cruciaal concept in het later 

werk van Deleuze en Guattari, hier een fundamenteel rol speelt. Hoofdstuk drie is een analyse 

van de depressieve positie. De oorspronkelijke topologische dimensie van de schizoïde 

positie, de diepte, wordt uitgebreid met een nieuwe dimensie: de hoogte. Ik zal hier 

bijvoorbeeld uitleggen tot welke vormen van pathologie het leidt en waarom deze positie een 

hogere mate van de ordening aan de ervaring opegt dan de schizoïde positie.  

 De eerste twee posities worden gevolgd door de seksuele positie, die in hoofdstuk vier 

besproken zal worden. We zullen zien dat de seksuele positie gekarakteriseerd wordt door de 

ontmenging van de seksuele drift en de doodsdrift en dat de erogene zones en vervolgens de 

fysieke oppervlakte van het lichaam een eigen phantasmatisch leven, eigen imago’s, 

produceert. Ik zal daarbij op het belang van het imago van de fallus wijzen en uitleggen hoe 

juist dit imago, de coördinatie van de polymorfe ervaringen tot stand brengt. In hoofdstuk vijf 

wordt het castratiecomplex besproken. Deleuze blijkt in Logique du Sens aan dit centrale 

psychoanalytische thema een eigenzinnige invulling te geven. De ontwikkeling van de fysieke 

oppervlakte van het lichaam leidt volgens hem tot de ontwikkeling van de goede intenties en 

tot de opkomst van een sterk Ik. Ik zal uitleggen waarom het verlies van het imago van de 

fallus tot een openstelling naar de metafysische oppervlakte leidt. In hoofdstuk zes worden de 

karakteristieken van het phantasma besproken. We zullen zien hoe het phantasma richting kan 

geven aan het handelen van een individu en hoe daarmee een hoge mate van zelfstandigheid 

ten opzichte van de bepalingen vanuit de omgeving bereikt kan worden. Het ontwikkelen van 

een niet narcistische vorm van verlangen blijkt alleen gegeven de opkomst van deze 
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oppervlakte mogelijk te zijn. Pas op dat moment is de volwaardige productie van zin 

mogelijk. In de conclusie zal ik kort ingaan op de kritieken van het werk van Deleuze van 

onder andere Badiou, Hallward en David-Ménard. Ik zal onderstrepen waarom Deleuze geen 

vitalistische filosofie ontwikkelt en waarom zijn theorie over het verlangen ons wel degelijk 

realistische mogelijkheden voor het handelen voorspiegelt.  
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2.               Schizoïde positie.  

 

2.1 Inleiding. 

Ik heb hierboven al aangegeven dat de analyse van de dynamische genese Deleuze in staat 

stelt om zich van de structuralistische psychoanalyse te distantiëren. Deleuze verzet zich tegen 

alle pogingen om het onbewuste aan de hand van een vooraf bestaande structuur te 

interpreteren. Het onbewuste dient, zoals we in de loop van dit proefschrift zullen zien, 

geproduceerd te worden. Ik heb kort aangegeven dat de analyse van wat Deleuze de 

dynamische genese noemt in dit proefschrift vanuit drie invalshoeken geanalyseerd zal 

worden. We zullen de dynamische genese als een psychoanalytische theorie behandelen, als 

een filosofische theorie over het ontstaan van en verhouding tot de structuren van zin (sens) 

en als een specifieke ontwikkeling binnen het denken van Deleuze over het verlangen. Deze 

analyse zal ons in staat stellen om bijvoorbeeld op de invloed van Melanie Klein hierbij te 

wijzen. In dit hoofdstuk wordt de eerste positie binnen de dynamische genese - de schizoïde 

positie – behandeld, die in hoofdstuk ‘serie de l’oralité’, aan het einde van Logique du Sens 

geanalyseerd wordt. Allereerst worden enkele kernbegrippen geanalyseerd, die tot nu toe 

slechts voor een deel naar voren zijn gekomen en die voor het begrip van de dynamische 

genese van fundamenteel belang zijn. In het paragraaf 2.3 wordt Deleuze’s bespreking van de 

Kleiniaanse thematisering van de paranoïd-schizoïde positie besproken. Zij wordt opgevolgd 

door een analyse van de filosofische vooronderstellingen van deze analyse. Vanaf het 

paragraaf 2.6 worden de specifieke verschuivingen, die Deleuze in de weergave van de 

paranoïd-schizoïde positie doorvoert, aan het licht gebracht. 

 

2.2 Kernbegrippen. 

Deleuze wil in zijn analyse van de dynamische genese in Logique du Sens, zoals 

gezegd, laten zien dat ons verlangen niet uitsluitend door externe structuren van zin 

(betekenis, sens) geordend wordt. Het lichaam is geen onbeschreven blad, dat zich uitsluitend 

in een reeds gevormd systeem van zin moet voegen, zoals dat voor structuralistische 

psychoanalytici zoal Lacan het geval is. Het lichaam speelt een fundamentele rol bij het 

ontstaan van de zin zelf. Het denken en het spreken brengen de interacties op niveau van het 

lichaam tot uitdrukking. Het denken en spreken zijn door en door lichamelijk. Het denken en 
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spreken zijn daarmee geen uitdrukking van een universele structuur, die door iedere individu 

tot uiting wordt gebracht. Het denken en spreken ontstaan juist vanuit de individuele en 

tegelijk lichamelijke interacties met de omgeving. Zin (betekenis) vormt geen universele orde. 

Het ontstaat in het proces van genese, vanuit de verscheidenheid van de ervaringen van een 

individu. Dit wil tegelijk niet zeggen dat zin en daarmee het denken samenvalt met het 

lichaam. De analyse van de dynamische genese is juist ook een analyse van de wijze waarop 

het denken zich van het lichaam verzelfstandigd.
1
 Zin ontstaat vanuit het lichaam, maar maakt 

zich daar tegelijk los van. Zij behoort aan een andere topologische instantie. Het lichaam 

behoort toe aan de diepte, het denken aan de oppervlakte.
2
 Tussen beide is er volgens Deleuze 

sprake van een voortdurende wisselwerking. Het lichaam doet de oppervlakte van zin 

ontstaan, maar wordt tegelijk voortdurend beïnvloed door de gebeurtenissen die zich op deze 

oppervlakte voltrekken. 

De dynamische genese kan beschouwd worden als een proces waarin de verschillende 

topologische dimensies van het psychisch leven tot ontplooiing worden gebracht. Dynamische 

genese is in feite een analyse van de topologie van de levende dimensies, stelt Deleuze.
3
 Hij 

analyseert hier het ontstaan van verschillende oriëntaties die ons verlangen vorm geven. Zij 

kennen een eigen dynamiek en worden gekenmerkt door eigen cruciale momenten en punten. 

De analyse van de kenmerken van deze dimensies wordt ontleend aan het werk van de 

psychoanalytica Melanie Klein. Deze verschillende oriëntaties worden door Deleuze geduid 

met het Kleiniaanse begrip ‘positie’. Positie is geen historische ontwikkeling in het leven van 

een kind, zoals een fase binnen het vocabulaire van Freud. Zij duidt geen moment aan waarbij 

een bepaalde erogene zone een dominante rol vervult en bepalend is voor de vorming van het 

verlangen. Een positie is voor Deleuze net als voor Klein allereerst een systematische manier 

om zich tot de objecten in de omgeving te verhouden, een manier om het verlangen vorm te 

                                                 1
 In verwijs hier naar de volgende zin uit het hoofdstuk over de oraliteit (vingt-septième série de l’oralité): ‘Mais, 

dès lors, nous nous trouvons devant une dernière tâche : retracer l'histoire qui libère les sons, les rend 
indépendants des corps.’ (LdS 217). 
2
 Ik verwijs hier naar het volgende passage uit Logique du Sens: ‘Le langage est rendu possible par ce qui le 

distingue. Ce qui sépare les sons et les corps, fait des sons les éléments pour un langage. Ce qui sépare parler et 
manger rend la parole possible, ce qui sépare les propositions et les choses rend les propositions possibles. Ce 
qui rend possible, c'est la surface, et ce qui se passe à la surface : l'événement comme exprimé. L'exprimé rend 
possible l'expression.’ (LdS 217). De notie van gebeurtenis (événement) wordt hieronder nader uitgelegd.  
3
 Deleuze zegt het als volgt verder in het hoofdstuk over de oraliteit: ‘Les remarques que nous proposons 

concernant certains détails du schéma kleinien ont seulement pour but de dégager des « orientations ». Car tout 
le thème des positions implique bien l'idée d'orientations de la vie psychique et de points cardinaux, 
d'organisations de cette vie suivant des coordonnées et des dimensions variables ou tournantes, toute une 
géographie, toute une géométrie des dimensions vivantes.’ (LdS 219). 
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geven.4 De objecten, waar men zich vanuit de verschillende posities toe verhoudt worden niet 

van buiten in het verlangend lichaam ingeschreven. Zij komen voort uit de directe interacties 

met de omgeving. De posities kennen hun eigen problematiek en veroorzaken verschillende 

vormen van het psychisch lijden.  

Welke topologische dimensies worden door Deleuze onderscheiden en wat is kort 

gezegd hun inhoud? Deleuze spreekt hier over de diepte, de hoogte, en twee oppervlaktes: de 

fysieke of seksuele oppervlakte van het lichaam en de metafysische oppervlakte. De diepte, 

die centraal staat in de hieronder geanalyseerde schizoïde positie, duidt kort gezegd een 

toestand waar weinig orde bestaat. Het is een positie, die weinig handelingsmogelijkheden 

aan het subject biedt. Degene die zich tot de wereld vanuit de schizoïde positie verhoudt 

wordt overrompeld door indrukken die hij ondergaat. Omdat hij nog geen kennis heeft van de 

structuren van zin, kan hij deze afzonderlijke ervaringen niet goed van elkaar scheiden en 

heeft derhalve weinig mogelijkheden om zich daaraan te onttrekken. Het onderscheid tussen 

de taal en het lichaam is in de diepte afwezig. Het spreken is, zoals Deleuze onderstreept, 

volledig lichamelijk.5 Er is hier slechts sprake van dingen, van een chaotisch mengelmoes van 

indrukken. In de diepte bestaat immers geen instantie die de dingen van de proposities 

daarover kan scheiden.6 De wereld van de diepte is een fysieke wereld, een wereld zonder 

gebeurtenis.  

Deze situatie verandert zoals we zullen zien met de opkomst van de volgende 

dimensie: de hoogte, die eigen is aan de depressieve positie. Het Ik kan zich plotseling aan de 

diepte onttrekken. De eerste tekenen van een scheiding tussen het denken en het lichaam 

worden zichtbaar. Het eerste besef van het bestaan van de taal als een dimensie, die 

onafhankelijk is van het lichaam komt op. Deze dimensie zal in hoofdstuk drie geanalyseerd 

worden. De scheiding tussen lichaam en geest wordt echte pas mogelijk gemaakt op het 

moment van de vorming van de oppervlaktes.7 De invulling die Deleuze daaraan heeft komt, 

net als zijn analyse van de voorgaande dimensies, slechts voor een deel overeen met de 

analyse van de structuren van betekenis door de structuralistische psychoanalyse. De eerste 

                                                 
4 Het idee van positie wordt door Klein allereerst gebruikt in het artikel ‘A contribution to the psychogenesis of 
manic-depressive states’, (1935) in Mitchel (ed.),  The Selected Melanie Klein, (1986), New York: The Free 
Press. pp. 115-145. 
5 Deleuze zegt het als volgt verder in het hoofdstuk over de oraliteit : ‘parler sera taillé dans manger en dans 
chier, la langage sera taillé dans la merde, le langage et son univocité…’ (LdS 225). Ik kom later in dit 
hoofdstuk en in hoofdstuk drie op dit thema terug.  
6 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘Le langage est rendu possible par ce qui le distingue. Ce qui sépare 
les sons et les corps, fait des sons les éléments pour un langage.’ (LdS 217). 
7 Ik verwijs hier naar: ‘Ce qui sépare parler et manger rend la parole possible, ce qui sépare les propositions et 
les choses rend les propositions possibles. Ce qui rend possible, c'est la surface, et ce qui se passe à la surface : 
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oppervlakte waar Deleuze over spreekt is de fysieke oppervlakte van het lichaam.
8
 Deze 

oppervlakte zorgt voor een scheiding tussen de binnenwereld en de buitenwereld en brengt 

verdere organisatie aan in een aanvankelijk ongedifferentieerd lichaam. Zij stelt het Ik voor 

het eerst in staat om de prikkels die het overspoelen onder controle te krijgen en met elkaar te 

verbinden. Het individu wordt in staat gesteld om de verscheidene indrukken te synthetiseren, 

om eerste structuren van zin te vormen. De ongeordende ervaringen op de fysieke oppervlakte 

van het lichaam worden in afzonderlijke reeksen geordend. Juist deze reeksen vormen de 

eerste partiële structuren. Ook in dit geval dient volgens Deleuze de bron van de ordening van 

de ervaring niet in de externe structuren van zin gezocht te worden. De ervaringen die in de 

reeksen geordend worden ontstaan op de fysieke oppervlakte van het lichaam. Het lichaam is 

ook hier de bron van de eerste structuren van zin. Ook de eerste poging om de losse reeksen 

van ervaringen tot een eenheid te brengen zijn terug te leiden tot het lichaam. We zullen zien 

dat Deleuze over twee vormen van syntheses zal spreken: de connectieve en conjunctieve. 

Deze syntheses zijn verantwoordelijk zijn voor het vormen van afzonderlijke reeksen van 

ervaring (connectieve synthese) en voor de poging om ze tot een eenheid te brengen middels 

het imago van de fallus (conjunctieve synthese). De aard van de fysieke oppervlakte zal in 

hoofdstuk vier en vijf nader geanalyseerd worden. 

De ware scheiding tussen het lichaam en het denken wordt echter pas bereikt met de 

opkomst van wat Deleuze de metafysische oppervlakte noemt. Het denken en daarmee de 

partiële structuren van zin (reeksen) kunnen zich losmaken van de beperkingen die het 

lichaam daaraan oplegt. Het subject richt zich er uiteindelijk op de gebeurtenissen 

(‘èvénement’) die de fysieke beperkingen, maar ook de beperkingen die de externe structuren 

van zin daaraan opleggen, overstijgen.
9
 Het subject wordt dankzij de vorming van deze 

oppervlakte sterk genoeg om meester te worden over het eigen verlangen. Dit meesterschap 

vooronderstelt echter geen controle over wat het overkomt. Het subject is in staat om een 

eigen pad op de nieuwe metafysische oppervlakte te volgen. Het is belangrijk om te 

onderstrepen dat de eigenschappen van deze oppervlakte niet volledig overeenkomen met 

datgene wat de structuralistische psychoanalyse van bijvoorbeeld Lacan over de structuren 

                                                 8
 Het concept van de oppervlakte is fundamenteel voor heel het filosofisch project van Deleuze en komt in 

verschillende boeken naar voren. Het met Guattari geschreven Mille plateaux zou in het Nederlands ook wel als 
‘duizenden oppervlaktes’ vertaald kunnen worden. Het is in deze tekst echter niet de bedoeling om tot een 
algemene definitie van het begrip de oppervlakte te komen, maar om uitsluitend naar het gebruik daarvan in 
Logique du Sens te analyseren. Het concept van de oppervlakte wordt hier in verband gebracht met de diepte, 
een concept dat in het later werk van Deleuze nauwelijks voorkomt. 
9
 Ik verwijs naar: ‘et ce qui se passe à la surface : l'événement comme exprimé.’ (LdS 217). 
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van de symbolische orde zegt.10 Zin en daarmee het denken vormt volgens Deleuze geen 

overkoepelend geordend systeem. Zin is altijd verbrokkeld. Zij bestaat uit een 

verscheidenheid van deelsystemen die nooit tot een eenheid gesmeed worden. De reeksen die 

bepalend zijn voor ons gedrag zijn niet meer uitsluitend gebonden met het lichaam en de 

seksualiteit.11 De metafysische oppervlakte kent grootschalige maar ook kleinschalige vormen 

van organisatie, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Deleuze spreekt hier bijvoorbeeld over de 

episteme’s,12 maar ook over de economische organisatie van de samenleving en de 

seksualiteit. Juist de voortdurende wisselwerking tussen deze systemen van organisatie draagt 

bij aan de productie van de individuele ervaring.  

Deleuze onderstreept in zijn analyse van de dynamische genese dat een individu, die 

zich nog niet op de metafysische oppervlakte begeeft, niet in staat is om zich aan de 

bepalingen van de grootschalige systemen te onttrekken. De verschillende externe structuren 

zijn bepalend voor het individuele gedrag. Pas de toegang tot de metafysische oppervlakte en 

een gerichtheid op de gebeurtenis, middels datgene wat Deleuze het ‘object = x’ noemt, stelt 

het subject in staat om vrijer tussen de verschillende grootschalige en kleinschalige systemen - 

reeksen - te manoeuvreren. Het subject is pas dan in staat om zin (sens) tot stand te brengen. 

Het kan nieuwe verhoudingen tussen de tot nu toe niet gerelateerde reeksen doen ontstaan en 

daarmee de reeds bestaande externe structuren van zin aanpassen. De wijze van ordenen, 

middels datgene wat Deleuze de disjunctieve synthese noemt, wordt door Deleuze ook in 

Logique du Sens zelf toegepast op niveau van het boek. Het boek is niet opgebouwd uit 

verschillende hoofdstukken, die op een chronologische wijze een sluitend en systematisch 

beeld moeten geven van de structuur van zin. Het boek bestaat uit meerdere reeksen, die 

uiteenlopende thema’s behandelen en voortdurend naar elkaar verwijzen. Het is uiteindelijk 

aan de lezer zelf om eigen structuur in het betoog van Deleuze te ontdekken.13  

 

                                                 
10 Deleuze analyseert de eigenschappen van de metafysische oppervlakte in Logique du Sens, maar ook in zijn 
artikel over het structuralisme: A quoi reconnaît-on le structuralisme. Deleuze 1972 "A quoi reconnait-on le 
structuralisme?" in François Châtelet, (ed.), Histoire de la philosophie tome 8: Le XXe siècle (Paris: Hachette, 
1972), pp. 299-335. Zie ook Deleuze (2002), L’île Déserte, Paris : Les Éditions de Minuit. Pp. 238-269. 
11 Dit is een van de redenen waarom Deleuze in het artikel over de eigenschappen van het structuralisme zich al 
deels tegen Lacan’s notie van de fallus keert. Fallus kan geen object zijn dat de verschillende reeksen bij elkaar 
kan brengen. Zie Deleuze (2002: 167).  
12 Episteme is volgens Foucault een systematische manier om onze kennis te organiseren. Een episteme drukt 
zich vervolgens uit in de daadwerkelijke filosofische systemen, in wetenschappelijke kennis, in kunst en in 
maatschappelijke praktijken. Zie Foucault (1966 :13), Les mots et les choses, Paris: Gallimard. 
13 Ik geef hier slechts zeer schematisch aan wat Deleuze onder de metafysische oppervlakte verstaat. Een 
uitgebreide analyse van de karakteristieke van deze oppervlakte volgt in hoofdstuk vijf en zes. 2. Schizoïde positie   25 
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26   Dynamische genese van zin 
 

Deleuze maakt in Logique du Sens een onderscheid tussen twee soorten genese om de 

verhouding tot de gebeurtenis goed te duiden. Hij analyseert de statische en de dynamische 

genese. Beide verschillen wezenlijk van elkaar.
14

 De statische genese beschrijft het proces 

waarbij een gebeurtenis een verandering teweeg brengt zowel op het niveau van het denken 

als van de dingen of het lichaam. Een gebeurtenis leidt in dat geval tot verandering op het 

niveau van de fysieke wereld en de uitdrukking daarvan in het denken (in proposities). Om dit 

te illustreren kunnen we het voorbeeld geven van een sociaal-politiek gebeurtenis, 

bijvoorbeeld de recente opstand in de Arabische wereld. De opstand is een plotselinge 

gebeurtenis. De opkomst daarvan kon niet vooraf voorspeld worden. De uitdrukking van deze 

gebeurtenis vindt plaats zowel op niveau van het denken als op niveau van het lichaam of 

niveau van de dingen. De opstand leidt tot de toegenomen politieke engagement van de 

inwoners van Tunesië of Egypte. Deze mensen achten zich plotseling in staat om de straat op 

te gaan en het beleid van hun machthebbers te confronteren. De lichamelijke gesteldheid van 

deze mensen en daarmee ook de fysieke wereld veranderen. Deze gebeurtenis drukt zich 

tegelijk uit op niveau van het denken. De mensen die in opstand komen denken anders dan 

voorheen. Zij beschouwen zichzelf bijvoorbeeld steeds meer als zelfstandige burgers die het 

recht hebben om over hun eigen leven en hun eigen toekomst te kunnen beslissen. De 

gebeurtenis – de Arabische lente - drukt zich uit op niveau van het lichaam en het denken.
15

  

De statische genese vooronderstelt daarmee van meet af aan het bestaan van de 

scheiding tussen de dingen/het lichaam en de taal. De taal kan gegeven deze scheiding door 

middel van proposities naar de dingen en het lichaam verwijzen. De dynamische genese 

beschrijft anders dan de statische genese hoe de scheiding tussen het denken en het lichaam 

zelf ontstaat. Zij beschrijft ook hoe een gebeurtenis, zoals de genoemde Arabische lente, 

mogelijk wordt gemaakt.
16

 Een individuele gerichtheid op een gebeurtenis wordt volgens 

Deleuze pas mogelijk dankzij het volledig doorlopen van deze genese. Degene die zich tot de 
                                                 14

 Ik baseer me hier op de volgende passage: ‘Il ne s'agit plus d'une genèse statique qui irait de l'événement 
supposé à son effectuation dans des états de choses et à son expression dans des propositions. Il s'agit d'une 
genèse dynamique qui va directement des états de choses aux événements, des mélanges aux lignes pures, de la 
profondeur à la production des surfaces, et qui ne doit rien impliquer de l'autre genèse. Car, du point de vue de 
l'autre genèse, nous nous donnions en droit manger et parler comme deux séries déjà séparées à la surface, 
séparées et articulées par l'événement qui résultait de l'une et s'y rapportait comme attribut noématique, et qui 
rendait l'autre possible et s'y rapportait comme sens exprimable.’ (LdS 217).  
15

 We komen op dit thema nader terug in hoofdstuk vijf en zes. Zie ook seizième série de la genèse statique 
ontologique, waar Deleuze deze idee in verband brengt met het werk van Leibniz en zijn stellingen over 
incompossibele werelden (LdS 138). Een uitgebreide analyse van de statische genese ligt echter buiten de thema 
van dit proefschrift en zou een zeer uitgebreide studie van onder andere Leibniz en Husserl vereisen. Voor de 
analyse van de statische genese in Logique du Sens, zie Bowden (2011: 64). 
16

 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘Il s'agit d'une genèse dynamique qui va directement des états de 
choses aux événements, des mélanges aux lignes pures, de la profondeur à la production des surfaces, et qui ne 
doit rien impliquer de l'autre genèse.’ (LdS 217). 
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wereld nog vanuit de diepte, de hoogte of de fysieke oppervlakte verhoudt, kan maar voor een 

deel op dergelijk gebeurtenis gericht zijn of deze tot stand brengen. Pas de opkomst van de 

metafysische oppervlakte, en van de mogelijkheden die zij biedt kan deze mogelijkheid 

openen. De gerichtheid van een subject op een gebeurtenis is voor Deleuze alleen mogelijk 

voor degenen die alle stappen van de dynamische genese voltrokken hebben. Pas in dat geval 

kunnen de bestaande structuren van zin daadwerkelijk herrangschikt worden.   

 

Deleuze wil in zijn analyse van de dynamische genese dus laten zien hoe het 

onderscheid tussen het denken en de dingen ontstaat. Er kan alleen sprake zijn van volwaardig 

gebruik van de taal op het moment dat de fysieke en de metafysische oppervlaktes gevormd 

worden.17 Het vormen van beide oppervlaktes is in feite de voorwaarde om over dualistische 

onderscheidingen, zoals die tussen het denken en het lichaam te kunnen spreken. Dit dualisme 

ontstaat pas in de dynamische genese. De dualistische onderscheidingen, zoals de 

onderscheidingen natuur-conventie, natuur-gebruik (coutume) en natuur-kunstmatigheid 

(artifice), worden volgens Deleuze altijd voorafgegaan door het onderscheid tussen de diepte 

en de oppervlakte.18 De natuur wordt niet van betekenis voorzien op basis van gewoonte of 

door middel van kunstmatige ingrepen. De natuur zelf is een proces dat oppervlaktes 

produceert en door middel daarvan tot uitdrukking komt. De taal en de woorden ontstaan 

vanuit de dingen. De fysieke oppervlakte vervult daarbij de rol van het intermediair. De 

ordeningen die zij aan de ervaringen van het lichaam aanbrengt werken volgens Deleuze 

direct door in de taal.19  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de eerste stap in het ontstaan 

van het psychisch apparaat, de paranoïd-schizoïde positie. Zoals we zullen zien is in de eerste 

ervaringen van een kind nog geen sprake van het bestaan van een oppervlakte. De paranoïd-

schizoïde positie vormt de diepte, waar de geest volledig met het lichaam verstrengeld is.  
                                                 
17 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Mais comment parler se dégage effectivement de manger, 
ou comment la surface elle-même est produite, comment l'événement incorporel résulte des états de corps, est 
une tout autre question. Quand on dit que le son devient indépendant, on veut dire qu'il cesse d'être une qualité 
spécifique attenant aux corps, bruit ou cri, pour désigner maintenant des qualités, manifester des corps, signifier 
des sujets et prédicats. Justement, le son ne prend une valeur conventionnelle dans la désignation – et une valeur 
coutumière dans la manifestation, une valeur artificielle dans la signification – que parce qu’il tire son 
indépendance à la surface d’une plus haute instance : l’expressivité. A tous égards la distinction profondeur-
surface est première par rapport à nature-convention, nature-coutume, nature-artifice.’ (LdS 217). 
18 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘A tous égards la distinction profondeur-surface est première par 
rapport à nature-convention, nature-coutume, nature-artifice.’ (LdS 217). 
19 Deleuze analyseert de verhouding tussen beide oppervlaktes onder andere in trente-et-unième série de la 
pense. Daar zegt hij het volgende: ‘Aussi bien, c’est toute la surface sexuelle qui est intermédiaire entre la 
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 Het vormen van beide oppervlaktes is in feite de voorwaarde om over dualistische 

onderscheidingen, zoals die tussen het denken en het lichaam te kunnen spreken. Dit dualisme 
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 De natuur wordt niet van betekenis voorzien op basis van gewoonte of 

door middel van kunstmatige ingrepen. De natuur zelf is een proces dat oppervlaktes 

produceert en door middel daarvan tot uitdrukking komt. De taal en de woorden ontstaan 
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ordeningen die zij aan de ervaringen van het lichaam aanbrengt werken volgens Deleuze 
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19

  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de eerste stap in het ontstaan 

van het psychisch apparaat, de paranoïd-schizoïde positie. Zoals we zullen zien is in de eerste 

ervaringen van een kind nog geen sprake van het bestaan van een oppervlakte. De paranoïd-

schizoïde positie vormt de diepte, waar de geest volledig met het lichaam verstrengeld is.  
                                                 17

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Mais comment parler se dégage effectivement de manger, 
ou comment la surface elle-même est produite, comment l'événement incorporel résulte des états de corps, est 
une tout autre question. Quand on dit que le son devient indépendant, on veut dire qu'il cesse d'être une qualité 
spécifique attenant aux corps, bruit ou cri, pour désigner maintenant des qualités, manifester des corps, signifier 
des sujets et prédicats. Justement, le son ne prend une valeur conventionnelle dans la désignation – et une valeur 
coutumière dans la manifestation, une valeur artificielle dans la signification – que parce qu’il tire son 
indépendance à la surface d’une plus haute instance : l’expressivité. A tous égards la distinction profondeur-
surface est première par rapport à nature-convention, nature-coutume, nature-artifice.’ (LdS 217). 
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rapport à nature-convention, nature-coutume, nature-artifice.’ (LdS 217). 
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pense. Daar zegt hij het volgende: ‘Aussi bien, c’est toute la surface sexuelle qui est intermédiaire entre la 
profondeur physique  et la surface metaphysique.’ (LdS 258). 
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2.3 De dynamiek van de paranoïd-schizoïde positie volgens Melanie Klein.
20

 

We hebben hierboven een eerste duiding gegeven van een aantal basale termen die in het 

vervolg van het proefschrift gebruikt zullen woorden. We hebben ook de eerste duiding 

gegeven van de filosofische inzet van Deleuze in deze analyse. We hebben ook eerste begrip 

ontwikkeld van wat Deleuze onder de notie van de oppervlakte en van de diepte verstaat. 

Hiermee zijn we voorbereid om de dynamiek te bespreken die kenmerkend is voor de meest 

simpele en basale vorm van organisatie van het psychisch apparaat en daarmee de dynamische 

genese als een psychoanalytische theorie te begrijpen. Deleuze leunt hier zoals gezegd sterk 

op het werk van Melanie Klein.  

 

In de meeste analyses van het ontstaan van een organisme bespreekt Deleuze het 

voorbeeld van een ei of een embryo.
21

 In een embryo zien we het ontstaan van de eerste 

elementen die later in een volwaardig organisme zullen uitmonden. Een embryo kent de eerste 

tekens van een organisme. De vloeibare massa begint vorm te krijgen. Voordat er sprake is 

van een gevormd organisme bestaat er een proces van een continue deling van verschillende 

cellen. Er is volgens Deleuze in dit geval sprake van relaties van spanning binnen de 

verschillende zones van het zich vormend organisme. Het vormen van een organisme kan 

volgens Deleuze aan de hand van de logica van de singuliere punten begrepen worden.
22

 Ieder 

orgaan vormt zich op een singulier moment, wanneer de spanning tussen verschillende delen 

van het zich vormende organisme en tussen het organisme en zijn omgeving voldoende is 

opgebouwd. Een te lage concentratie van de juiste hormonen in het lichaam van de moeder 

kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat een bevruchte eicel zich niet kan nestelen in de baarmoeder. 

                                                 20
 Ik gebruik in dit deel van het hoofdstuk de originele Kleiniaanse terminologie. Deleuze zelf gebruikt de term 

paranoïd-schizoïde positie wanneer hij over de oorspronkelijke Kleiniaanse karakteristieken spreekt. Wanneer 
hij aandacht wil vestigen op de eigen wijzigingen daarin, spreekt hij consequent over de schizoïde positie. Dit 
onderscheid ga ik ook in dit proefschrift hanteren.  
21

 zie Difference et Répétition, blz. 276-280. Deleuze zegt daar onder andere : ‘Les embryologistes montrent bien 
que la division d’un œuf en parties reste secondaire par rapport à des mouvements morphogénétiques  
autrement significatifs, augmentation des surfaces libres, étirement des couches cellulaires, invagination par 
plissement, déplacements régionaux des groupes. Toute une cinématique de l’œuf apparaît, qui implique une 
dynamique. Encore cette dynamique exprime-t-elle quelque chose d’idéel. Le transport est dionysiaque et divin, 
il est délire, avant d’être transfert local (...) Les prouesses et le destin de l’embryon, c’est de vivre l’inviable 
comme tel, et l’ampleur de mouvement forcés qui briseraient tout squelette ou rompraient les ligaments. Il est 
bien vrai que la différenciation est progressive, cascadante. (…) Et avant l’embryon comme support général de 
qualités et parties, il y a l’embryon comme sujet individuel et patient de dynamismes spatio-temporels, le sujet 
larvaire.’ (LdS 278). Een nauwkeurige analyse van de relatie tussen deze beweringen over de Ideële synthese en 
sujet larvaire in Différence et Répétition en de dynamische genese in Logique du Sens valt echter buiten de 
thema van dit proefschrift. 
22

 Deleuze ontleent het idee van het singuliere punt aan de wiskunde van Lautman. Zie o.a. Différence et 
répétition. Voor commentaar en relatie tot Logique du Sens zie ook Williams (2008: 91) Gilles Deleuze’s Logic 
of Sense, Edinburgh: EUP en Sean Bowden (2011: 95), The priority of events, Edinburgh: EUP. 
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Het singuliere punt, dat tot de verdere vorming van het organisme had moeten leiden, wordt 

niet bereikt. De groei van ieder organisme wordt volgens Deleuze door meerdere singuliere 

punten gekenmerkt. De spanning tussen verschillende elementen binnen het zich vormende 

organisme en tussen het organisme en zijn omgeving moet altijd de juiste proporties 

verkrijgen. Een individu moet verschillende spanningen doorstaan die hem voortdurend 

dreigen te vernietigen. Het ontstaat op het moment dat een weg langs verschillende singuliere 

punten gepasseerd is. Wanneer het daar niet toe in staat is zal het een andere weg volgen en in 

ongunstige omstandigheden zijn doel, het leven, niet kunnen bereiken. Een embryo is volgens 

Deleuze dan ook allereerst een individueel subject, een ‘sujet larvarie’, en geen uiting van een 

vooraf bestaande structuur die eigen karakteristieken en onderdelen kent. De huid, het brein, 

hart en andere organen ontstaan op deze genetische wijze. Deleuze wil hiermee onderstrepen 

dat het organisme niet zomaar een uiting is van een vooraf bestaande structuur.23 Het is 

andersom. De structuur wordt pas mogelijk gemaakt door de processen van individuatie. 

 

 Deleuze laat de bespreking van dergelijke fysiologische ontwikkelingen van het 

lichaam echter achterwege in zijn analyse van de dynamische genese. Het gaat hem hier om 

het vormen van de menselijke psyche. Wat voor hem het uitgangspunt vormt, zijn de eerste 

relaties van het pasgeboren kind tot de omgeving. Deleuze kijkt naar de eerste indrukken, 

eerste situaties van spanning en frustratie en de hiermee samenhangende psychische 

voorstellingen. Het is niet verwonderlijk dat hij hier zijn toevlucht neemt tot de theorie van 

Melanie Klein. Zij heeft als eerste een analyse gegeven van de eerste contacten van het kind 

met de buitenwereld en heeft als eerste het belang daarvan voor het vormen van een 

volwaardig psychisch apparaat onderkend.24 

De eerste ervaringen van een kind, zoals zij door Melanie Klein beschreven worden, 

vertonen veel overeenkomsten met de spanningen die een embryo moet doorstaan. Het binden 

van de spanningen vormt het eerste niveau van organisatie van de psyche. Deze eerste 

ervaringen hebben vooral betrekking op de voeding. Het omgaan met de stromen van voedsel 

vormt de kern van de ervaringen van een kind en is van centraal belang voor het vormen van 

het primitieve psychische apparaat. Het kind moet leren omgaan met de overvloed en het 

                                                 
23 Deleuze zegt het als volgt in Différence et Répétition: ‘Et avant l’embryon comme support général de qualités 
et parties, il y a l’embryon comme sujet individuel et patient de dynamismes spatio-temporels, le sujet larvaire’ 
(DR 278). 
24 Zie Klein (1947) “Notes on some Schizoid Mechanisms?’ in Mitchel (ed.), The Selected Melanie Klein, 
(1986), New York: The Free Press. 2. Schizoïde positie   29 
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 Deleuze zegt het als volgt in Différence et Répétition: ‘Et avant l’embryon comme support général de qualités 

et parties, il y a l’embryon comme sujet individuel et patient de dynamismes spatio-temporels, le sujet larvaire’ 
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 Zie Klein (1947) “Notes on some Schizoid Mechanisms?’ in Mitchel (ed.), The Selected Melanie Klein, 
(1986), New York: The Free Press. 



30   Dynamische genese van zin 
 

tekort aan voedsel. Het moet de lusten die de opname van voedsel tot stand brengt alsook de 

spanning, veroorzaakt door het tekort, leren beheersen.  

 

De ervaringswereld van een klein kind is volgens Klein nog redelijk beperkt. Het kind 

ervaart voldoening en aangename prikkelingen. Het geniet. Maar het voelt ook frustratie en 

angst.
25

 Het ervaart prikkelingen, geur. Het hoort en ziet nog heel slecht. Het neemt slechts 

delen van de objecten in zijn omgeving waar. De objecten waar het mee te maken heeft zijn 

partiële objecten, onderstreept Klein. Het zijn objecten die geen deel uitmaken van een groter 

geheel en die althans vanuit de ervaring van het kind, aan geen enkel principe gehoorzamen. 

De wereld van een kind bestaat uit losse ervaringen. Het kind is in zijn ervaring 

ondergedompeld in een ordeloosheid van indrukken, aan een chaos. Het leeft ook in een 

permanente onzekerheid. De tijdelijke lust die het ervaart kan direct omslaan in 

overprikkeling, frustratie en vervolgens in angst.
26

 De spanningen die opkomen zijn 

onbeheersbaar. De gevoelens van voldoening en lust, veroorzaakt bijvoorbeeld door de 

prettige aanwezigheid en warmte van het lichaam van de moeder, worden snel overschaduwd 

door spanning en angst.  

 

Melanie Klein onderstreept dat deze ervaringen begeleid worden door eerste 

psychische voorstellingen.
27

 Het kind maakt volgens haar in eerste instantie het onderscheid 

tussen een goed en slecht partieel object. Het goede partiële object is een object dat de 

aangename ervaringen begeleidt. Het slechte partiële object daarentegen begeleidt de 

ervaringen waar bijvoorbeeld angst een prominente rol inneemt. Deze innerlijke 

voorstellingen begeleiden allereerst de voeding. Melanie Klein spreekt in dat geval over de 

voorstelling van een goede en een slechte borst.
28

 De voorstelling van een goede borst gaat 

                                                 25
 Klein analyseert de eigenschappen van deze positie in ‘Notes on some Schizoid Mechanisms?’ (Klein 1947).  

26
 Klein zegt daarover onder andere het volgende: ‘We are, I think, justified in assuming that some of the 

functions which we know from the later ego are there at the beginning. Prominent amongst these functionsis is 
that of dealing with anxiety. I hold that anxiety arises from the operation of the death instinct within the 
organism, is felt as fear of annihilation (death) and takes the form of fear of persecution. The fear of the 
destructive impulse seems to attach itself at once to an object – or rather it is experienced as the fear of an 
uncontrollable overpowering object. Other important sources of primary anxiety are the trauma of birth 
(separation anxiety) and frustration of bodily needs; and these experiences too are from the beginning felt as 
being caused by objects. Even if these objects are felt to be external, they become through introjections internal 
persecutorsand thus reinforce the fear of the destructive impulse within.’ (Klein 1947 in 1986: 180).  
27

 Voor een andere uitstekende beschrijving van de primaire psychische ervaringen bij een kind zie ook de tekst 
van Susan Isaacs (1954) ‘The Nature and Function of Phantasy’, in Developments in Phycho-Analysis’, Klein, 
Heiman (et al), (eds.), pp. 67-121. Een verdere beschrijving van het karakter van deze innerlijke voorstellingen 
bij een kind volgt hieronder in paragraaf 2.4.  
28

  In ‘Notes on some Schizoid Mechanisms?’ zegt Klein het volgende: ‘I hold that the introjected good breast 
forms a vital part of the ego, exerts from the beginning a fundamental influence on the process of the ego 

30   Dynamische genese van zin 
 

tekort aan voedsel. Het moet de lusten die de opname van voedsel tot stand brengt alsook de 

spanning, veroorzaakt door het tekort, leren beheersen.  

 

De ervaringswereld van een klein kind is volgens Klein nog redelijk beperkt. Het kind 

ervaart voldoening en aangename prikkelingen. Het geniet. Maar het voelt ook frustratie en 

angst.25 Het ervaart prikkelingen, geur. Het hoort en ziet nog heel slecht. Het neemt slechts 

delen van de objecten in zijn omgeving waar. De objecten waar het mee te maken heeft zijn 

partiële objecten, onderstreept Klein. Het zijn objecten die geen deel uitmaken van een groter 

geheel en die althans vanuit de ervaring van het kind, aan geen enkel principe gehoorzamen. 

De wereld van een kind bestaat uit losse ervaringen. Het kind is in zijn ervaring 

ondergedompeld in een ordeloosheid van indrukken, aan een chaos. Het leeft ook in een 

permanente onzekerheid. De tijdelijke lust die het ervaart kan direct omslaan in 

overprikkeling, frustratie en vervolgens in angst.26 De spanningen die opkomen zijn 

onbeheersbaar. De gevoelens van voldoening en lust, veroorzaakt bijvoorbeeld door de 

prettige aanwezigheid en warmte van het lichaam van de moeder, worden snel overschaduwd 

door spanning en angst.  

 

Melanie Klein onderstreept dat deze ervaringen begeleid worden door eerste 

psychische voorstellingen.27 Het kind maakt volgens haar in eerste instantie het onderscheid 

tussen een goed en slecht partieel object. Het goede partiële object is een object dat de 

aangename ervaringen begeleidt. Het slechte partiële object daarentegen begeleidt de 

ervaringen waar bijvoorbeeld angst een prominente rol inneemt. Deze innerlijke 

voorstellingen begeleiden allereerst de voeding. Melanie Klein spreekt in dat geval over de 

voorstelling van een goede en een slechte borst.28 De voorstelling van een goede borst gaat 

                                                 
25 Klein analyseert de eigenschappen van deze positie in ‘Notes on some Schizoid Mechanisms?’ (Klein 1947).  
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gepaard met de ervaring van voldoening. Het kind sabbelt aan de borst. Het ervaart een 

lustvolle prikkeling aan de orale zone. Het zuigt de melk op en stilt daarmee tevens zijn 

honger. Het voelt zich verzekerd. Het zal niet van de honger omkomen. Andere delen van het 

lichaam van de moeder kunnen dezelfde rol vervullen. Een hand is een goed partieel object 

omdat het bijvoorbeeld warm is. De hand streelt het lichaam van het kind, waardoor het zich 

vertederd en verzorgd voelt. Dezelfde lichaamsdelen kunnen echter een negatieve rol 

vervullen. Ze worden ook als slechte partiële objecten ervaren. Zij zorgen voor spanning en 

veroorzaken onlustvolle prikkelingen. Bij de afwezigheid van de borst voelt het kind honger, 

waardoor het zich in zijn voortbestaan bedreigd voelt. Het kind kan niet aan een ontbrekende 

borst sabbelen. Het warme object dat de lust aan de orale zone opwekte is niet meer te vinden. 

De borst wordt door zijn afwezigheid ook als bedreigend ervaren. Het kan ieder moment 

verdwijnen en het kind aan een toestand van spanning overlaten. Ook het warme lichaam van 

de moeder kan in een slecht partieel object veranderen wanneer het plotseling verdwijnt. Het 

kind voelt kou. Het voelt spanning door het ontbreken van de lustvolle prikkelingen.29  

Klein legt in haar analyse van de schizoïde mechanismes echter vooral de nadruk op 

de aanwezigheid van de doodsdrift en agressie in het kind.30 Net als Freud in zijn later werk, 

laat ook Klein de ontregelende werking zien van agressie. De doodsdrift speelt hier een 

fundamentele rol en versterkt de negatieve ervaringen, die eigen zijn aan deze positie.31 Alle 

ervaringen van een kind roepen volgens Klein immers uiteindelijk frustratie en agressie op. 

Het kind krijst. Het is woedend. Het kind wil bijvoorbeeld de borst en zijn directe omgeving 

onder controle krijgen. Het wil de borst bijten, het lichaam van de moeder koste wat het kost 

bij zich houden. De borst wordt ook na de terugkeer met agressie behandeld. Het kind drinkt 

snel en zonder beperkingen. Het wil meer en meer, ook al is de honger al lang gestild. Het wil 

voedsel en krijst op momenten waarop het verre van noodzakelijk is om te eten. Het houdt het 
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32   Dynamische genese van zin 
 

lichaam van de moeder krampachtig vast. Het wil datgene wat het lust verschaft en wat het 

voeding geeft met geweld deel laten uitmaken van de eigen wereld.  

Klein onderstreept daarbij dat het kind een eerste besef ontwikkelt van eigen agressie. 

Het schrikt daarvoor terug. De woedeaanvallen moeten volgens het kind ook schade 

aanrichten. Het is bang voor de vernietiging en verbrokkeling die het veroorzaakt. Het breekt 

de objecten in stukken. De oorsprong van de angst bij het kind is volgens Klein de vrees met 

dezelfde munt door de partiële objecten terug betaald te zullen worden. Het kind vreest voor 

zijn eigen bestaan. Deze angst versterkt verder het verlangen naar de goede partiële objecten. 

De goede objecten moeten immers de angsten die de slechte objecten oproepen bezweren. Het 

kind leeft daarmee in een vicieuze cirkel, onderstrepen zowel Klein als Deleuze.
32

 De 

opkomende angst wordt bezworen door de continue opname van de goede objecten, die nog 

net door hun tijdelijke afwezigheid juist de spanning en angst opriepen. Het dwangmatige 

streven naar lust en het volgen van de zelfbehoudsdrift roepen noodzakelijk agressie en angst 

op, die alleen door middel van nieuwe lustvolle ervaringen bezworen kunnen worden. Het 

kind leeft binnen de paranoïd-schizoïde positie in een wereld waar lust, agressie (doodsdrift) 

en de noodzaak om gevoed te worden een mengelmoes vormen. De zelfbehoudsdrift, libido 

en agressie staan in relatie van wederzijdse afhankelijkheid.
33

  

 

De eerste basale psychische mechanismes die volgens Klein kenmerkend zijn voor de 

verhouding tot de partiële objecten zijn introjectie en projectie.
34

 De partiële objecten worden 

door het kind allereerst geintrojecteerd. Zij beginnen op deze manier deel uit te maken van de 
                                                 32

 Zie ook Klein (1935: 119).  ‘Besides, he finds himself constantly impelled to repeat the incorporation of a 
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relatie tot de partiële objecten daarin. Deleuze zegt het als volgt : ‘D’où la nécessité d’une ré-introjection 
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diepte – PS), d’une part avec les pulsions de conservation, d’autre part avec les pulsions de mort’ (LdS 230). 
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morceaux introjetés sont aussi comme des substances vénéneuses et persécutrices, explosives et toxiques, qui 
menacent du dedans le corps de l’enfant en ne cessent de se reconstituer dans le corps de la mère. D’où la 
nécessité d’une ré-introjection perpétuelle. Tout le système de l’introjection et de la projection est une 
communication des corps en profondeur, par la profondeur.’ (LdS 218). 
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psychische realiteit van het kind. Zijn primitieve voorstellingswereld begint zich rondom deze 

objecten te vormen. Het mechanisme van de introjectie wordt vervolgens gecomplementeerd 

door het mechanisme van projectie. De geintrojecteerde objecten wekken niet alleen een 

ervaring van lust en voldoening op, maar ook ervaringen van spanning en frustratie. Dit leidt 

tot agressie van het kind. Het kind kan de spanning die de opkomende honger veroorzaakt niet 

aan en versterkt vervolgens deze door de projectie van agressie juist op deze, nu interne 

objecten. Het kind verbeeldt zich dat de melk en de borst van de moeder niet alleen goed voor 

hem zijn, maar het ook bedreigen. Melk bevat gevaarlijke elementen die erop uit zijn om het 

kind te vergiftigen. De projectie van agressie leidt bij het kind tot de ervaring van de borst via 

het prisma van de negatieve spanningen. Het kind moet zich in eigen perceptie van deze 

interne slechte objecten ontdoen. Er is in dat geval sprake van re-projectie van deze objecten 

terug naar het lichaam van de moeder.35 Niet het kind maar de borst is een slecht object. Dit 

mechanisme is eigen aan de voorstellingswereld van het kind. Tegelijk moet het echter 

begrepen worden als een uitdrukking van een fysieke prikkel, zoals het overgeven van 

overvloedig voedsel. 

De verhouding van het kind tot de partiële objecten in de paranoïd-schizoïde positie is 

dus allerminst vredig. Het kind is agressief en vreest voortdurend voor zijn zelfbehoud. 

Ervaringen van lust zijn direct vermengd met agressie, frustratie en angst. Het kind leeft in 

feite in een toestand van paranoia. De opgenomen objecten vallen het kind aan. Het kind 

wordt vervolgd en voortdurend bedreigd. Het leeft in een vicieuze cirkel omdat de 

voortdurende reintrojectie van de goede objecten voorlopig de enige manier lijkt te zijn om de 

negatieve ervaringen te bezweren.36 Voortdurende introjectie lijkt de enige manier te zijn om 

het eigen lichaam te herstellen. Niet alleen het eigen lichaam wordt echter bedreigd. De 

ervaring van de verbrokkeling is kenmerkend voor de gehele werkelijkheid, inclusief de in de 

latere posities daadwerkelijk te onderscheiden moeder. Er is in dat geval sprake van de 

projectie van de eigen ervaringen op de buitenwereld en daarmee ook op het lichaam van de 

moeder. Haar lichaam bevat net als het lichaam van het kind bedreigende en exploderende 

elementen en substanties. Haar lichaam is vergiftigd en verbrokkeld.37  

De genoemde omgang met de wereld is, zoals boven aangegeven, niet alleen 

kenmerkend voor het leven van een pasgeborene. Een volwassene kan de wereld eveneens 
                                                 
35 Deleuze zegt het als volgt: ‘ainsi les morceaux introjetés sont aussi comme des substances vénéneuses et 
persécutrices, explosives et toxiques, qui menacent du dedans le corps de l’enfant en ne cessent de se 
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36 Deleuze zegt het als volgt: ‘D’où la nécessité d’une ré-introjection perpétuelle.’ (LdS 218). 
37 Deleuze wijst erop in de volgende zinsnee: ‘et d’une re-projection de ces objets dans le corps maternel’ (LdS 
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vanuit deze paranoïd-schizoïde positie ervaren. De hierboven beschreven verhouding tot de 

partiële objecten is zichtbaar in de ervaringen van een paranoïcus. Een paranoïcus vindt dat de 

objecten die hem omringen gevaarlijk zijn. Ze bedreigen hem. Een paranoïcus kan 

bijvoorbeeld bang zijn voor het water dat hij drinkt. Het water bevat immers in zijn ogen 

gevaarlijke elementen die hem met alle zekerheid zullen vergiftigen. Ook een persoon die aan 

anorexia lijdt en de voedselopname weigert, ervaart het voedsel als vol van toxische 

elementen. Het zijn deze gevaarlijke objecten in het voedsel die absoluut geen toegang tot het 

lichaam moeten verkrijgen. Projectie van eigen agressie op dit object is van fundamenteel 

belang en versterkt het gevoel van dreiging.  

 

Klein wijst er echter ook op dat ook binnen deze positie het kind al de neiging heeft 

om de in eigen phantasie aan de ander aangedane schade ongedaan te maken. Zijn eigen 

aanvallen op het lichaam van de moeder boezemen hem direct angst in. Het kind wil direct het 

lichaam van de moeder – het lichaam dat in zijn ervaringen nog steeds slechts uit partiële 

objecten bestaat en geen eenheid kent - herstellen. Daar is het kind in deze positie echter niet 

toe in staat. Het doet verwoede herstelpogingen.
38

 Het neemt goede objecten in zich op en 

probeert deze tevens naar buiten toe te projecteren. Het wil de schade die het in het lichaam 

van de moeder heeft aangericht ongedaan maken. Het voedsel dat het uitscheidt, de 

excrementen en plas worden als giften aan de moeder ervaren. Ze zijn een cadeau, dat de 

aangerichte schade moet herstellen. Toch zal het kind daar nooit in slagen. De pogingen van 

herstel van de ander (de moeder) zijn in vanuit de optiek van Deleuze pas echt mogelijk in de 

seksuele positie.  

Ook de volwassenen voor wie de paranoïd-schizoïde positie dominant is kunnen zich 

op overeenkomstige manier gedragen. Ook zij willen zichzelf en de ander herstellen. Ze 

nemen veel in zich op, ze consumeren veel om de verbrokkeling van het eigen lichaam tegen 

te gaan. Tevens proberen ze ook de ander te herstellen. Ze paaien hem of haar, ze kopen veel 

cadeaus, met het geloof dat dit voldoende zal zijn om hun beter te maken, om de 

verbrokkeling en de aangerichte schade tegen te houden. Ook zij beseffen echter dat deze 

                                                 38
 Klein verbindt in haar eerder werk de reparatieve tendenties al aan de in paranoid-schizoïde positie 

opkomende identifcatie met hele objecten: ‘In certain of my earlier works I discussed in detail the concept of 
restoration and showed that it is far more than a mere reaction formation. The ego feels impelled (and I can now 
add, impelled by its identification with the good object) to make restitution for all the sadistic attacks that it has 
launched on that object. When a well-marked cleavage between good and bad objects has been attained, the 
subject attempts to restore the former, making good in the restoration every detail of his sadistic attacks. But the 
ego cannot as yet believe enough in the benevolence of the object and in its won capacity to make restitution.’ 
(1935 in 1986: 120). 
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38 Klein verbindt in haar eerder werk de reparatieve tendenties al aan de in paranoid-schizoïde positie 
opkomende identifcatie met hele objecten: ‘In certain of my earlier works I discussed in detail the concept of 
restoration and showed that it is far more than a mere reaction formation. The ego feels impelled (and I can now 
add, impelled by its identification with the good object) to make restitution for all the sadistic attacks that it has 
launched on that object. When a well-marked cleavage between good and bad objects has been attained, the 
subject attempts to restore the former, making good in the restoration every detail of his sadistic attacks. But the 
ego cannot as yet believe enough in the benevolence of the object and in its won capacity to make restitution.’ 
(1935 in 1986: 120). 
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pogingen gedoemd zijn te mislukken. Een voortdurende stroom van nieuwe giften blijft 

vereist. Herstelpogingen moeten voortdurend opnieuw ondernomen worden.  

Deleuze vestigt in de bespreking van de Kleiniaanse paranoïd-schizoïde positie vooral 

de nadruk op de negatieve aspecten van de spanningen die het kind ondergaat. De prikkels die 

ervaren worden roepen volgens hem ondraagbare spanningen op. Ze leiden tot angst. We zien 

hier een lichaam dat absoluut geen controle uit kan oefenen op datgene wat het ondergaat. Het 

kind wordt vervolgd en is zelf de vervolger. Het wordt geleid door de doodsdrift en richt zijn 

agressie naar buiten. Zijn lichaam ontploft en doet zijn omgeving ontploffen in deze vicieuze 

cirkel, die kenmerkend is voor de eerste ervaringen.39 Zoals we hieronder zullen zien, zal 

Deleuze echter kleine wijzigingen introduceren in de theorie van Klein. Voordat we ons 

daarop richten, bespreek ik allereerst de status van de verbeeldingskracht van het kind in de 

paranoïd-schizoïde positie en de filosofische implicaties daarvan.  

 

2.4 Simulacra en phantasie. 

Wat is de status van de hierboven beschreven ervaringen van het kind in de eerste fases van 

het leven? Kan de voorstelling van het goede en slechte partiële object als een bewuste 

psychische voorstelling begrepen worden? Deleuze introduceert in zijn bespreking van de 

paranoïd-schizoïde positie van Klein het concept van simulacrum om de aard van deze 

voorstellingen te begrijpen. Deze term is een nuancering van de term phantasie die binnen de 

psychoanalyse van Klein normaal gesproken gebruikt wordt.40 Ik leg allereerst uit wat onder 

phantasie in de Kleiniaanse psychoanalyse verstaan wordt om vervolgens duidelijk te maken 

waarom Deleuze in het geval van de paranoïd-schizoïde positie liever over simulacra spreekt. 

We moeten eerst begrijpen waarom de Kleinianen de term phantasie gebruiken in 

plaats van fantasie. Phantasie heeft in tegenstelling tot fantasie een onbewust karakter.41 

Fantasie verwijst voor zowel Freud als Klein naar dagdromen en ficties die een individu kan 

produceren. Zo kan de schrijver van deze tekst dagenlang fantaseren dat deze tekst al af is en 

door de lezer gewaardeerd wordt. Phantasie duidt daarentegen onbewuste mentale inhouden 

                                                 
39 Deleuze drukt het plastisch uit : ‘Les corps éclatent et font éclater, dans ce système de la bouche-anus ou de 
l’aliment-excrément, universel cloaque.’ (LdS 218). 
40 Zoals we later zullen zien zal Deleuze het concept van phantasma reserveren voor verder ontwikkelde 
ervaringen die pas op kunnen komen gegeven de ontwikkeling van de fysieke oppervlakte van het lichaam. 
Waarom Deleuze daarvoor de term phantasma reserveert, zullen we pas in een later hoofdstuk begrijpen. 
41  Isaacs zegt hierover onder andere het volgende: ‘The psycho-analytical term ‘phantasy’ essentially connotes 
unconscious mental content, which may or may not become conscious. (...) Again, the word ‘phantasy’ has often 
been used to mark a contrast to ‘reality’, the latter word being taken as identical with ‘external’ or ‘material’ or 
‘objective’ facts. But when external reality is thus called ‘objective’ reality this makes an implicit assumption 
which denies to psychical reality its own objectivity as a mental fact.’ (Isaacs 1952: 81).  2. Schizoïde positie   35 
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aan, die geen ontkenning van de werkelijkheid impliceren. Phantasie biedt geen toevlucht 

voor degene die de ‘werkelijkheid’ niet aan kan. Psychische realiteit kent voor Klein en haar 

volgers een eigen objectiviteit. Het kent mentale feiten, die even belangrijk zijn als de 

gebeurtenissen in de externe werkelijkheid. De psychische realiteit – phantasie - produceert in 

samenhang met de externe werkelijkheid het psychische leven. Om een droom, een fantasie of 

neurotische symptomen van een individu te kunnen begrijpen, moet men de bewuste inhoud 

daarvan loslaten en achterliggende phantasie analyseren.
42

  

Phantasie is daarmee een psychische representant van een drift/instinct.
43

 Deleuze is 

het hier volledig mee eens zijn. Het simulacrum is ook voor hem een eerste teken, een eerste 

manier om de fysieke spanningen die het kind ondergaat mentaal te representeren.
44

 Het is 

een eerste psychische uiting van fysieke processen. Isaacs zelf geeft een aantal voorbeelden 

hoe dergelijke primitieve phantasmas begrepen moeten worden. Deze worden in volledige 

zinnen uitgedrukt, wat de on-talige aard van deze phantasmas geweld aandoet. Desalniettemin 

is de taal de enige manier om de inhoud van deze phantasmas aan te geven.
45

 Wanneer een 

kind behoefte aan melk krijgt, ervaart het dit verlangen als een specifieke phantasie: ‘Ik wil 

zuigen aan de borst’. Op het moment dat dit verlangen bijzonder intens wordt, ervaart hij het 

waarschijnlijk als ‘Ik wil haar helemaal opeten’. Op het moment dat de moeder het kind 

verlaat is zijn ervaring te karakteriseren als ‘Ik wil haar in mezelf opsluiten’. Op het moment 

dat hij frustratie voelt, wordt het kind agressief. Op dat moment kunnen zijn ervaringen 

beschreven worden met de zin: ‘Ik wil de borst bijten; Ik wil haar in stukken scheuren.’
46

 

Wanneer de phantasmas beleefd worden onder de dominantie van de spanning die aan de 

                                                 42
 Phantasie is volgens Isaacs daarmee volledig aanwezig bij zowel ‘normale’ als neurotische mensen. Zij zegt: 

‘The difference between normal and abnormal lies in the way in which the unconscious phantasies are dealt 
with, the particular mental processes by means of which they are worked over and modified; and the degree of 
direct or indirect gratification in the real World and adaptation to it, which these favoured mechanisms allow.’ 
(Isaacs 1952: 82). 
43

 ‘Phantasy is (in the First instance) the mental corollary, the psychic representative, of instinct. There is no 
impulse, no instinctual urge or response which is not experienced as unconscious phantasy’ (Zie Isaacs 1952: 
83). 
44

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Ce monde des objets partiels internes, inrojetés et projetés, alimentaires et 
excrémentiels, nous l’appelons monde des simulacres.’ (LdS 218). 
45

 Isaacs zegt hierover het volgende: ‘In attempting to give such examples of specific phantasies we are naturally 
obliged to put them into words; we cannot describe or discuss them without doing so. This is clearly not their 
original character and inevitably introduces a foreign element, one belonging to later phases of development, 
and the pre-conscious mind.’ (1952: 84). Het dient hier opgemerkt te worden dat Deleuze zich in zijn later werk 
met Guattari zijn kritiek zal richten op de manier waarop de onbewuste phantasmas verwoordt worden. Deleuze 
en Guattari keren zich tegen de Oedipale terminologie waarmee het phantasmatische leven uitgedrukt wordt. Zie 
o.a. Deleuze (2003), ‘Quatre propositions sur la psychanalyse’, in Deux Régimes de fous, Paris: Les Éditions de 
Minuit. 
46

 Isaacs zegt het onder andere als volgt:  ‘At other times, when he is frustrated or provoked, his impulses may be 
of an aggressive character; he will experience these as.  E.g.: ‘I want to bite the breast, I want to tear her to 
bits.’ (1952: 84). 
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42 Phantasie is volgens Isaacs daarmee volledig aanwezig bij zowel ‘normale’ als neurotische mensen. Zij zegt: 
‘The difference between normal and abnormal lies in the way in which the unconscious phantasies are dealt 
with, the particular mental processes by means of which they are worked over and modified; and the degree of 
direct or indirect gratification in the real World and adaptation to it, which these favoured mechanisms allow.’ 
(Isaacs 1952: 82). 
43 ‘Phantasy is (in the First instance) the mental corollary, the psychic representative, of instinct. There is no 
impulse, no instinctual urge or response which is not experienced as unconscious phantasy’ (Zie Isaacs 1952: 
83). 
44 Deleuze zegt het als volgt: ‘Ce monde des objets partiels internes, inrojetés et projetés, alimentaires et 
excrémentiels, nous l’appelons monde des simulacres.’ (LdS 218). 
45 Isaacs zegt hierover het volgende: ‘In attempting to give such examples of specific phantasies we are naturally 
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met Guattari zijn kritiek zal richten op de manier waarop de onbewuste phantasmas verwoordt worden. Deleuze 
en Guattari keren zich tegen de Oedipale terminologie waarmee het phantasmatische leven uitgedrukt wordt. Zie 
o.a. Deleuze (2003), ‘Quatre propositions sur la psychanalyse’, in Deux Régimes de fous, Paris: Les Éditions de 
Minuit. 
46 Isaacs zegt het onder andere als volgt:  ‘At other times, when he is frustrated or provoked, his impulses may be 
of an aggressive character; he will experience these as.  E.g.: ‘I want to bite the breast, I want to tear her to 
bits.’ (1952: 84). 
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anale zone beleefd wordt, kan de inhoud van de phantasie beschreven worden met de zin ‘Ik 

wil haar verdrinken en haar verbranden.’ Susan Isaacs wijst erop dat het kind ook direct vreest 

voor zijn eigen agressie met dezelfde munt terugbetaald te zullen worden. Het kan 

phantaseren ‘Ik zal in stukken gesneden en gebeten worden door de moeder’. Het kan angstig 

worden voor de objecten die reeds intern zijn geworden, bijvoorbeeld voor de borst. Dit moet 

leiden tot een wens om het object uit het innerlijke te verwijderen. Isaacs wijst erop dat het 

kind ook eerste phantasmas ontwikkelt om zich tegen angst te verdedigen en om de 

aangerichte schade te herstellen. De afwezigheid van de moeder kan tegengewerkt worden 

door het sabbelen aan een vinger. Het bijbehorende phantasma is: ‘Als ik aan mijn duim zuig, 

voel ik dat zij terug is, dat zij een deel van mij is, zij behoort aan mij en verschaft mij lust’.47  

 

Phantasie is echter niet alleen een psychisch representant van een drift/instinct. In de 

paranoïd-schizoïde positie draagt zij nog een ander belangrijk karakteristiek.  Zij stelt het kind 

in staat om omnipotent te zijn. Het kind staat in deze positie nog niet tegenover de wereld. De 

eigen verbeelding wordt niet van de realiteit gescheiden. Phantasie is voor het kind een directe 

gebeurtenis in de wereld. Iets phantaseren betekent dat de daarmee overeenstemmende 

handeling daadwerkelijk plaats heeft gehad. De eigen wensen worden vaak ervaren alsof ze 

daadwerkelijk gebeurd zijn. Ze worden direct een deel van de psychische ervaring van het 

kind, net als de reële ervaringen. Het onderscheid tussen de wens aan de ene kant en de 

daadwerkelijke handeling zal pas later gemaakt worden.  

De phantasie is ook belangrijk voor het leren omgaan met de frustraties. Wanneer de 

ervaren spanning te groot wordt komt het phantasma van de slechte moeder op. Het is deze 

moeder die de pijn en gevoel van gebrek bij het kind veroorzaakt. Door middel van deze 

phantasie is het kind ertoe in staat om zich tot de ervaren spanning te verhouden. Ieder 

individu dat regressie meemaakt naar de paranoïd-schizoïde positie zal met dit phantasma te 

maken krijgen. Zo zou ieder object, bijvoorbeeld het voedsel voor een anorexia patient, een 

slecht deel bevatten. Het zal haar van binnenuit aanvallen en erop uit zijn om haar te 

vernietigen. Het kind dat deze phantasmas (simulacra) ontwikkelt zal vrezen door de slechte 

borst vermoord te worden.48  

                                                 
47 Zie Isaacs 1952: 85. Zij beschrijft daar ook de reparatieve tendenties: ‘he may feel he wants to restore his 
mother and will than phantasy: ‘I want to put the bits together again’, ‘I want to make her better’, ‘I want to 
feed her as she has fed me’; (1952: 85).  
48 Het door Isaacs voorgestelde verbinding tussen paranoïd-schizoïde phantasma’s aan de ene kant en het fysieke 
proces van het lichaam aan de andere, stelt ons in staat om de eerdergenoemde aard van het mechanisme van 
introjectie en projectie beter te begrijpen. Introjectie en projectie zijn mechanismen die het functioneren van de 2. Schizoïde positie   37 
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We kunnen de onbewuste aard van het phantasma ook met een ander simpel voorbeeld 

toelichten. Degene die voortdurend bewust meer en meer wil consumeren, leeft in eerste 

plaats zijn onbewuste phantasie uit. Op het niveau van het bewustzijn ervaren we alleen een 

wil om bijvoorbeeld een nieuwe auto aan te schaffen. Daar kunnen we allerlei redenen voor 

vinden. Op niveau van het onbewuste gebeurt iets anders. De nieuwe auto staat gelijk aan het 

phantasma (simulacrum) van het goede object. De consument - die de wereld vanuit de 

paranoïd-schizoïde positie ervaart - wil het goede object in zich opnemen en op deze manier 

verlost worden van de spanningen die hij ervaart. De voortdurende opname van goede 

objecten is voor hem de enige manier om van de slechte objecten verlost te worden. De 

consument gelooft in de helende kracht van de voortdurende re-introjectie.  

 

2.5 Simulacrum en Plato. 

We hebben zojuist gezien wat de verhouding is tussen het lichaam en de eerste phantasmas 

oftewel de simulacra. Voordat ik verder overga op de wijzigingen die Deleuze aanbrengt in de 

analyse van de paranoïd-schizoïde positie moeten we begrijpen waarom Deleuze ervoor kiest 

om de phantasmas van deze positie te beschrijven met het filosofisch concept simulacrum. Ik 

geef eerst aan wat Deleuze onder simulacrum elders in Logique du sens verstaat om 

vervolgens in te gaan op de keuze voor dit concept als karakteristiek van de schizoïde positie.  

De keuze voor het concept simulacrum verraadt de filosofische intenties van Deleuze 

in zijn analyse van de dynamische genese. Het gebruik van de term simulacrum is een directe 

kritiek op Plato. Deleuze wil, net als Nietzsche, het Platonisme omkeren, en zich van de 

transcendentale filosofie en te strikte vormen van het structuralisme distantiëren. Wat voor 

wereldbeeld wordt er volgens Deleuze door Plato geformuleerd? Deleuze ziet in diens 

filosofie de opkomst van het denken dat afstand neemt van de werkelijkheid die ons gegeven 

is. De wereld die ons omringd wordt door Plato slechts als een afspiegeling van een hogere 

wereld beschouwd. Het zijn de Ideeën die voor Plato de oorsprong vormen van de ordening 

die we in de wereld aantreffen. Iedere entiteit in de ons omringende wereld is een verwijzing 

of een onvolmaakte kopie of afspiegeling van een volmaakt Idee. De mens is onvolmaakt, net 

als de hem omringende wereld. Iedere man, vrouw, arts, politicus of academicus kan hooguit 

trachten om het Idee waarvan ze de afspiegeling vormen te verwezenlijken. Als een 

afspiegeling zal het echter altijd daarin tekort schieten. Ze blijven onvolmaakt.  

                                                                                                                                                         
psyche kenmerken en zijn direct af te leiden uit de fysieke processen van opname, van bijvoorbeeld melk of 
uitscheiding van bijvoorbeeld slijm. (Zie ook Isaacs 1952: 99). 
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Deleuze distantieert zich van het primaat van dit wereldbeeld. Het betekent echter niet 

dat Deleuze de Ideeën en de transcendentie wil vervangen met de door Plato verafschuwde 

kopieën.49 Een filosoof die slechts het bestaan van de Ideeënwereld ontkent, is in zijn ogen 

niet kritisch genoeg.50 Het is onvoldoende om het primaat van de schijn voorop te stellen. De 

wereld kan niet aan de sofisten overgelaten worden, onderkent ook Deleuze. Het vervullen 

van de rol van een man, een vrouw, een arts of een academicus is geen theaterspel, geen 

vrijblijvende maskerade. Een filosoof die een simpele omverwerping van de Ideeënwereld 

bepleit, blijft gevangen in de conceptuele parameters van een wereldbeeld dat tot het ontstaan 

van de transcendente Ideeën heeft moeten leiden. Hij blijft een sofist, die door Plato terecht is 

bestreden.51 

Het concept dat het nemen van deze simpele weg deels kan voorkomen, is het 

simulacrum. Simulacrum onttrekt zich aan de structuur origineel - kopie. Simulacrum is geen 

foutieve kopie. Het ontwikkelt zich los van het Idee van een origineel, los van de 

transcendente Ideeënwereld. Een simulacrum ontstaat onafhankelijk van een vooraf gegeven 

model. Het ontstaat vanuit een verscheidenheid en ontvouwt deze.52 Het simulacrum ontstaat 

vanuit de interactie binnen de verscheidenheid. Dit concept wordt door Deleuze aan Plato 

toegeschreven. Datgene wat Deleuze simulacrum noemt wordt door Plato in zeer negatieve 

zin begrepen.53 Het simulacrum is voor Plato nog minder dan een kopie. Het is een foutieve 

kopie, die niet in staat is om de verhoudingen te vinden die eigen zijn aan datgene waarvan 

een kopie gemaakt wordt. Plato geeft in de Sofist kort een voorbeeld van Griekse 

standbeelden van de goden. Deze standbeelden vormen afspiegelingen van de lichamen van 

de goden. De Griekse standbeelden zijn volgens Plato de naam kopie echter niet eens 

waardig. Ze behouden niet de juiste proporties van degenen die ze moeten uitbeelden. De 

standbeelden houden helaas rekening met het perspectief van de toeschouwer, die niet in staat 

is om de juiste proporties te waarderen. Een standbeeld van een Griekse God heeft immers 

                                                 
49 Dit argument wordt bijvoorbeeld door Heidegger gebruikt in zijn monumentale analyse van Nietzsche’s werk. 
Zie Heidegger (1961). Een dergelijke omkering zou slechts tot een plat relativisme leiden. Het zou niets anders 
kunnen zijn dan de bewering dat er geen waarheid bestaat en dat de wereld slechts schijn is.  
50 Deleuze wijdt een hele appendix aan het concept van simulacrum. Daarin zegt hij onder andere het volgende: 
‘Bien plus, une telle formule du renversement a l’inconvénient d’être abstraite; elle laisse dans l’ombre la 
motivation du platonisme. Renverser le platonisme doit signifier au contraire mettre au jour cette motivation, 
« traquer » cette motivation – comme Platon traquer le sophiste.’ (LdS 292). 
51 In het volgende hoofdstuk zullen we kort ingaan op de overeenkomsten tussen de Platonische wereldbeeld en 
de manier waarom de wereld ervaren wordt vanuit de depressieve positie.  
52 Deleuze zegt het als volgt: ‘Le simulacre est construit sur une disparité, sur une différence, il intériorise une 
dissimilitude.’ (LdS 297). 
53 zie Plato (1989), Sofist o.a.236a. ‘Vreemdeling: Dus geven de kunstenaars er de voorkeur aan hun vormen niet 
de maten te geven zoals die werkelijk zijn, want ze streven alleen naar een indruk van schoonheid’. Theaitetos: 
Ge hebt gelijk’. Zie ook LdS 295-296. 2. Schizoïde positie   39 
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altijd een langer bovenlichaam en een groter hoofd. Daarmee lijkt het proportioneel voor 

degene die het vanaf de grond aanschouwt. Het volgen van het menselijke perspectief is voor 

Plato een ontoelaatbare verstoring. De ware proporties van een Goddelijk lichaam worden 

achterwege gelaten. De manier waarop we naar de wereld kijken kan niet alleen vanuit een 

individueel perspectief geschieden. De gerichtheid op de ware goddelijke werkelijkheid is in 

de ogen van Plato noodzakelijk. Er moet volgens Plato een ordening in het leven geroepen 

worden die de zichzelf vermenigvuldigende perspectieven juist inperkt.
54

 

Deleuze is juist zeer geïnteresseerd in het perspectivisme, dat in de leer van de 

simulacra voorondersteld wordt. Degene die een standbeeld aanschouwt, aanschouwt een 

simulacrum. De toeschouwer is het gezichtspunt ten opzichte waarvan alles zich 

transformeert.
55

 Het standbeeld kan niet zonder dat perspectief bestaan. Een Griekse God kan 

alleen onder die voorwaarde als perfect aan de mens verschijnen. Hij moet vanuit zijn 

perspectief en vanuit geen ander perfect zijn. Het volgen van de proporties volgens de 

ruimtelijke coördinatie heeft in die zin nauwelijks zin. Het standbeeld zal juist in dat geval als 

verstoord verschijnen. De wereld en ordening kunnen daarmee niet als vooraf gegeven 

beschouwd worden. Zij ontstaan tegelijk met de simulacra, op basis van de oorspronkelijke 

verstrooiing en het verschil.  

Het simulacrum is daarmee een concept dat Deleuze in staat stelt om de tegenstelling 

tussen het origineel en de kopie omver te werpen.
56

 Het simulacrum doet juist de twee 

reeksen  – twee ordeningen van de werkelijkheid - de reeks van de imperfecte mensen en de 

perfecte goden, ontstaan. Geen van de reeksen is oorspronkelijk. Het perfecte lichaam van 

God ontstaat alleen in relatie tot de reeks van de imperfecte lichamen van de mensen. Het 

ontstaat als een afspiegeling van degene die zich als perfect wil denken. En andersom, een 

mens kan naar perfectie streven alleen omdat hij zich in verhouding tot de perfecte God kan 

wanen.  

De mens schept zijn wereld dus niet onbelemmerd. Het simulacrum ontstaat altijd 

vanuit een spanningsveld dat de twee genoemde reeksen produceert. De mens is geen 

                                                 54
 Deleuze zegt het als volgt in LdS: ‘Bref, il y a dans le simulacre un devenir-fou, un devenir illimité comme 

celui du Philèbe (…). Imposer une limite à ce devenir, l’ordonner au même, le rendre semblable – et, pour la 
part qui resterait rebelle, la refouler le plus profond possible, l’enfermer dans une caverne au fond de l’Océan : 
tel est le but du platonisme dans sa volonté de faire triompher les icônes sur les simulacres.’ (LdS 298). 
55

 Deleuze zegt het als volgt in LdS : ‘Le simulacre inclut en soi le point de vue différentiel ; l’observateur fait 
partie du simulacre lui-même, qui se transforme et se déforme avec son point de vue.’ (LdS 298). 
56

 In de laatste paragraaf geef ik onder andere een commentaar op de volgende zin: ‘Le simulacre n’est pas une 
copie dégradée, il recèle une puissance positive qui nie et l’original et le copie, et le modèle et la reproduction. 
Des deux séries divergentes au moins intériorisées dans le simulacre (de reeksen van de perfecte goden en 
imperfecte mensen – PS), aucune ne peut être assignée comme l’original, aucune comme la copie… Il n’y a pas 
plus de point de vue privilégie que d’objet commun a tous les points de vue.’ (LdS 303). 
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schepper van het perfecte lichaam van God. De mens als onvolmaakt en God als perfect 

wezen zijn een uiting van de simulerende krachten. De mens als een imperfect wezen ontstaat 

tegelijk met het Idee van perfectie.57 Het simulacrum verbindt deze spanning en maakt het 

ontstaan van een specifieke, imperfecte, mens mogelijk. Het simulacrum is daarmee een 

uiting van kracht. Het simuleert en produceert een effect. Een standbeeld van een Griekse 

God is vanuit het perspectief van Deleuze in eerste instantie geen kopie. Het geeft de 

transcendente Goddelijke perfectie niet op een gebrekkige wijze weer. Het standbeeld is een 

uiting van een kracht. Het doet in de mensen het idee van goddelijke perfectie en van eigen 

gebrekkigheid ontstaan. De twee reeksen ontstaan vanuit de wederzijdse relatie.  

 

2.6 Simulacra en de paranoïd-schizoïde positie. 

Gegeven de hierboven gegeven uitleg van de filosofische inzet van het concept van 

simulacrum elders in Logique du Sens moeten we ons nu afvragen waarom juist de ervaringen 

en phantasmas, die dominant zijn in de paranoïd-schizoïde positie, de naam van simulacrum 

verdienen. We kunnen hier slechts een gedeeltelijk antwoord geven omdat we nog geen 

kennis hebben van de organisatie van de volgende posities, dat wil zeggen de manisch-

depressieve positie, de seksuele positie en de ervaringen vanuit de metafysische oppervlakte, 

waar andere termen gebruikt zullen worden om de daarin geproduceerde phantasmas aan te 

duiden. Desalniettemin kunnen we aan de hand van een aantal aanwijzingen al begrijpen waar 

het Deleuze hier om te doen is.  

Kort gezegd kunnen we stellen dat een kind binnen een paranoïd-schizoïde positie 

geen weet heeft van het bestaan van een externe orde. Het heeft nog geen idee dat het aan 

bepaalde externe wetmatigheden onderworpen zal worden.58 De psychische representanten 

van zijn ervaringen – de simulacra - staan nog los van iedere ordening. Het kind beseft niet 

dat het in een wereld leeft die door fundamentele verschillen en tegenstellingen gedomineerd 

wordt. Het heeft nog niet eens besef van het bestaan van een moeder, een vader, broertjes of 

zusjes en van de wetmatigheden die het gedrag van deze personen zouden kunnen bepalen. 

Het beseft nog niet dat mensen door middel van taal communiceren, dat ze in een 

maatschappij leven en dat ze zich aan bepaalde regels moeten houden. Het beseft niet dat de 

                                                 
57 Deleuze zegt het als volgt in appendix 1 van LdS: ‘Que le Même et le Semblable soient simulés ne signifié pas 
qu’ils soient des apparences ou des illusions. La simulation désigne la puissance de produire un effet. Mais ce 
n’est pas seulement au sens causal, … C’est au sens de ‘signe’, issu d’un processus de signalisation.’  (LdS 
304). 
58 Deleuze zegt het in iets andere vorm in de besproken hoofdstuk: ‘Il apparaît d'abord que la position 
paranoïdeschizoïde se confond avec le développement d'une profondeur orale-anale, profondeur sans fond. Tout 
commence par l'abîme.’ (LdS 219). 2. Schizoïde positie   41 
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bepaalde externe wetmatigheden onderworpen zal worden.
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 De psychische representanten 

van zijn ervaringen – de simulacra - staan nog los van iedere ordening. Het kind beseft niet 

dat het in een wereld leeft die door fundamentele verschillen en tegenstellingen gedomineerd 

wordt. Het heeft nog niet eens besef van het bestaan van een moeder, een vader, broertjes of 

zusjes en van de wetmatigheden die het gedrag van deze personen zouden kunnen bepalen. 

Het beseft nog niet dat mensen door middel van taal communiceren, dat ze in een 

maatschappij leven en dat ze zich aan bepaalde regels moeten houden. Het beseft niet dat de 
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 Deleuze zegt het als volgt in appendix 1 van LdS: ‘Que le Même et le Semblable soient simulés ne signifié pas 

qu’ils soient des apparences ou des illusions. La simulation désigne la puissance de produire un effet. Mais ce 
n’est pas seulement au sens causal, … C’est au sens de ‘signe’, issu d’un processus de signalisation.’  (LdS 
304). 
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commence par l'abîme.’ (LdS 219). 
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mensen bijvoorbeeld over perfectie en imperfectie spreken. Dat besef zal pas later opkomen, 

met de opkomst van de volgende posities, met het ontstaan van het goede object van de 

manisch-depressieve positie, met opkomst van de seksuele en vervolgens van de metafysische 

oppervlaktes als afzonderlijke instanties. Het kind ervaart alleen nog prikkelingen die met 

verschillende intensiteit beleefd worden. Het ervaart lust en spanning. De woorden die het 

hoort, vormen ruis dat met verschillende intensiteit gepercipieerd wordt. Het kind ziet de snel 

veranderende beelden, maar kan met moeite daar een ordening op aanbrengen.  

Deleuze wijst echter op het fundamentele belang van deze vroege ervaringen, ook voor 

het later leven. Een klein kind is binnen de paranoïd-schizoïde positie omnipotent. Het ervaart 

alles wat het meemaakt vanuit zijn eigen perspectief. Het kent geen externe maatstaven. Het 

doet ze zelf ontstaan. De individuele ervaring van de wereld begint met de simulacra en wordt 

zelfstandig geproduceerd. Dit is een vermogen dat niet verloren gaat met het besef van het 

bestaan van een externe ordening. Mensen ontwikkelen een eigen perspectief op de wereld en 

zijn ertoe in staat om haar daaraan op te leggen. Een pasgeborene en degene voor wie de 

paranoïd-schizoïde positie dominant is, functioneert in een wereld ontdaan van 

transcendentie. Zijn ervaringen zijn geen weerspiegeling van die van een ander. Ze zijn in 

hoge mate onafhankelijk van de gedeelde orde van betekenaren.
59

 Pas wanneer de verdere 

niveaus van organisatie van de psyche bereikt worden, zal een kind in staat zijn om zijn 

ervaringen te verbinden met een model, met een structuur. Het zal dan aan de gedeelde 

betekenis refereren en eigen gedrag en ervaringen aan de hand daarvan verstaan.  

De aandacht voor het simulacrum vormt daarmee de kern van Deleuzes anti-

Platonisme. Het simulacrum simuleert. Gedeelde betekenis zal altijd op deze primaire 

ervaring stoelen. Zij zal altijd secundair zijn ten opzichte van de individuele ordeningen. 

Gedeelde betekenis zal altijd afhankelijk blijven van de singuliere wijze waarop een ieder 

wijzigingen in zijn wereld aanbrengt.
60

 Dit wil echter niet zeggen dat degene die de wereld 

                                                 59
 Deleuze verzet zich met deze gedachte, dat ook leidend is voor zijn later werk met Guattari, tegen de 

structuralistische psychoanalyse, zoals die van Lacan in jaren vijftig en zestig. Iedere ervaring wordt volgens 
Lacan door de taal begeleid en wordt bepaald door de symbolische orde. Het kind moet het bestaan daarvan 
aanvaarden en internaliseren om het eigen gedrag te kunnen verstaan en daar meester over te worden. Het niet 
aanvaarden daarvan leidt noodzakelijk tot psychose. In het theoretische raamwerk van Lacan is er dan ook geen 
ruimte om over simulacra te kunnen spreken. De fysieke en singuliere ervaringen van ieder individu hebben voor 
hem slechts de status van een kopie. Ze kunnen alleen een uitdrukking zijn van datgene wat symbolisch mogelijk 
is. Voor een uitstekende inleiding in Lacan en deze problematiek zie Fink (1997: 79), ‘Lacanian Psychoanalysis, 
theory and technique’, Cambridge: HUP. 
60

 In het hoofdstuk zes over het Phantasma zullen we verder over de verhouding tussen simulacra en phantasma 
dat eigen is aan de metafysische oppervlakte komen te spreken. (zie ook appendix 1 ‘Simulacre et philosophie 
Antique’, in Logique du Sens). Voor een analyse van de betekenis van het begrip simulacrum bij Deleuze zie ook 
Brian Massumi (1987) ‘Realer than real, The Simulacrum According to Deleuze and Guattari’, in Copyright 
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vanuit de schizoïde positie ervaart daadwerkelijk van de vrijheid, die eigen is aan deze 

verhouding tot de objecten in de wereld, kan genieten. Hij is nog eerder een slaaf van zijn 

passies. De bevrijding zal pas mogelijk worden wanneer alle stadia van de dynamische genese 

volledig zijn doorlopen. Pas met de opkomst van de metafysische oppervlakte en het 

eigenlijke phantasma zal hij in staat zijn om door middel van de disjunctieve synthese te 

kunnen profiteren van de mogelijkheden die zich reeds in de schizoïde positie aandienen. Pas 

dan zal hij in staat zijn om daadwerkelijk meester te worden over het eigen verlangen en om 

de beperkingen die hem van buiten opgelegd worden te doorstaan. Toch kan er ook al in de 

schizoïde positie sprake zijn van het enigszins bedwingen van het eigen lijden. Deze 

mogelijkheid wordt hieronder besproken.  

 

2.7 De dynamiek van de schizoïde positie volgens Deleuze.  

We hebben zojuist aanwijzingen gegeven waarom de psychische component van de 

ervaringen vanuit de paranoïd-schizoïde positie als simulacra begrepen moeten worden. We 

hebben kort aangegeven hoe deze interesse met Deleuzes bredere filosofisch project 

verbonden is. Is Deleuze hier echter niet onvoorzichtig in zijn beschrijving van deze 

ervaringen? Schrijft hij geen pleidooi voor de schizofrenie?61 Melanie Klein onderstreept 

bijvoorbeeld dat degene die de wereld vanuit de paranoïd-schizoïde positie ervaart in een 

verschrikkelijke wereld leeft. Hij wordt voortdurend getormenteerd door spanning en angst. 

Lust en geborgenheid zijn altijd tijdelijk. Deleuze deelt deze beschrijving van de aard van de 

schizofrene ervaringen van de wereld. In Logique du Sens is er nauwelijks sprake van enige 

romantisering van de schizoïde ervaringen. Toch maakt hij hier een stap, die hem enigszins 

van de oorspronkelijke Kleiniaanse theorie afstand doet nemen. Ik zal hieronder de 

wijzigingen die Deleuze in de beschrijving van de dynamiek van de paranoïd-schizoïde 

positie doorvoert, bespreken.  

 Deleuze onderstreept in tegenstelling tot Klein allereerst dat het bedwingen van de 

schizoïde ervaringen niet alleen maar mogelijk is dankzij de overstap naar de manisch-

depressieve positie - de noodzakelijke verdere stap in de ontwikkeling van de psyche.62 

Deleuze onderstreept dat deze overstap nieuwe vormen van frustratie en angst zal doen 

                                                 
61 Voor een interessante discussie over schizofrenie in het werk van Deleuze zie: Evelyne Grossman & Jacob 
Rogozinski (2008) ‘Deleuze lecteur d’Artaud’ in Rue Descartes pp. 77-91. Vooral Rogozinski bekritiseert 
Deleuze omdat hij geen recht zou doen aan de ernst van het psychisch lijden van een schizofreen.  
62 Klein geeft onder andere als volgt aan: ‘The very experience of depressive feelings in turn has the effect of 
further integrating the ego, because it makes for an increased understanding of psychic reality and better 
perception of the external world, as well as for a greater synthesis between inner and external situations.’ (Klein 
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ontstaan,
63

 en onderstreept sterker dan Klein dat er ook binnen de paranoïd-schizoïde positie 

mogelijkheden bestaan om de paranoïd-schizoïde angsten te bezweren. Een schizofreen is niet 

alleen gedoemd om zijn toevlucht in de voortdurende introjectie van goede partiële objecten 

te zoeken. Hij kan ook een nieuw simulacrum doen ontstaan, het simulacrum van het lichaam 

zonder organen. Deleuze ontleent deze notie aan het werk van Antoine Artaud, een bekend 

Frans dichter en kunstenaar. Om de werking van dit simulacrum echter goed op waarde te 

kunnen schatten, moet de tot nu toe besproken architectuur van de paranoïd-schizoïde positie, 

aangepast worden. Deleuze spreekt in dit geval dan ook van de schizoïde positie.  

We hebben hierboven al gezien dat degene voor wie de paranoïd-schizoïde positie 

dominant is in een vicieuze cirkel leeft. We hebben gezien dat de negatieve spanningen die in 

de paranoïd-schizoïde positie opkomen alleen bedwongen konden worden door de 

voortdurende introjectie van het goede partiële object, wat tot nog meer spanning en frustratie 

leidde. Naast de voortdurende reintrojectie bestaat volgens Deleuze echter nog een 

mogelijkheid om zich van de opkomende spanning te ontdoen. Het kind, of degene die een 

regressie tot de schizoïde positie meemaakt, kan zich uit de wereld terugtrekken. Hij kan 

weerstand bieden aan de prikkels en de resulterende spanning. De terugtrekking uit de wereld 

die met termen zoals het autisme, catatonie, psychose begrepen wordt kent een eigen 

structuur. De terugtrekking uit de wereld wordt door een specifiek simulacrum begeleidt. Dit 

simulacrum - het lichaam zonder organen - biedt een alternatief voor het leven dat 

onderworpen is aan voortdurende negatieve spanningen. Deleuze wil de aard van de 

onttrekking op een andere manier denken dan Klein. Een schizofreen die zich terugtrekt, die 

in catatonie dreigt te verdwijnen, zegt geen nee tegen het leven. Zijn handelingen ontstaan 

niet vanuit een negatie. Deze ervaring van de terugtrekking wordt begeleid door eigenzinnige 

verbeeldingskracht.
64

  

 

Hoe ziet de genoemde verandering van de architectuur van de paranoïd-schizoïde 

positie er uit? Deleuze richt zich hier op een fundamenteel concept van Klein, het goede 

partiële object. Het goede object in de schizoïde positie moet volgens Deleuze op een andere 

                                                 63
 De nieuwe frustraties en angsten, die in de manisch-depressieve positie opkomen, zullen in het volgende 

hoofdstuk besproken worden. 
64

 Ik bespreek hier een aantal van de eigenschappen van het lichaam zonder organen zoals ze in Logique du sens 
naar voren komen. Ik abstraheer hier van de verdere ontwikkeling van dat concept in het later werk van Deleuze 
met Guattari. 
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manier gedacht worden. 65 Het kan niet op dezelfde wijze geintrojecteerd worden als een 

slecht partieel object. De lust die het veroorzaakt zal altijd een schaduwzijde kennen. Het kind 

kan niet anders dan verwachten dat de lustvolle prikkeling direct om kan slaan in een 

onlustvolle. Er bestaat een blijvend risico van de opkomst van negatieve spanningen. Deze 

onzekerheid wordt niet overwonnen door de verdere introjectie van het goede object. De 

opname van nog meer voedsel of het afdwingen van de permanente aanwezigheid van de 

moeder zal de onzekerheid niet weg doen nemen. Ieder object dat lust en zekerheid verschaft 

zal altijd een bedreigend onderdeel kunnen bevatten. 66  

Een dergelijke dynamiek doet zich eveneens voor in de ervaringen van volwassenen, 

voor wie deze paranoïde positie bepalend is voor de omgang met de wereld. We kunnen hier 

denken aan de ervaringen van een persoon die heel bewust wil eten, bijvoorbeeld door middel 

van de consumptie van biologisch vervaardigd voedsel. Zijn voedsel moet bijvoorbeeld 

zonder giftige kunstmest geproduceerd worden. Het mag geen giftige chemische bestanddelen 

bevatten en moet daarmee een alternatief zijn voor het voedsel dat op grote schaal door de 

agro-industrie geproduceerd wordt. Het industriële voedsel wordt als vergiftigd ervaren. Het 

is vol van bedreigende slechte elementen. Het goede object kan in feite nooit vertrouwd kan 

worden. De bewuste consument van het biologisch voedsel, die zich tot de objecten vanuit de 

paranoïd-schizoïde positie verhoudt, wordt altijd door twijfel getormenteerd. ‘Komt het 

voedsel van een goede boer vandaan? Zou de boer niet alsnog kunstmest en gif hebben 

gebruikt om meer te kunnen produceren?’ Het goede object wordt daarmee in de ervaring van 

een paranoïcus direct gecontamineerd. Een paranoïcus is en blijft voortdurend wantrouwend 

ten opzichte van alle mogelijke objecten. Het goede partiële object kan altijd slechte 

elementen kan bevatten. Dit risico is volgens Deleuze eigen aan ieder object dat vanuit deze 

positie ervaren wordt. Het goede object kan niet anders ervaren worden dan als vol van goede 

en slechte delen.67 De vooronderstelde aanwezigheid van slechte delen zal er altijd voor 

zorgen dat het kind en de paranoïcus zich vervolgd voelen.  

 

                                                 
65 Deleuze zegt het als volgt: ‘Mais, à cet égard, dans ce domaine des objets partiels et des morceaux qui 
peuplent la profondeur oral-anale, nous ne sommes pas sûrs que le «bon objet» (le bon sein) puisse être 
considère comme introjeté au même titre que le mauvais.’ (LdS 219). 
66 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘Mélanie Klein montre elle-même que le clivage de l’objet en bon en 
mauvais dans l’introjection se double d’un morcellement auquel le bon objet ne résiste pas, puisqu’on n’est 
jamais sûr qu’il ne cache pas un mauvais morceau.’ (LdS 219). 
67 Deleuze zegt het als volgt: ‘Bien plus, est mauvais par principe (c’est-à-dire à persécuter et persécuteur) tout 
ce qui est morceau ; seul l’intègre, le complet est bon ; mais, précisément, l’introjection ne laisse pas subsister 
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onzekerheid wordt niet overwonnen door de verdere introjectie van het goede object. De 

opname van nog meer voedsel of het afdwingen van de permanente aanwezigheid van de 

moeder zal de onzekerheid niet weg doen nemen. Ieder object dat lust en zekerheid verschaft 

zal altijd een bedreigend onderdeel kunnen bevatten.
 66

  

Een dergelijke dynamiek doet zich eveneens voor in de ervaringen van volwassenen, 

voor wie deze paranoïde positie bepalend is voor de omgang met de wereld. We kunnen hier 

denken aan de ervaringen van een persoon die heel bewust wil eten, bijvoorbeeld door middel 

van de consumptie van biologisch vervaardigd voedsel. Zijn voedsel moet bijvoorbeeld 

zonder giftige kunstmest geproduceerd worden. Het mag geen giftige chemische bestanddelen 

bevatten en moet daarmee een alternatief zijn voor het voedsel dat op grote schaal door de 

agro-industrie geproduceerd wordt. Het industriële voedsel wordt als vergiftigd ervaren. Het 

is vol van bedreigende slechte elementen. Het goede object kan in feite nooit vertrouwd kan 

worden. De bewuste consument van het biologisch voedsel, die zich tot de objecten vanuit de 

paranoïd-schizoïde positie verhoudt, wordt altijd door twijfel getormenteerd. ‘Komt het 

voedsel van een goede boer vandaan? Zou de boer niet alsnog kunstmest en gif hebben 

gebruikt om meer te kunnen produceren?’ Het goede object wordt daarmee in de ervaring van 

een paranoïcus direct gecontamineerd. Een paranoïcus is en blijft voortdurend wantrouwend 

ten opzichte van alle mogelijke objecten. Het goede partiële object kan altijd slechte 

elementen kan bevatten. Dit risico is volgens Deleuze eigen aan ieder object dat vanuit deze 

positie ervaren wordt. Het goede object kan niet anders ervaren worden dan als vol van goede 

en slechte delen.
67

 De vooronderstelde aanwezigheid van slechte delen zal er altijd voor 

zorgen dat het kind en de paranoïcus zich vervolgd voelen.  

 

                                                 65
 Deleuze zegt het als volgt: ‘Mais, à cet égard, dans ce domaine des objets partiels et des morceaux qui 

peuplent la profondeur oral-anale, nous ne sommes pas sûrs que le «bon objet» (le bon sein) puisse être 
considère comme introjeté au même titre que le mauvais.’ (LdS 219). 
66

 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘Mélanie Klein montre elle-même que le clivage de l’objet en bon en 
mauvais dans l’introjection se double d’un morcellement auquel le bon objet ne résiste pas, puisqu’on n’est 
jamais sûr qu’il ne cache pas un mauvais morceau.’ (LdS 219). 
67

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Bien plus, est mauvais par principe (c’est-à-dire à persécuter et persécuteur) tout 
ce qui est morceau ; seul l’intègre, le complet est bon ; mais, précisément, l’introjection ne laisse pas subsister 
l’intègre.’ (LdS 219).  



46   Dynamische genese van zin 
 

Deze gedachtegang leidt Deleuze tot de volgende stelling ten aanzien van de 

primitieve denkmechanismen binnen de schizoïde positie: alles wat verbrokkeld is kan alleen 

als een slecht object ervaren worden. Het slechte object is een verbrokkeld object.
68

 Ieder 

opgenomen object, zoals het biologische voedsel, zal structureel gezien uiteenvallen in goede 

en slechte delen en het gevoel van vervolgd worden oproepen. Het goede object mag derhalve 

geen verbrokkeld object zijn.
69

 Het goede object moet een compleet object zijn. We hebben 

hier echter met een groot probleem te maken. Geen enkel object dat het kind opneemt kan als 

onverbrokkeld ervaren worden. De aard van de introjectie van objecten in deze positie laat 

niet toe dat het als een compleet object opgenomen wordt. De introjectie van een object staat 

immers gelijk aan de fysieke opname van het object en daarmee aan de vernietiging en 

verbrokkeling daarvan. Het opgenomen object valt direct uiteen in brokstukken.
70

 De 

ervaringen in deze positie leiden altijd tot spanning. De opgenomen objecten blijven partieel 

en zullen altijd gewantrouwd worden.  

 Het evenwicht dat binnen de schizoïde positie kan ontstaan, moet volgens Deleuze dus 

aan de hand van een andere dynamiek begrepen worden.
71

 De fundamentele tegenstelling die 

de dynamiek van de schizoïde positie bepaalt, is volgens hem een tussen de partiële objecten 

aan de ene kant en het organisme zonder delen aan de andere.
72

 De partiële slechte objecten 

die voortdurend geintrojecteerd en geprojecteerd worden, die als giftig en als excrementen 

ervaren worden, staan tegenover een lichaam zonder organen. Wat voor lichaam heeft 

Deleuze hier voor ogen? Het is een compleet en integer lichaam. Het is een lichaam zonder 

een mond en zonder een anus, een lichaam dat alle introjectie en projectie afzweert.
73

 Alleen 

bij gratie van deze afwijzing kan dit lichaam als een compleet object ervaren worden. Een 

                                                 68
 Deleuze zegt het als volgt: ‘Bien plus, est mauvais par principe (c’est-à-dire à persécuter et persécuteur) tout 

ce qui est morceau.’ (LdS 219). Klein gaat nooit zo ver om tot soortgelijke conclusie te komen. De goede borst 
zal voor haar altijd compleet zijn. Ze zegt het als volgt: ‘Therefore in addition to the divorce between a  good 
and a bad breast in the young infant’s phantasy, the frustrating breast – attacked in oral-sadistic phantasies – is 
felt to be in fragments; the gratifying breast, taken in under the dominance of the sucking libido, is felt to be 
complete. This first internal good object acts as a focal point in the ego. It counteracts the processes of splitting 
and dispersal, makes for cohesiveness and integration, and is instrumental in building up the ego’ (Klein 1947: 
181). 
69

 Deleuze zegt het als volgt: ‘seul l’intègre, le complet est bon.’ (LdS 219). 
70

 Deleuze zegt het als volgt: ‘mais, précisément, l’introjection ne laisse pas subsister l’intègre.’ (LdS 219). 
71

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘C'est pourquoi d'une part l'équilibre propre à la position 
schizoïde, d'autre part son rapport avec la position dépressive ultérieure, ne semblent pas pouvoir résulter de 
l'introjection d'un bon objet comme tel, et doivent être révisés Ce que la position schizoïde oppose aux mauvais 
objets partiels introjetés et projetés, toxiques et excrémentiels, oraux et anaux, ce n'est pas un bon objet même 
partiel, c'est plutôt un organisme sans parties, un corps sans organes, sans bouche et sans anus, ayant renoncé à 
toute introjection ou projection, et complet à ce prix.’ (LdS 220). 
72

 Deleuze zegt het als volgt : ‘Ce que la position schizoïde oppose aux mauvais objets partiels (…) ce n'est pas 
un bon objet même partiel, c'est plutôt un organisme sans parties, un corps sans organes(…)’ (LdS 220). 
73

 Deleuze zegt het als volgt: ‘un organisme sans parties, un corps sans organes, sans bouche et sans anus, 
ayant renoncé à toute introjection ou projection, et complet à ce prix.’ (LdS 220). 
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bij gratie van deze afwijzing kan dit lichaam als een compleet object ervaren worden. Een 

                                                 
68 Deleuze zegt het als volgt: ‘Bien plus, est mauvais par principe (c’est-à-dire à persécuter et persécuteur) tout 
ce qui est morceau.’ (LdS 219). Klein gaat nooit zo ver om tot soortgelijke conclusie te komen. De goede borst 
zal voor haar altijd compleet zijn. Ze zegt het als volgt: ‘Therefore in addition to the divorce between a  good 
and a bad breast in the young infant’s phantasy, the frustrating breast – attacked in oral-sadistic phantasies – is 
felt to be in fragments; the gratifying breast, taken in under the dominance of the sucking libido, is felt to be 
complete. This first internal good object acts as a focal point in the ego. It counteracts the processes of splitting 
and dispersal, makes for cohesiveness and integration, and is instrumental in building up the ego’ (Klein 1947: 
181). 
69 Deleuze zegt het als volgt: ‘seul l’intègre, le complet est bon.’ (LdS 219). 
70 Deleuze zegt het als volgt: ‘mais, précisément, l’introjection ne laisse pas subsister l’intègre.’ (LdS 219). 
71 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘C'est pourquoi d'une part l'équilibre propre à la position 
schizoïde, d'autre part son rapport avec la position dépressive ultérieure, ne semblent pas pouvoir résulter de 
l'introjection d'un bon objet comme tel, et doivent être révisés Ce que la position schizoïde oppose aux mauvais 
objets partiels introjetés et projetés, toxiques et excrémentiels, oraux et anaux, ce n'est pas un bon objet même 
partiel, c'est plutôt un organisme sans parties, un corps sans organes, sans bouche et sans anus, ayant renoncé à 
toute introjection ou projection, et complet à ce prix.’ (LdS 220). 
72 Deleuze zegt het als volgt : ‘Ce que la position schizoïde oppose aux mauvais objets partiels (…) ce n'est pas 
un bon objet même partiel, c'est plutôt un organisme sans parties, un corps sans organes(…)’ (LdS 220). 
73 Deleuze zegt het als volgt: ‘un organisme sans parties, un corps sans organes, sans bouche et sans anus, 
ayant renoncé à toute introjection ou projection, et complet à ce prix.’ (LdS 220). 
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lichaam zonder organen is compleet omdat het geen enkele spanning ondergaat. We moeten 

benadrukken dat we hier niet over een fysiek lichaam spreken. Het lichaam zonder organen is 

een simulacrum. Het is een psychische voorstelling die de lichamelijke interacties begeleidt. 

Het kind, dat voedsel opneemt, heeft een mogelijkheid om op te houden met eten. Het wil de 

opkomende spanning doen verdwijnen en bereikt het door middel van de afsluiting van de 

wereld. Het kind kan een leegheid ervaren die het een alternatief biedt voor de tot nu toe 

ervaren continue wisselwerking tussen lust en spanning. De ervaring van deze leegheid 

overschaduwt de negatieve prikkels die door de honger opgewekt worden.  

Hetzelfde simulacrum kan een alternatief zijn voor de consument van een biologisch 

voedsel. Ook hij kan de onzekerheid die de consumptie van het eten met zich meebrengt niet 

aan. Hij kan eveneens een uitweg vinden in het simulacrum van het lichaam zonder organen, 

in het complete goede object. Deze ervaring is een tegenhanger voor de aanvallen van slechte 

partiële objecten. Een persoon die door dit simulacrum geleid wordt geeft de 

voedselconsumptie op, of matigt deze. Hij sluit zich af van de prikkelingen die aan de orale 

zone beleefd worden. Ook anorexia is voor Deleuze in die zin een uitkomst, een keuze voor 

een bepaald simulacrum.74 Deleuze geeft echter elders samen met Guattari toe dat een 

dergelijke levenswijze hogere risico’s met zich meebrengt en tot de dood kan leiden.75 Een 

persoon met anorexia moet naar het evenwicht tussen de noodzakelijke spanningen en de 

leegte van het simulacrum van het lichaam zonder organen streven. Anorexia wordt door 

Deleuze niet aan de hand van de notie van tekort of negatie gedacht. Een persoon met 

anorexia kent een keuze tussen twee alternatieven, die altijd begeleid worden door een 

bepaalde voorstelling. 

 

2.8 Topologie van de schizoïde positie.  

De schizoïde positie is het eerste moment van de vorming van een topologische organisatie 

binnen de psyche. Het is een moment waarin een relatie tussen het Ik en het Es ontstaat.76 

Deleuze wijst hier ook meteen op dat het Ik zich vanuit deze positie tot twee vormen van Es 

verhoudt. Het verhoudt zich tot twee dieptes. Het oscilleert tussen het lichaam zonder organen 

                                                 
74 Het probleem van anorexia wordt ook in de inleiding tot L’Anti-Œdipe en in de Dialogen (1991: 165-168) 
besproken. Vooral in de laatste tekst benadrukt Deleuze de sociale aspecten van anorexia. We mogen echter niet 
vergeten dat deze sociale invloeden voor Deleuze altijd een lichamelijk tegenhanger kennen, een simulacrum 
zoals het lichaam zonder organen. Dit simulacrum geeft een persoon met anorexia een mogelijkheid om een 
eigen levenswijze vorm te geven. Het simulacrum van het lichaam zonder organen kan bijvoorbeeld een keuze 
zijn om zich af te wenden van de voortdurende consumptie.  
75 Zie o.a. Deleuze & Guattari (1980), ‘Mille Plateaux’, Comment se faire corps sans organes. Pp. 185-204.   
76 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘C’est la que se forme la tension du Ça et du moi.’ (LdS 220). 2. Schizoïde positie   47 
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                                                 74
 Het probleem van anorexia wordt ook in de inleiding tot L’Anti-Œdipe en in de Dialogen (1991: 165-168) 

besproken. Vooral in de laatste tekst benadrukt Deleuze de sociale aspecten van anorexia. We mogen echter niet 
vergeten dat deze sociale invloeden voor Deleuze altijd een lichamelijk tegenhanger kennen, een simulacrum 
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 Zie o.a. Deleuze & Guattari (1980), ‘Mille Plateaux’, Comment se faire corps sans organes. Pp. 185-204.   
76

 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘C’est la que se forme la tension du Ça et du moi.’ (LdS 220). 



48   Dynamische genese van zin 
 

en de continue introjectie en projectie van de partiële objecten.
77

 Een van de voorbeelden, die 

het onderscheid tussen deze twee soorten dieptes kan verduidelijken is een gedrag waarin een 

schizofreen kan volharden, het knarsetanden.
78

 Deze activiteit getuigt volgens Deleuze van 

het bestaan van de interne objecten die het lichaam verbrokkelen. Het knarsetanden is ook een 

teken van de strijd van het lichaam daartegen. Het lichaam probeert de aanvallende objecten 

te verbrokkelen. Het knarsetanden is een manifestatie van de interne strijd tegen de partiële 

objecten. De eerste diepte is een holle diepte, waar de verschillende fragmenten en 

brokstukken rondcirkelen en exploderen. Het is een mengsel van solide en harde elementen, 

een mengsel van brokstukken.
79

 We hebben hier te maken me de opname van voedsel en het 

afscheiden van excrementen. 

 We moeten echter beter begrijpen hoe het kind tot de ervaring van het lichaam zonder 

organen komt. Waarom is juist deze ervaring een tegenpool van de ervaringen van introjectie 

en projectie van partiële objecten? Het lichaam zonder organen is in feite de eerste 

mogelijkheid om de divergente ervaringen tot een eenheid te brengen. Een voorbeeld dat 

Deleuze hier geeft is catatonie. De schizofreen kan zich volledig van de wereld afsluiten. Hij 

merkt niets meer op en reageert nergens meer op. In de catatonie vindt hij volledige rust. Alle 

prikkels worden tegengehouden. Er wordt geen enkele spanning meer ervaren. Een 

schizofreen ervaart een leeg lichaam.
80

 Het lichaam zonder organen kan echter ook tot een 

ervaring van volheid leiden. De verschillende ervaringen kunnen tot een eenheid 

samensmelten. De tweede diepte, die van het lichaam zonder organen, kan ook vol en 

vloeibaar zijn.
81

 De ervaring daarvan is een van vloeibare mengsel. Het lichaam zonder 

organen bevat geen delen. Het ondergaat geen veranderingen. Het is compleet, wat een 

fundamenteel positieve eigenschap is. Het lichaam zonder organen kan de verschillende 

ervaringen aan elkaar koppelen. Het kan solderen en zorgt ervoor dat de losse elementen tot 

                                                 77
 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Ce qui s’oppose, ce sont deux profondeurs, la profondeur 

creuse où tournoient et explosent des morceaux, et la profondeur plein – deux mélanges, l’un de fragments durs 
et solides, qui altère ; l’autre liquide, fluide et parfait, sans parties ni altération, parce qu’il a la propriété de 
fondre et de souder (tous les os dans un bloc de sang).’ (LdS 220). 
78

 Ik verwijs hier naar volgende passage: ‘La même dualité de pôles complémentaires se retrouve dans la 
schizophrénie entre les réitérations et les persévérations, par exemple entre les crissements de mâchoire et les 
catatonies, les unes témoignant des objets internes et du corps qu'ils morcellent et qui les morcellent à la fois, les 
autres manifestant pour  le corps sans organes.’ (LdS 221). 
79

 Ik verwijs hier naar de volgende zinsnede: ‘l’un de fragments durs et solides, qui altère’ (LdS 220). 
80

 Het moet overigens aangegeven worden dat de catatonie in deze vorm niet meer voorkomt in de psychiatrische 
instellingen. Het wordt voorkomen door het toedienen van medicijnen. De schizofrene patiënten worden niet 
meer toegelaten om zover af te glijden. 
81

 Ik verwijs hier naar: ‘l’autre liquide, fluide et parfait, sans parties ni altération, parce qu’il a la propriété de 
fondre et de souder (tous les os dans un bloc de sang).’ (LdS 220). 
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77 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Ce qui s’oppose, ce sont deux profondeurs, la profondeur 
creuse où tournoient et explosent des morceaux, et la profondeur plein – deux mélanges, l’un de fragments durs 
et solides, qui altère ; l’autre liquide, fluide et parfait, sans parties ni altération, parce qu’il a la propriété de 
fondre et de souder (tous les os dans un bloc de sang).’ (LdS 220). 
78 Ik verwijs hier naar volgende passage: ‘La même dualité de pôles complémentaires se retrouve dans la 
schizophrénie entre les réitérations et les persévérations, par exemple entre les crissements de mâchoire et les 
catatonies, les unes témoignant des objets internes et du corps qu'ils morcellent et qui les morcellent à la fois, les 
autres manifestant pour  le corps sans organes.’ (LdS 221). 
79 Ik verwijs hier naar de volgende zinsnede: ‘l’un de fragments durs et solides, qui altère’ (LdS 220). 
80 Het moet overigens aangegeven worden dat de catatonie in deze vorm niet meer voorkomt in de psychiatrische 
instellingen. Het wordt voorkomen door het toedienen van medicijnen. De schizofrene patiënten worden niet 
meer toegelaten om zover af te glijden. 
81 Ik verwijs hier naar: ‘l’autre liquide, fluide et parfait, sans parties ni altération, parce qu’il a la propriété de 
fondre et de souder (tous les os dans un bloc de sang).’ (LdS 220). 
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een eenheid samen kunnen smelten.82 De sterk afgebakende elementen, botten, 

voedselbrokken en losse ervaringen die het lichaam begeleiden, kunnen in de belevenis van 

het kind en van een schizofreen tot een geheel gemaakt worden. De getormenteerde diepte 

kan in het lichaam zonder organen een graad van perfectie bereiken. De spanningen worden 

geneutraliseerd. De ervaringen van verbrokkeling worden overwonnen. De losse delen, de 

diffuse en bedreigende ervaringen worden geneutraliseerd in deze ervaring van eenheid. De 

verbrokkelde elementen lossen zich op in een groot geheel.  

 

 Deleuze vindt de oorsprong van deze simulacra in de ervaringen die met de 

vloeibaarheid van het urineren te maken hebben.83 Deze ervaringen zijn volgens hem 

wezenlijk onderscheiden van de ervaringen die met de anale zone te maken hebben, een 

onderscheid dat niet te vinden is in het werk van Melanie Klein.84 De excrementen blijven 

hard. Het zijn organen en brokstukken. Ze worden gevreesd omdat ze als giftige substanties 

ervaren worden. Ze worden ook gebruikt als wapens om andere brokstukken verder te 

verbrokkelen. Het urineren daarentegen gaat gepaard met andere simulacra (phantasmas). Het 

getuigt volgens Deleuze van een principe van vochtigheid.85 Vocht is in staat om alle 

brokstukken met elkaar te verbinden in een geheel. Het is in staat om de verbrokkeling te 

overwinnen en een volle diepte van het lichaam te doen ontstaan. De urine kan niet als een 

brokstuk gezien worden. In die zin kan het niet als een wapen gebruikt worden. Het kan niet 

een object zijn dat met agressie beladen wordt en tegen de omgeving, bijvoorbeeld de ouders, 

gebruikt worden. De agressieve driften kunnen volgens Deleuze alleen op de partiële objecten 

geprojecteerd worden.  

 

We kunnen de analyse van het principe van vochtigheid koppelen aan allerlei 

ervaringen die in de kunst voorkomen. Een van de mooiste beelden die dit illustreert is te 
                                                 
82 Ik verwijs hier naar: ‘qu’il a la propriété de fondre et de souder (tous les os dans un bloc de sang).’ (LdS 220). 
83 Ik geef hier uitleg aan de volgende zin: ‘Il ne semble pas en ce sens que le thème urethral puisse être mis sur 
le même plan que le thème anal ; car, si les excréments sont toujours des organes et des morceaux, tantôt 
redoutés comme substances toxiques, tantôt utilisés comme armes pour émietter encore d’autres morceaux, 
l’urine au contraire témoigne d’un principe mouillé capable de lier tous les morceaux ensemble, et de surmonter 
l’émiettement dans la profondeur pleine d’un corps devenu sans organes.’ (LdS 220). 
84 Zoals Deleuze zelf in een noot aangeeft maakt Klein geen onderscheid tussen het anale en urethrale sadisme. 
Om die reden heeft de psychoanalyse volgens hem dan ook geen begin kunnen maken met het doordenken van 
het thema van het lichaam zonder organen. Hij zegt het als volgt: ‘Mélanie Klein n'établit pas de différence de 
nature entre le sadisme anal et le sadisme urethral, et s'en tient à son principe d'après lequel « l'inconscient 
n'établit pas de distinction entre les diverses substances des corps ». Plus généralement, il nous a semblé que la 
théorie psychanalytique de la schizophrénie avait tendance à négliger l'importance et le dynamisme du thème 
corps sois organes.’ (LdS 220). 
85 Ik verwijs hier naar : ‘l’urine au contraire témoigne d’un principe mouillé capable de lier tous les morceaux 
ensemble, et de surmonter l’émiettement dans la profondeur pleine d’un corps devenu sans organes.’ (LdS 220). 2. Schizoïde positie   49 
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vinden aan het einde van het film Kaos – het deel Colloquio con la madre - van de gebroeders 

Taviani. Kaos eindigt met een beeld van de kinderen die van een zandberg naar beneden 

afstromen en in de zee verdwijnen. De zee wordt hier gebruikt als een instantie die een 

verzoening uitbeeldt. Het water biedt rust. Het heft alle spanningen op. Het biedt een uitweg 

voor de getormenteerde ervaringen die het leven met zich meebrengt.
86

 Het water speelt ook 

een fundamentele rol in werk van andere regisseurs. Tarkovsky gebruikt in zijn films 

bijvoorbeeld voortdurend beelden van water en regen. Het water zorgt in zijn werk voor de 

rust. Het heft alle spanning op. Het water stilt het vuur, zoals in de film ‘Spiegel’ te zien is. 

Het water speelt ook een cruciale rol in een van de mooiste scènes uit zijn Tarkovsky’s hele 

oeuvre, dat op een cruciaal moment in de film ‘Andrej Roebljow’ is opgenomen. We zien 

daar een vrouw in de immense Russische rivier vluchten om aan de moordende soldaten te 

ontsnappen. Deze boerenvrouw wordt vervolgd omdat zij samen met anderen, gedurende de 

nacht, de door de kerk verboden, heidense rituelen - de midzomernacht - heeft gevierd. Haar 

man en andere boeren worden vermoord.  voor het vieren van dit verboden feest van 

vruchtbaarheid. De grote rivier blijkt letterlijk haar redding te zijn. De rivier is ontoegankelijk 

voor de moordende soldaten en neemt de vrouw als het ware op in zichzelf.  

 

2.9 Artaud, taal en schizofrenie. 

Het idee van het lichaam zonder organen wordt door Deleuze ontleend aan het werk van 

Artaud. Ook Artaud spreekt over een lichaam in de diepte, een lichaam dat geen spanningen 

kent en dat deel uit maakt van een vloeibare eenheid. Deleuze wijdt het hoofdstuk ‘treizième 

série du schizoprène et de la petite fille’ van Logique du Sens om dit punt te onderstrepen.
87

 

Ook de tegenstelling tussen de brokstukken en het principe van vochtigheid is terug te vinden 

in het werk van Artaud. De brokstukken zijn volgens Artaud datgene wat het lichaam passief 

ondergaat, datgene waar het lichaam geen weerstand tegen kan bieden. Deze passiviteit kan 

echter doorbroken worden door de ervaring van vloeibaarheid. Alleen in de vloeibaarheid 

wordt de perfectie nagestreefd.
88

 De vloeibaarheid is een overwinning op het lijden van het 

                                                 86
 De moord op de boeren is overigens voor Roebljow de reden om met het schilderen van religieuze 

onderwerpen op te houden. Soortgelijke beelden vinden we vaak in andere films, zoals aan het slot van 
Zulawski’s Mes nuits sont plus belles que vos jours. 
87

 Om zijn punt duidelijk te maken, onderstreept hij een verschil tussen het werk van Artaud en Carrol, bekend 
van het boek Alice in Wonderland. Ook Carrol zou in de diepte geintereseerd zijn, maar vindt dar geen toegang 
toe. Deleuze zegt daarover het volgende: ‘Une petite fille peut chanter ‘Pimpanicaille’, un artiste écrire 
‘frumieux’, un schizophrène’ dire ‘perspendicace’ : nous ‘avons aucune raison de croire que le problème soit le 
même, pour des résultats grossièrement analogues. Il n’est pas sérieux de confondre la chanson de Babar et les 
cris-souffles d’Artaud, « Ratara ratara ratara Atara tatara rana Otara otara katara …’ (LdS 102).  
88

  Ik verwijs hier onder andere naar volgende passage: ’Il y a dans la schizophrénie une manière de vivre la 
distinction stoïcienne entre deux mélanges corporels, le mélange partiel et qui altère, le mélange total et liquide 
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lichaam. Het dichtwerk en de performances van Artaud getuigen volgens Deleuze van deze 

tegenstelling tussen liquiditeit en de brokstukken. Zijn schreeuw en de consonanten die daarin 

uitgedrukt worden vormen een blok. De verschillende losse kreten worden in de schreeuw van 

Artaud geïntegreerd. Zij drukken de ervaring van de eenheid van het lichaam zonder organen 

uit. Het principe van vochtigheid, de eenheid die in de diepte ontstaat, is volgens Deleuze 

ontoegankelijk voor Carrol. In Alice in Wonderland speelt hij wel met betekenis van woorden. 

Dit spel is echter slechts kunstmatig. Carrol blijft op de oppervlakte van betekenis en is in 

tegenstelling tot Artaud niet in staat om het lijden in de diepte inzichtelijk te maken. Hij toont 

ook niets dat een mogelijke overwinning op het lijden mogelijk kan maken. Artaud 

daarentegen brengt de krachten van de diepte tot uiting. In zijn kreten (cris-souffles) brengt hij 

een kracht tot uitdrukking, die in staat is om een eenheid aan de verbrokkelde ervaringen op te 

leggen.  

De Franse filosoof Jacob Rogozinski89 bekritiseert deze lezing van Artaud door 

Deleuze. Artaud affirmeert niet. Hij brengt geen kracht tot uitdrukking. Hij lijdt. Zijn 

schreeuw is een uiting van angst van een persoon die aan schizofrenie of een psychose lijdt. 

Het kan nooit een voorbeeld zijn van een overwinning op het eigen lijden.90 Deze kritiek raakt 

de beweringen van Deleuze echter slechts ten dele. Deleuze ontkent het lijden van Artaud op 

geen enkele moment. De kracht van Artaud bestaat volgens hem echter juist uit het feit dat 

zijn schizofrenie geen vlucht is voor de wereld. Artaud doet volgens Deleuze het simulacrum 

van het lichaam zonder organen ontstaan en toont daarmee zijn eigen kracht. Door middel van 

dit simulacrum verzet hij zich tegen de wereld die hem achtervolgt. Voor Deleuze toont hij de 

werking van het principe van het water en vuur.91 Hij laat de woorden en daarmee ook alle 

ervaringen samensmelten tot een eenheid. De regressie tot schizofrenie is een overwinning.92 

Artaud ontdekt het vitale lichaam, dat deze overwinning mogelijk maakt. Hoe wordt deze 

overwinning volgens Deleuze echter precies bereikt? 
                                                                                                                                                         
qui laisse le corps intact. Il y a, dans l'élément fluide ou liquide insufflé, le secret non écrit d'une mélange actif 
qui est comme le « principe de la Mer », par opposition avec les mélanges passifs des parties emboîtées.’ (LdS 
109).  
89 Zie Evelyne Grossman & Jacob Rogozinski (2008) ‘Deleuze lecteur d’Artaud’ in Rue Descartes 1/2008 (n° 
59) pp. 77-91. 
90 Dezelfde conclusie wordt ook door Monique David-Ménard (2006) getrokken in Deleuze et la psychanalyse, 
Paris: PUF. De eis van Deleuze om meeste te worden over het eigen lijden is vanuit klinisch perspectief ver 
gezocht. De psychoanalytische praktijk is een confrontatie met de zwakheden van de mens. Het lijden kan 
volgens haar slechts ingeperkt worden. Zie bijvoorbeeld David-Ménard (2006 : 150). 
91 Deleuze zegt het als volgt: ‘Et, si l’on suppose que le schizophrène, avec tout le langage acquis, régresse 
jusqu’à cette position schizoïde, on ne s’étonnera pas de retrouver dans le langage schizophrénique la dualité et 
la complémentarité des mots-passions, blocs soudés par un principe d’eau ou de feu.’ (LdS 220). 
92 Deleuze zegt het als volgt: ‘Pour tout Carroll, nous ne donnerions pas une page d'Antonin Artaud ; Artaud est 
le seul à avoir été profondeur absolue dans la littérature, et découvert un corps vital et le langage prodigieux de 
ce corps, à force de souffrance, comme il dit. I l explorait l'infra-sens, aujourd'hui encore inconnu.’ (LdS 114). 2. Schizoïde positie   51 
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Deleuze onderbouwt zijn lezing van het werk van Artaud door het maken van een 

onderscheid tussen twee typen woorden die door degene die een regressie naar de schizoïde 

positie meemaakt geuit worden.
93

 De eerste zijn de woorden-passies (mots-passions). Deze 

woorden staan los van elkaar. Het zijn de ontploffende brokstukken. De andere zijn de 

woorden-acties (mots-actions). Zij zijn in staat om de brokstukken, de woorden-passies, te 

solderen. Het zijn woorden die door het principe van het water of vuur geleid worden. Wat 

zijn de woorden-passies en de woorden-acties volgens Deleuze? Het onderscheid tussen deze 

twee soorten woorden komt op vanuit de ervaring van het lichaam bij een schizofreen. Wat is 

de relatie tussen de woorden en het lichaam? Men kan hier nog nauwelijks van een relatie 

spreken. In de ervaring van een schizofreen is alles lichaam. Het onderscheid tussen de 

woorden en de dingen bestaat niet. Er bestaat alleen diepte. Het lichaam staat in relatie tot 

andere lichamen.
94

 Het lichaam van een schizofreen is tegelijk nog onvolledig. Dit lichaam is 

verbrokkeld en verkeert in staat van ontbinding. Het is niet in staat om woorden te 
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brengen, om scheiding tussen het lichaam en het denken te produceren. Een woord kan 

wellicht ergens naar verwijzen, maar dit is vooral de leegte. Een woord lijkt iets present te 

kunnen stellen, maar datgene wat present wordt gesteld doet er niet toe. De act van 

betekenisgeving wordt als betekenisloos ervaren. Het woord verliest voor degene die de 

regressie meemaakt naar de schizoïde positie in feite al zijn betekenis (zin, sense).
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 Ik verwijs hier weer naar de volgende passage: ‘Et si l'on suppose que le schizophrène, avec tout le langage 
acquis, régresse jusqu'à cette position schizoïde, on ne s'étonnera pas de retrouver dans le langage 
schizophrénique la dualité et la complémentarité des mots-passions, morceaux excrémentiels éclatés, et des 
mots-actions, blocs soudés par un principe d'eau ou de feu.’ (LdS 220). 
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  Ik verwijs hier naar het volgende passage: ‘La première évidence schizophrénique, c'est que la surface est 
crevée. Il n'y a plus de frontière entre les choses et les propositions, précisément parce qu'il n'y a plus de surface 
des corps. Le premier aspect du corps schizophrénique, c'est une sorte de corps-passoire : Freud soulignait cette 
aptitude du schizophrène à saisir la surface et la peau comme percée d'une infinité de petits trous '. La 
conséquence en est que le corps tout entier n'est plus que profondeur, et emporte, happe toutes choses dans cette 
profondeur béante qui représente une involution fondamentale. Tout est corps et corporel. Tout est mélange de 
corps et dans le corps, emboîtement, pénétration. Tout est de la physique, comme dit Artaud ; «  nous avons dans 
le dos des vertèbres pleines, transpercées par le clou de la douleur et qui, par la marche, l'effort des poids à 
soulever, la résistance au laisser-aller, font en s'emboîtant l'une sur l'autre des boîtes ».’ (LdS 106). 
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 Ik verwijs hier naar: ‘Dans cette faillite de la surface, le mot tout entier perd son sens.’ (LdS 107). 
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 Deleuze zegt het als volgt: ‘Mais il perd en tous cas son sens, c’est-à-dire sa puissance à recueillir ou à 
exprimer un effet incorporel distinct des actions et des passions du corps, un événement idéel distinct de sa 
propre effectuation présente.’ (LdS 107).  
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96 Deleuze zegt het als volgt: ‘Mais il perd en tous cas son sens, c’est-à-dire sa puissance à recueillir ou à 
exprimer un effet incorporel distinct des actions et des passions du corps, un événement idéel distinct de sa 
propre effectuation présente.’ (LdS 107).  
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de toekomst en brengt daarmee niet het onbekende tot uitdrukking, stelt Deleuze. Bij een 

regressie naar een schizofrene positie lijkt het dan ook alsof de taal al zijn vrijheid verliest. 

Het houdt immers op om een vrij spel van betekenis te zijn. Ieder woord is een losse entiteit. 

Het laat geen overkoepelende betekenisstructuur ontstaan. Het valt uiteen in brokstukken, in 

syllabes, letters en klanken, die het lichaam affecteren en aangevallen.  

Een schizofreen kan zich echter tegen de aanvallen verdedigen. Dit gebeurt in het 

geval van Artaud juist dankzij het gebruik van de woorden acties (mots-actions), die vanuit 

het lichaam zonder organen opkomen. 97 Artaud kan, stelt Deleuze ook in de diepte, zonder 

het besef van de oppervlakte, het lijden bestrijden. De overheersende verbrokkeling kan teniet 

worden gedaan. De triomf over het lijden wordt in geval van Artaud juist bereikt door de 

woorden-zuchten, woorden-kreten (mots-cris). Daarin worden alle letterlijke, syllabische en 

fonetische waarden van woorden vervangen door tonen (valeurs toniques). Het lichaam begint 

als het ware te zingen. De woorden-acties bestaan uit klanken (consonanten) en zuchten. De 

modulatie vervangt alle syllabische en letterlijke waarden. Een woord-actie verandert in een 

handeling, een actie die de verbrokkeling bestrijdt. Het is niet ontleedbaar en kan daarmee 

niet desintegreren. De taal die uit worden-acties bestaat is een taal zonder articulatie. Het 

gekrijs van Artaud sticht een eenheid. De schizofreen komt op deze wijze dichterbij de 

vloeibaarheid, dichterbij het ‘principe van de zee’ dat alle spanningen opheft.98 Hij kan ervoor 

zorgen dat de woorden het Ik niet meer aan kunnen vallen. 

 

De ideeën van Artaud en Deleuze hebben groot invloed gehad op het hedendaagse 

theater en in de moderne dans. Vooral in de dans wordt er vaak gebruik gemaakt van het 

simulacrum van het lichaam zonder organen. Nederlandse choreografen, zoals Bruno 

Listopad, laten zich daarin openlijk door Artaud en Deleuze inspireren. Hun choreografieën 

staan veraf van ballet/dans waar vaste patronen veiligheid aan de dansers bieden en 

aangename esthetische ervaringen oproepen bij het publiek. Dansers van Listopad dansen niet 

volgens vaste patronen. Hun dans is vaak spastisch en doortrokken van het lijden. Het is 

                                                 
97 Ik verwijs hieronder naar het volgende passage: ‘Et de même que le blessant, tout à l’heure, était dans les 
éléments phonétiques affectant les parties du corps emboite ou déboite, le triomphe ne peut être obtenu 
maintenant que par l’instauration de mots-souffles de mots-cris où toutes les valeurs littérales, syllabiques et 
phonétiques sont remplacées par des valeurs exclusivement toniques et non écrites, auxquelles correspond un 
corps glorieux comme nouvelle dimension du corps schizophrénique, un organisme sans parties qui fait tout par 
insufflation, inspiration, évaporation, transmission fluidique (le corps supérieur ou corps sans organes 
d’Antonin Artaud).’ (LdS 108). 
98 Deleuze zegt het als volgt: ‘Il y a dans la schizophrénie une manière de vivre la distinction stoïcienne entre 
deux mélanges corporels, le mélange partiel et qui altère, le mélange total et liquide qui laisse le corps intact. Il 
y a, dans l'élément fluide ou liquide insufflé, le secret non écrit d'une mélange actif qui est comme le « principe 
de la Mer », par opposition avec les mélanges passifs des parties emboîtées.’ (LdS 109). 2. Schizoïde positie   53 
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verbrokkeld. Deze ervaringen worden echter op sommige momenten overwonnen. Juist in 

dans is men ertoe in staat om de mogelijkheid van verzoening, van vereniging die de 

verbrokkeling teniet doet en het lijden overstijgt, zichtbaar te maken.
 
 

 

We zouden kunnen stellen dat het nee van Bartleby, zichtbaar in zijn formule I would 

prefer not to, voor Deleuze soortgelijke thema’s tot uitdrukking brengt. De secretaris Bartleby 

is aanvankelijk in staat om te spreken en werkt hard op zijn kantoor op Wall Street. Hij maakt 

echter een regressie in de richting van de schizoïde positie mee. Hij weigert nog te spreken en 

de hem toebedeelde taken uit te voeren. Hij blijft op het kantoor slapen. Zijn enige respons op 

alle verzoeken is het uitspreken van zijn formule ‘I would prefer not to’. Bartleby wordt 

begeleid door de schizoïde simulacrum van het lichaam zonder organen dat tot uitdrukking 

wordt gebracht in zijn formule. Het gebruik van deze formule impliceert voor Deleuze 

immers nog een band met de taal en zijn omgeving. Bartleby wijst de wereld niet af. De 

formule stelt hem ertoe in staat om een nieuwe wijze van bestaan te ontdekken. Het stelt hem 

in staat om de taal en zijn omgeving te neutraliseren. Enige waar Bartleby zich tegen keert is 

de wil om te handelen, een wil dat kenmerkend is voor de maatschappij waarin hij leeft. De 

formule stelt Bartleby in staat om onbeweegbaar te blijven.
99

 Zijn regressie staat in dienst van 

een hoger doel. Bartleby is een clinicus van de hedendaagse maatschappij. Melville brengt via 

hem een onbewuste tendentie tot uitdrukking dat binnen de hedendaagse maatschappij 

onbewust aanwezig is. Hij maakt het mogelijk om zich tot de maatschappij en de wil om te 

handelen die ze aan een ieder oplegt te verhouden.
100

  

 

2.10 Afsluiting. 

We hebben in de inleiding aangegeven dat we het proces van de dynamische genese vanuit 

drie perspectieven bezien: dynamische genese als een psychoanalytische theorie, als een 

filosofische theorie en als een stap binnen het denken van Deleuze over het verlangen. In dit 

hoofdstuk hebben we allereerst gezien wat het betekent om de wereld vanuit de schizoïde 

positie te ervaren. Een persoon voor wie deze positie dominant is, leeft in een wereld die 

voornamelijk gekenmerkt wordt door ervaringen van lust en spanning. Hij wil lust ervaren en 
                                                 99

 Deleuze zegt het onder andere als volgt: ‘La formule anéantit « copier », la seule référence par rapport à 
laquelle quelque chose pourrait être ou non préféré. Je préférais rien plutôt que quelque chose : non pas une 
volonté de néant, mais la croissance d’un néant de volonté. Bartleby a gagné le droit de survivre, c’est-à-dire de 
se tenir immobile et debout face à un mur aveugle.(…) Il ne peut survivre qu’en tournoyant dans un suspens qui 
tient tout le monde à distance.’ (CC 92).  
100

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Vocation schizophrénique: même catatonique en anorexique, Bartleby n’est pas 
le malade, mais le médicine d’une Amérique malade, le Medicine-man, le nouveau Christ ou notre frère à tous.’ 
(CC 114).  
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100 Deleuze zegt het als volgt: ‘Vocation schizophrénique: même catatonique en anorexique, Bartleby n’est pas 
le malade, mais le médicine d’une Amérique malade, le Medicine-man, le nouveau Christ ou notre frère à tous.’ 
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de tergende spanning zo snel mogelijk doen afnemen. De lust wordt verkregen op momenten 

waarop de spanning afneemt. Hij neemt bezit van steeds nieuwe goede partiële objecten. De 

doodsdrift en agressie zijn echter overheersend en versterken het wantrouwen. De partiële 

objecten vallen het lichaam aan en dreigen het te verscheuren en te vernietigen. We hebben 

gezien dat het eerste mechanisme om deze dreigingen te bestrijden in introjectie gevonden 

wordt. Men leeft in deze positie in een vicieuze cirkel. Constante opname van nieuwe goede 

partiële objecten is de eerste weg uit de ellende.  

Deleuze stippelt echter een andere, een even tragische, mogelijkheid – de ontwikkeling 

van het simulacrum van het lege of volle lichaam zonder organen. Men kan zich of 

terugtrekken en de opname van objecten minimaliseren of in tegenstelling daartoe een poging 

wagen om een ervaring van vereniging met de wereld te bewerkstelligen. In de tweede helft 

van het hoofdstuk hebben we ook gezien hoe Deleuze de architectuur van de paranoïd-

schizoïde positie, die oorspronkelijk door Melanie Klein wordt ontwikkeld, herschrijft. 

Deleuze stelt dat niet de tegenstelling tussen de goede en slechte objecten maar de spanning 

tussen de deelobjecten en het complete lichaam zonder organen centraal staat binnen deze 

positie. Deleuze is in staat om door middel hiervan het gedrag van een schizofreen anders te 

begrijpen. Een schizofreen of een psychoot hoeft zich niet van de wereld af te keren. Hij sluit 

zich niet zomaar op in zichzelf. Het ‘nee’ kan een oplossing zijn. Een schizofreen kan ‘ja’ 

tegen het lichaam zonder organen zeggen. Hij kan met een simulacrum (phantasma) van de 

volheid of leegheid, van de perfectie die hij nastreeft, leven. Het nee van een anorectica, van 

Artaud, moderne dans of van Bartleby is een affirmatie. Het is een zoektocht naar een lichaam 

dat alle ervaringen verenigd, dat de spanning opheft en tot een geheel doet samensmelten. Het 

vochtigheidsprincipe is niet meer dan dat, de mogelijkheid om alle brokstukken in een blok, 

‘blok van de zee’ samen te doen smelten. 

Hiermee hebben we ook gezien waaruit de confrontatie met de structuralistische 

psychoanalyse bestaat. Deleuze maakt aan de ene kant uitvoerig gebruik van het 

psychoanalytische vocabulaire. Aan de andere kant maakt hij echter kleine wijzigingen in de 

oorspronkelijke thematisering van de paranoïd-schizoïde positie. Psychose of schizofrenie is 

voor hem geen pathologie die een vlucht voor de wereld impliceert. Schizofrenie kan een 

onafhankelijke constructie, een eigenzinnige verhouding tot de wereld produceren. De 

gerichtheid op het lichaam zonder organen maakt een gedeeltelijke overwinning over het 

eigen lijden mogelijk. De schizoïde positie wordt hiermee echter niet geromantiseerd. Deleuze 

behoudt de band met het klinische perspectief. Hij blijft de ernst van de traumatische 
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ervaringen binnen de schizoïde positie benadrukken en onderstreept hoe moeilijk het is om 

met een bijpassend phantasma – het lichaam zonder organen – daar het hoofd tegen te bieden.  

 

We hebben ook gezien dat de dynamische genese een filosofische theorie is over het 

ontstaan van volwaardige betekenis en daarmee volwaardige psyche. Het proces van genese 

en individuatie speelt hierin een fundamentele rol. We hebben gezien waarom Deleuze in het 

werk van Klein is geïnteresseerd. Het leven begint met een fase waarin simulacra een 

fundamentele rol spelen in de geest van een kind. Het kind construeert een eigen vrije 

verhouding tot de omgeving, zonder nog besef te hebben van het bestaan van een externe orde 

of structuur, dat betekenis van het gedrag en woorden bepaalt. Deleuze onderstreept hiermee 

dat, in zoverre de schizoïde positie ons gedrag altijd bepaalt, wij het vermogen dragen om ons 

tot de objecten om ons heen anders te verhouden dan voorgeschreven vanuit een 

overkoepelende structuur. Dit vermogen staat echter nog niet volledig ter beschikking van 

degene die de wereld vanuit de schizoïde positie ervaart.  

 

 We zien daarmee ook een thema terugkomen dat later in het werk van Deleuze en 

Guattari aanwezig zal zijn. Een schizofreen ervaart een wereld, die geen externe ordening 

kent. Het is een ervaring die iedereen kent, een ervaring die gekoesterd moet worden. We zijn 

ertoe in staat om zich telkens weer op een andere manier tot de objecten in de omgeving te 

verhouden. Deleuze blijft echter erop wijzen dat de schizoïde omgang met de omgeving altijd 

gebrekkig blijft. Pas het doorlopen van alle stadia van de dynamische genese opent de 

mogelijkheid om van de vrijheid, die aan de schizoïde positie eigen is, te kunnen genieten. 

Deleuze onderstreept in Logique du Sens, dan ook dat de schizoïde positie overwonnen wordt 

door de ontwikkeling van een nieuwe, depressieve positie. Het kind komt uiteindelijk in 

aanraking met de externe orde, aan welke het zich snel gaat onderwerpen. De bespreking van 

dit proces wordt in het volgende hoofdstuk besproken.  
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3.           De depressieve positie. 

 

3.1 Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk hebben we de door Deleuze besproken eigenschappen van de 

schizoïde positie aan de orde laten komen. We hebben gezien dat Deleuze de 

ongestructureerde aard van de ervaring vanuit deze positie onderstreept. Het is een ervaring 

die nog niet door een extern structuur bemiddeld wordt. Deze ervaring is het beste als vol van 

lust en spanning te begrijpen. Het kind geniet van de objecten die op hem inwerken, maar 

wordt door dezelfde objecten tevens bedreigd. Deze objecten wekken tevens zijn agressie op. 

Het kind wordt in zijn beleving voortdurend vervolgd en aangevallen. We hebben gezien dat 

de voortdurende introjectie van partiële goede objecten niet de enige vorm is van verdediging 

tegen de voortdurende aanvallen van de slechte partiële objecten. Deleuze meent dat de 

spanning die karakteristiek is voor de ervaringen van een schizofreen niet door een introjectie 

van een extern goed object opgeheven kan worden. Het is volgens hem onmogelijk om het 

goede object op te nemen omdat het goede object geen partieel object kan zijn. Het goede 

object kan alleen een intern compleet object zijn - het lichaam zonder organen. Dit object 

staat gelijk aan een ervaring van absolute leegheid of volheid. De spanningen en angsten die 

in de schizoïde positie opkomen, alsook de wending tot het lichaam zonder organen brengen 

veel gevaren met zich mee. Dit is zeer duidelijk in het geval van een anorexia, waar de 

volledige afwijzing van het voedsel levensgevaarlijk kan worden. Melanie Klein vindt het dan 

ook van fundamenteel belang dat een paranoïcus of een schizofreen voortgang maakt naar de 

manisch-depressieve positie, waardoor hun band met de omgeving zal versterken.  

 

In dit hoofdstuk wordt de tweede positie binnen de dynamische genese – de 

depressieve positie – behandeld. Deze positie wordt net als de voorafgaande schizoïde positie 

in de serie de l’oralité besproken. Ook hier zal zij vanuit drie invalshoeken geanalyseerd 

worden, die leidend zijn voor onze analyse van de dynamische genese. De dynamische genese 

is een psychoanalytische theorie, over de aard van het verlangen, een filosofische theorie over 

het ontstaan van en de verhouding tot de externe structuren van zin, en uiteindelijk een 

ontwikkeling binnen het denken van Deleuze over het verlangen. In het vervolg wordt 

allereerst nader ingegaan op de karakteristieken van de manisch-depressieve positie zoals 
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Melanie Klein die verstaat. De aard van deze positie zal verduidelijkt worden aan de hand van 

de ervaringen van een kind en vervolgens aan de hand van klinische voorbeelden. We zullen 

zien hoe de depressie en manie zich van paranoia en schizofrenie onderscheiden. Vervolgens 

wordt er aandacht besteed aan de wijzigingen die Deleuze aan de uiteenzetting van Klein 

toevoegt. De ontdekking van het lichaam zonder organen heeft gevolgen voor de 

karakteristieken van deze positie en voor de aard van het complete goede object. De 

uiteenzetting wordt ondersteund door middel van voorbeelden uit het dagelijkse leven, de 

kunst en de literatuur. Deleuze gaat er immers van uit, zoals reeds in de inleiding gezegd, dat 

de besproken pathologieën juist in kunst en literatuur het meest scherp zichtbaar worden. In 

het hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de aard van de verandering van de psychische 

representanten, die de ervaringen in deze positie begeleiden. Er wordt nader ingegaan op het 

verschil tussen de simulacra en het Idool. Ten slotte worden de filosofische implicaties van 

deze positie geanalyseerd en wordt er aandacht besteedt aan de bijdrage van deze positie aan 

de ontwikkeling van de taal. Het kind blijkt met de opkomst van de depressieve positie het 

besef te ontwikkelen van het bestaan van betekenis en de ordening daarvan, maar is nog niet 

in staat om de ware aard daarvan te doorgronden.  

 

3.2. Manisch-depressieve positie bij Klein.  

Melanie Klein koppelt de opkomst van de verschillende posities aan verschillende periodes in 

het leven van een kind. Zij is ervan overtuigd dat de paranoïd-schizoïde positie dominant is 

gedurende de eerste half jaar van het leven van het kind. Het kind maakt in deze periode 

echter enorme cognitieve veranderingen mee. Het ziet steeds op langere afstand waardoor het 

in staat is om verschillende objecten van elkaar te onderscheiden. Na een half jaar ziet het niet 

alleen losse delen van het lichaam - een borst, een hand, een gezicht - maar tevens het lichaam 

van de moeder in het geheel. Het ziet ook andere mensen en is in staat om bekenden van 

onbekenden te onderscheiden. Het gehoor wordt eveneens steeds beter. Het kind is nu in staat 

om ordening in de omringende losse geluiden en ruis aan te brengen. Het is nu in staat om de 

stemmen van elkaar te onderscheiden en het aan bepaalde personen te koppelen. Het kind kan 

bovendien beter anticiperen op gebeurtenissen in zijn omgeving. Het verwacht bijvoorbeeld al 

dat het gevoed zal worden op moment dat het de moeder ziet naderen.
1
  

                                                           
1
 Voor de beschrijving van de relatie tot objecten vanuit de manisch-depressieve positie zie o.a. Paula Heiman 

(1952: 126), ‘Certain functions of introjection and projection in early infancy’, in Klein (et al.) (1952) 
Developments in Psychoanalysis, London: Hogarth Press. Voor de analyse van de rol van de doodsdrift in Klein 
zie ook van Haute & Geyskens 2003, ‘Van doodsdrift tot hechtingstheorie’, Amsterdam: Boom. 
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 Deze zich ontwikkelende geestelijke vermogens zijn van grote betekenis voor het 

psychische leven van een kind. Klein onderstreept dat het kind nu in staat is om zich op de 

totale objecten te richten.2 De moeder bestaat niet meer uit losse delen. Het kind ziet dat de 

ouders het verzorgen, van voedsel voorzien, het verdedigen en behulpzaam zijn in het 

bezweren van angsten. Dit toegenomen besef heeft gevolgen voor de relatie met de externe en 

vervolgens geintrojecteerde objecten. We kunnen volgens Klein niet uitsluitend spreken over 

lust en spanning. De emotionele verhouding tot de objecten verandert. De vroegere 

libidineuze fixatie bijvoorbeeld op de borst ontwikkelt zich nu tot fixatie op de moeder als 

persoon.3 Het kind gaat zich in de toenemende mate met haar identificeren. Het kind wil op 

het totale object lijken. Het wil op dezelfde manier bewegen, lachen en spreken als de 

moeder.  

De identificatie met het complete, goede, object leidt ook direct tot de afhankelijkheid 

daarvan. Het kind ontwikkelt het besef van de eigen beperkingen. Het begint in te zien dat het 

goede object het in alle opzichten overstijgt. De ouders zijn machtiger dan het kind. Zij zijn 

vele malen groter en beschikken over onbegrijpelijk veel kennis. Het zijn immers de ouders 

die de beslissingen nemen over alles wat het kind aangaat. Zij bepalen wanneer het eet, 

wanneer het verschoond wordt, wanneer het moet slapen en waar en wanneer het mag spelen. 

Bij de bespreking van de relatie tot de ouders legt Klein echter minder de nadruk op de 

verboden die de ouders aan kinderen opleggen. Hiermee nuanceert zij de stellingen van Freud 

uit teksten zoals Het Ik en het Es, waar de nadruk vooral wordt gelegd op de verboden die 

verbonden zijn met de Oedipale seksualiteit. Klein benadrukt dat de ouders vooral verzorgen 

en ondersteunen. De identificatie met de ouders is van fundamenteel belang voor het 

overwinnen van de paranoïd-schizoïde angsten. Het goede object beschermt het kind. Het 

zorgt ervoor dat de aanvallen van de partiële objecten gepareerd worden, dat het voortbestaan 

van het Ik gegarandeerd wordt.4  

Het complete object wordt volgens Klein echter niet alleen in de buitenwereld maar 

ook in het innerlijk aangetroffen. Het belang van het mechanisme van introjectie neemt 

binnen deze positie immers toe. Het goede complete object wordt geïncorporeerd om zowel 

                                                           
2 Klein zegt het onder andere als volgt: ‘The dread of persecution, which was at first felt on the ego’s account, 
now relates to the good object as well and from now on preservation of the good object is regarded as 
synonymous with the survival of the ego. Hand in hand with this development goes a change of the highest 
importance, namely, from a partial object relation to the relation to a complete object. Through this step the ego 
arrives at a new position, which forms the foundation of that situation called the loss of the loved object. Not 
until the object is lived as a whole can its loss be felt as a whole.’ (Klein 1935: 118).  
3 Klein 1935: 141. 
4 Ik verwijs hier naar: ‘from now on preservation of the good object is regarded as synonymous with the survival 
of the ego’. (Klein 1935: 118). 3. Depressieve positie   59 
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of the ego’. (Klein 1935: 118). 
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het zwakke Ik bescherming te bieden alsook om het goede object zelf tegen de aanvallen van 

de slechte partiële objecten te kunnen beschermen.
5
 Juist het intern goed object stelt het Ik 

vervolgens in staat om zich tot de objecten in de buitenwereld met meer zekerheid te 

verhouden. Het is minder angstig voor de mogelijke aanvallen. De nog steeds zwakke Ik moet 

echter keer op keer het bestaan van het goede interne object bevestigd zien worden. Een van 

de manieren om dit te bereiken is door de projectie van dit geintrojecteerde object op de 

objecten in de buitenwereld. Het zijn eerst de ouders en later een geliefde of een politiek 

leider, die de eigenschappen van dit intern goed object verkrijgen en het bewijs vormen voor 

het bestaan van het interne goede object.
6
  

 

De opkomst van de manisch-depressieve positie brengt echter nieuwe obstakels met 

zich mee. In de paranoïd-schizoïde positie was het volgens Klein makkelijker om een 

onderscheid te maken tussen een goed en slecht object. De slechte en goede borst stonden 

immers gelijk aan twee verschillende ervaringen. Dit verandert met de opkomst van de 

nieuwe positie. De moeder wordt vanuit deze positie zowel het goede als slechte object.
7
 De 

moeder wordt nu immers de bron van lustvolle en onlustvolle ervaringen. De ouders maken 

niet alleen veel mogelijk, maar ontzeggen het kind ook veel van wat het wil. Het mechanisme 

van projectie versterkt volgens Klein deze dubbelzinnige ervaring van de ouders. De eigen 

sadistische/agressieve impulsen blijven immers behouden en worden nu op de totale objecten 

geprojecteerd. De ouders kunnen als bedreigend ervaren worden. Dit zal de onzekerheid en 

angst, die het kind ervaart, niet minder doen worden. Indien de sadistische impulsen van het 

kind sterk blijven, zal het geloof in het complete goede object ondermijnd worden. Indien het 

object nog niet geintrojecteerd is, wordt de opkomst van de manisch-depressieve positie 

belemmerd.  

Het belangrijkste nieuwe probleem dat eigen is aan de manisch-depressieve positie is 

echter de angst om het goede object, het object waar het Ik in hoge mate afhankelijk van is 

geworden, te verliezen. Het psychisch lijden binnen deze positie wordt doorgaans veroorzaakt 

door de angst om het goede object te verliezen of door de angst dit object reeds verloren te 

                                                           
5
 Klein zegt het als volgt: ‘In this stage the ego is more than ever driven both by love and by need to introject the 

object. Another stimuius for an increase of introjections is the phantasy that the loved object may be preserved in 
safety inside oneself.’ (Klein 1935: 119).  
6
 Het dient hier opgemerkt te worden dat de opname van het complete object in de psyche, door een minder 

fysiek proces wordt begeleidt, dan dat het geval is bij de paranoïd-schizoïde positie. Daar was de introjectie van 
goed partieel object direct gekoppeld aan de ervaringen aan verschillende zone’s van het lichaam. Hier wordt de 
introjectie veroorzaakt door het langdurig omgaan met de complete objecten in de buitenwereld. Zie ook Klein 
1935: 119.  
7
 Zie Klein 1935: 141.  

60   Dynamische genese van zin. 

het zwakke Ik bescherming te bieden alsook om het goede object zelf tegen de aanvallen van 

de slechte partiële objecten te kunnen beschermen.5 Juist het intern goed object stelt het Ik 

vervolgens in staat om zich tot de objecten in de buitenwereld met meer zekerheid te 

verhouden. Het is minder angstig voor de mogelijke aanvallen. De nog steeds zwakke Ik moet 

echter keer op keer het bestaan van het goede interne object bevestigd zien worden. Een van 

de manieren om dit te bereiken is door de projectie van dit geintrojecteerde object op de 

objecten in de buitenwereld. Het zijn eerst de ouders en later een geliefde of een politiek 

leider, die de eigenschappen van dit intern goed object verkrijgen en het bewijs vormen voor 

het bestaan van het interne goede object.6  

 

De opkomst van de manisch-depressieve positie brengt echter nieuwe obstakels met 

zich mee. In de paranoïd-schizoïde positie was het volgens Klein makkelijker om een 

onderscheid te maken tussen een goed en slecht object. De slechte en goede borst stonden 

immers gelijk aan twee verschillende ervaringen. Dit verandert met de opkomst van de 

nieuwe positie. De moeder wordt vanuit deze positie zowel het goede als slechte object.7 De 

moeder wordt nu immers de bron van lustvolle en onlustvolle ervaringen. De ouders maken 

niet alleen veel mogelijk, maar ontzeggen het kind ook veel van wat het wil. Het mechanisme 

van projectie versterkt volgens Klein deze dubbelzinnige ervaring van de ouders. De eigen 

sadistische/agressieve impulsen blijven immers behouden en worden nu op de totale objecten 

geprojecteerd. De ouders kunnen als bedreigend ervaren worden. Dit zal de onzekerheid en 

angst, die het kind ervaart, niet minder doen worden. Indien de sadistische impulsen van het 

kind sterk blijven, zal het geloof in het complete goede object ondermijnd worden. Indien het 

object nog niet geintrojecteerd is, wordt de opkomst van de manisch-depressieve positie 

belemmerd.  

Het belangrijkste nieuwe probleem dat eigen is aan de manisch-depressieve positie is 

echter de angst om het goede object, het object waar het Ik in hoge mate afhankelijk van is 

geworden, te verliezen. Het psychisch lijden binnen deze positie wordt doorgaans veroorzaakt 

door de angst om het goede object te verliezen of door de angst dit object reeds verloren te 

                                                           
5 Klein zegt het als volgt: ‘In this stage the ego is more than ever driven both by love and by need to introject the 
object. Another stimuius for an increase of introjections is the phantasy that the loved object may be preserved in 
safety inside oneself.’ (Klein 1935: 119).  
6 Het dient hier opgemerkt te worden dat de opname van het complete object in de psyche, door een minder 
fysiek proces wordt begeleidt, dan dat het geval is bij de paranoïd-schizoïde positie. Daar was de introjectie van 
goed partieel object direct gekoppeld aan de ervaringen aan verschillende zone’s van het lichaam. Hier wordt de 
introjectie veroorzaakt door het langdurig omgaan met de complete objecten in de buitenwereld. Zie ook Klein 
1935: 119.  
7 Zie Klein 1935: 141.  



3. Depressieve positie   61 

hebben. Het Ik vreest vanuit deze positie dus niet zo zeer voor het eigen bestaan maar voor 

het bestaan van het interne complete goede object. Dit object is immers de enige bescherming 

tegen de aanvallen van de slechte partiële objecten, de enige bescherming tegen de 

omringende agressie en verbrokkeling. De strijd richt zich binnen deze positie echter niet 

alleen tegen de omgeving. Het Ik strijd voortaan in hoge mate ook tegen zichzelf.8 De 

omgeving van het kind levert hier een fundamentele bijdrage. Een kind dat agressief is, wordt 

bestraft. Deze straf leidt tot het besef dat de liefde van de ouders, liefde dat de garantie is van 

het bestaan van intern goed object, niet onvoorwaardelijk is. Het goede object dreigt daarmee 

verloren te gaan. De dreiging voor het voortbestaan van dit intern object komt echter niet 

alleen van buiten. De slechte partiële objecten worden niet alleen in de buitenwereld maar ook 

in het innerlijk aangetroffen. Het Ik gaat voortaan met alle kracht de strijd aan met de interne 

slechte objecten. Het kind bestrijdt nu de eigen agressie en ander ongewenst gedrag. Alleen 

deze strijd lijkt het voortbestaan van het goede interne object te garanderen. Het kind 

wantrouwt zichzelf.  

Klein onderstreept dat er twee manieren bestaan om met de angst om het goede object 

te verliezen te leren omgaan. Het ontwikkelen van het besef dat de externe objecten – bijv. de 

reële ouders – zich altijd op een ambivalente wijze tot het kind zullen verhouden, is de eerste. 

Het maken van een onderscheid tussen de psychische realiteit en de externe realiteit, de 

tweede. Het kind moet, volgens Klein, gaan beseffen dat geliefde en gehate reële objecten 

dezelfde kunnen zijn. De moeder is net zo goed een bron van lust als van spanning en 

frustratie. Een reëel object, dat de garantie voor het interne goede object vormt, kan zich altijd 

op een ambivalente wijze ten opzichte van het kind verhouden. Het kind moet begrijpen dat 

het goede object zich niet van hem direct afwendt. Ten tweede moet het kind ook tot besef 

komen dat de reële objecten en de geintrojecteerde imaginaire objecten met elkaar 

verstrengeld zijn. De frustrerende handelingen van de moeder hoeven daarmee niet direct te 

leiden tot het ondermijnen van de sterkte van het interne goede object. Het kind en later ook 

een volwassene kunnen volgens Klein leren om de relaties tussen de interne en externe 

objecten goed te doorgronden.9  

                                                           
8 Ik baseer me in deze paragraaf onder ander op de volgende passage: ‘In my experience there is, furthermore, a 
deep anxiety as to the dangers which await the object inside the ego. It could not be safely maintained there, as 
the inside is felt to be a dangerous and poisonous place in which the loved object would perish. Here we see one 
of the situations which I have described as being fundamental for ‘the loss of the loved object’, the situation, 
namely, when the ego becomes fully identified with its good, internalized objects, and at the same time becomes 
aware of its own incapacity to protect and preserve them against the internalized, persecuting objects and the 
id.’ (Klein 1935: 119). 
9 Ik baseer me hier op Klein 1935: 143. 3. Depressieve positie   61 
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De opkomst van de manisch-depressieve positie leidt, volgens Klein, in het algemeen 

tot verandering van het belang van verschillende psychische mechanismen. Het belang van 

het mechanismes van projectie en afscheiding neemt af. Het kind projecteert steeds minder 

agressie op zijn omgeving. Hierdoor kan de idealisatie van het goede object makkelijker vorm 

krijgen.
10

 Het Ik kan met gemak goede eigenschappen aan de externe objecten toegchrijven. 

Het mechanisme dat met deze positie daarentegen wel aan belang wint, is zoals gezegd, 

introjectie. Het goede object wordt opgenomen, wat tot uiting komt in de toegenomen 

gerichtheid op de ouders. Introjectie is ook later van fundamenteel belang voor personen voor 

wie de manisch-depressieve positie dominant is. Objecten zoals God, de geliefde of de 

nationale identiteit moeten telkens weer opgenomen worden. Het Ik wendt zich tot externe 

goede objecten, die bescherming biedt tegen de spanningen die door interacties met andere 

objecten opgeroepen worden. De introjectie van deze objecten lijkt het bestaan van een intern 

goed object garant te kunnen stellen. 

De opkomst van de manisch-depressieve positie leidt, volgens Klein tevens tot de 

grote versterking van een ander fundamenteel psychisch mechanisme, namelijk de reparatie. 

Het Ik wil meer en meer de eigen agressieve en sadistische aanvallen op het goede object 

ongedaan maken. Het goede object moet hersteld worden. Het mag niet verbrokkeld zijn en 

verdwijnen. Het kind wil bijvoorbeeld de ouders als een goed compleet object ervaren, en de 

spanning die de interacties daarmee veroorzaken, vergeten. Het kind wil de schade, die het in 

eigen verbeelding aangericht heeft, ongedaan maken. Het kan bijvoorbeeld alle orders van de 

ouders slaafs uitvoeren. Deze reparatiepogingen zijn volgens Klein echter gedoemd te 

mislukken.
11

 Ten eerste is het Ik bij de aanvang van deze positie, volgens Klein, niet volledig 

is staat om in de goedheid van het object te geloven. Het kind bevindt zich nog altijd met één 

been in de paranoïd-schizoïde positie en ervaart de ouders in hoge mate als slechte partiële 

objecten. De ouders worden nog steeds deels als onbetrouwbaar en gevaarlijk ervaren. 

Gegeven het voortbestaan van deze onzekerheid over de bedoelingen van zijn omgeving zal 

het kind de reparatiepogingen onderbreken. Het kind twijfelt tevens aan zijn eigen krachten. 

Het beschermen of het herstellen van het goede object lijkt zijn vermogens te overstijgen. De 

frustraties zullen een permanent deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven, ervaren 

vanuit de depressieve positie. De agressieve aanvallen zullen dan ook maar heel langzaam 

afnemen, stelt Klein. Het gevaar dat het goede object door het toedoen van deze aanvallen 

verloren gaat, blijft permanent aanwezig. Het kind leeft in deze positie met een voortdurende 
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 Klein 1935: 120. 
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 Ik baseer me hier op stelt Klein 1935: 120. 
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angst om de bescherming van het goede object te verliezen. Het vreest overgeleverd te 

worden aan de aanvallende slechte objecten. Het vreest voor een regressie naar de paranoïd-

schizoïde positie.12  

Deze angst voor het verlies aan het goede object is volgens Klein bijvoorbeeld 

zichtbaar bij mensen met depressie.13 Zij beschouwen dit intern object in feite als reeds 

verloren. Zij onderbreken alle pogingen tot de verdediging daarvan of maskeren het gemis 

daarvan door een excessieve gerichtheid op een extern object. De identificatie met dit extern 

object moet het Ik doen geloven dat het goede object intern aanwezig is. Klein neemt hier de 

sterke gerichtheid op de reële moeder als voorbeeld. Wanneer de moeder het enige externe 

object is, dat het verlies van het intern goed object moet maskeren, leidt het direct tot grote 

problemen en een merkwaardig gedrag ten opzichte van de moeder. Deze sterke identificatie 

met dit extern object leidt tot een vrees voor de dood daarvan. Iedere situatie die op het 

overlijden van de moeder zou kunnen wijzen – bijvoorbeeld wanneer de moeder de telefoon 

niet opneemt - wordt als zeer traumatisch ervaren.14 Het verlies van dit extern object zal 

immers direct het geloof in het bestaan van een intern goed object vernietigen. Deze persoon 

zou direct aan de aanvallen van de slechte objecten overgeleverd worden. De genoemde 

angsten kunnen, volgens Klein, bezworen worden. Een persoon voor wie het onderscheid 

tussen de interne goede objecten en de externe personen duidelijk is, of voor wie de externe 

garantie van het bestaan van een intern goed object afhankelijk is van meerdere personen, zal 

de genoemde angsten – bijvoorbeeld de angst bij het opnemen van een telefoon - niet zo snel 

ontwikkelen. Hij of zij zal ook makkelijker het daadwerkelijke verlies van een extern object – 

bijvoorbeeld de dood van de moeder - kunnen verwerken.  

Een ander voorbeeld van de depressieve verhouding tot objecten zijn de 

belemmeringen in het werk. In dit geval wordt het geloof in het bestaan van het goede object 

reeds opgegeven. Het Ik gaat ervan uit dat het er niet toe in staat is geweest om het goede 

object te verdedigen tegen de aanvallen van de slechte partiële objecten. Het goede object valt 

in dit geval uiteen in stukken en kan niet meer hersteld worden. Men doet doorgaans de 

                                                           
12 Klein onder andere het volgende: ‘A little child which believes, when his mother disappears, that it has eaten 
her up and destroyed her (whether from motives of love of  hate) is tormented by anxiety both for her and for the 
good mother which it has absorbed into itself.’ (Klein 1935: 121). 
13 Zie Klein 1935: 121. 
14 Ik verwijs hier onder andere naar de volgende passage: ‘Both cases signify to it that it has lost its loved mother 
and I would particularly draw attention to the fact that dread of the loss of the ‘good’, internalized object 
becomes a perpetual source of anxiety lest the real mother should die. On the other hand, every experience 
which suggests the loss of the real loved object stimulates the dread of losing the internalized one too.’ (Klein 
1935: 121). Zie ook Klein (1940), ‘Mourning and its relation to manic-depressive states’, in Mitchel, (ed.) 1986 
pp. 146-174. 3. Depressieve positie   63 
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pogingen om externe objecten, die de rol van het goede object op zich moet nemen, zo perfect 

mogelijk te laten lijken. Deze pogingen zullen echter altijd falen. De depressieve persoon 

neemt bij voorbaat aan dat hij in zijn pogingen zal falen. Het goede object zal nooit hersteld 

kunnen worden. Dit leidt er altijd toe dat iedere poging tot werk, tot het produceren van een 

perfect object, uiteindelijk gestaakt wordt. Het is uiteindelijk onmogelijk om het gebrek aan 

het goede intern object of de verbrokkeling daarvan te maskeren. Een dergelijke onbewuste 

houding kan aanwezig zijn bij degene die zijn doctoraat of een boek schrijft. Een boek moet 

perfect worden.
15

 Het is tegelijk echter nog niet geschreven en bevindt zich nog in de staat 

van desintegratie. Om dit te bereiken moet het tot een eenheid gesmeed worden. Een 

depressieve persoon voelt echter vooral eigen onmacht. Hij gelooft niet in het eigen vermogen 

om het goede object tot leven te wekken, wat in dit geval paralyserend kan werken. Het boek 

kan door een depressieve persoon nooit afgemaakt worden.
16

  

Vele nationalisten verhouden zich tot de wereld, zoals we al in de inleiding hebben 

aangegeven, vanuit de manisch-depressieve positie en niet de paranoïd-schizoïde. Een natie 

vervult in hun geval de rol van het externe goede object. Het Ik van een nationalist is in zijn 

bestaan afhankelijk van dit externe goede object. De verheffing van de natie tot de status van 

het goede complete object geeft een nationalist de mogelijkheid om zich tegen de opkomende 

spanningen te beschermen. Deze verheffing zadelt hem tegelijk met een groot probleem op. 

Het goede object moet met alle middelen beschermd worden. Een ieder die zich kritisch tot 

het externe goede object verhoudt, doet afbreuk aan de perfectie daarvan en kan het verlies 

daarvan bewerkstelligen. Iedere kritiek op de natie wordt als een directe aanval op het goede 

object ervaren. Deze kritiek moet direct gepareerd worden. Het verlies van het goede object 

moet voorkomen worden.  
 

We hebben hierboven al aangegeven dat de manisch-depressieve positie een 

bevrijding betekent voor het Ik. Het wordt van de angst en spanning dat eigen is aan de 

paranoïd-schizoïde positie, bevrijdt. Het introduceert echter ook nieuwe vormen van het 

lijden, waardoor de overgang naar deze positie niet vanzelfsprekend is. Wat zijn volgens 

Klein exact de redenen om geen overstap te willen maken naar de depressieve positie? 

Waarom is een schizofreen of een paranoïcus niet in staat om zich met een goed object te 
                                                           
15

 Het verlangen naar perfectie is volgens Klein onlosmakelijk verbonden met een depressieve angst voor 
desintegratie. ‘It appears that the desire for perfection is rooted in the depressive anxiety of disintegration, 
which is thus of great importance in all sublimations’. (Klein 1935: 125). 
16

 We moeten hier echter op wijzen dat de hier genoemde depressie houding bij vele schrijvers uiteindelijk heel 
productief werkt. Het is bekend van een zeer groot aantal schrijvers dat ze last hebben gehad van langdurige 
periodes van depressie. Andersen, Baudelaire, Dostoyevsky of Foucault zijn hier de voorbeelden van.  
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identificeren? Klein geeft hiervoor aantal redenen.17 Ten eerste kan dit onvermogen 

veroorzaakt worden door de sterkte van de vervolgingsangst. Het goede object kan als gevolg 

van deze angst nooit deel uit gaan maken van het psychische leven. Een paranoïcus zou in dit 

geval niet in staat zijn om te erkennen dat het object geen slechte delen in zich draagt. Hij 

blijft alles en iedereen te wantrouwen. Hij gaat relaties aan met anderen, maar het enige waar 

hij zijn aandacht op vestigt, is bijvoorbeeld of deze mensen wel of niet het beste met hem 

voor hebben, of ze hem wel of niet ergens voor willen gebruiken. Paranoïde tendenties 

kunnen in die zin het aangaan van stabiele liefdesrelaties afremmen. Een andere reden is dat 

een paranoïcus niet in staat is om de additionele nieuwe emoties het hoofd te bieden. Hij kan 

het gevoel van schuld, dat eigen is aan het onvermogen om het goede object te beschermen, 

niet aan. Hij is te bang voor het eigen voortbestaan om daarbij ook het goede object te 

beschermen tegen de aanvallen van de partiële objecten.18 We kunnen dit zien aan de hand 

van degene die zich tegen de strenge eisen van het Boven-Ik verzet. Een persoon die van huis 

uit de opdracht heeft gekregen om een maatschappelijke carrière te maken kan zich daarvan 

afkeren. Hij kan de eisen die hem gesteld worden niet aan. De paranoïde tendenties, de vrees 

voor het eigen voortbestaan, kunnen hem belemmeren om zich tot een goed object te richten. 

Deze persoon maakt een regressie mee naar de paranoïd-schizoïde positie.  

Zoals we zien is het volgens Klein dus belangrijk dat men zich bij de overstap naar de 

depressieve positie niet alleen tot een extern goed object richt, maar dit object ook 

daadwerkelijk introjecteert. Indien deze introjectie mislukt, wordt het goed object als een 

verloren object beschouwd. Dit verlies van het goede object is ten eerste zichtbaar in de 

melancholie.19 Een volwassen melancholicus acht zichzelf niet in staat om het verloren object 

terug te vinden. Het verlies is niet te overbruggen. Een andere reactie op het verlies van het 

goede object is manie. Een manische persoon wil haar omgeving volledig controleren. Hij 

moet altijd gelijk hebben of invloed kunnen uitoefenen op het leven van anderen. Door middel 

van dergelijke krampachtige pogingen probeert hij zich telkens weer van het bezit van het 

interne goede object te overtuigen.  

                                                           
17 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘The paranoiac, I should say, has also introjected a whole and real 
object, but has not been able to achieve a full identification with it, or if he has got as far as this, he has not been 
able to maintain it’. (Klein 1935: 126).  
18 Klein zegt het als volgt: ‘Another important reason why paranoiac cannot maintain his whole-object relation 
is that while the persecution anxieties and he anxiety for himself are still so strongly in operation he cannot 
endure the additional burden of anxieties for a loved object and, besides the feelings of guilt and remorse which 
accompany this depressive position’. (Klein 1935: 126).  
19 Klein zegt het als volgt: ‘If the infant at this period of life fails to establish its loved object within – if the 
introjections of the ‘good’ object miscarries – then the situation of the ‘loss of the loved object’ arises already in 
the same sense as it is found in the adult melancholic.’ (MK 1935: 142).  3. Depressieve positie   65 
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Het enige antidotum tegen de phantasieën, die in de manisch-depressieve positie 

opkomen, is volgens Klein uiteindelijk te vinden in de ontwikkeling van goede relatie tot de 

objecten in de externe wereld. Hierdoor kan ook het intern goede object aan sterkte winnen. 

Alleen een goed gevestigd intern object kan voor psychische stabiliteit zorgen. Dit is ook haar 

uitgangspunt in de therapie. De ontwikkeling van een goede relatie met een psychoanalyticus 

is voor haar de voorwaarde voor een geslaagde therapie.
20

 Dit is wat er volgens haar met het 

paranoïde patientje Dick is gebeurd. Een afgesloten jongetje is dankzij de therapie met Klein 

in staat gebleken om zich alsnog op de buitenwereld te richten. Hij maakte volgens haar een 

succesvolle overstap van de paranoïd-schizoïde naar de manisch-depressieve positie omdat 

zijn eigen sadisme en agressie sterk zijn afgenomen. De wereld kon daardoor als minder 

gevaarlijk aan hem verschijnen. Klein kon deze overstap juist forceren omdat ze als 

therapeute de rol van het goede object vervulde. Juist de reële objecten zoals de ouders, 

therapeut of vrienden zijn volgens Klein dankzij hun aanwezigheid en gedrag ertoe in staat 

om het fundament te leggen voor het ontstaan van een intern goed object. Alleen gegeven de 

ontwikkeling van een intern goed object zal het kind in staat zijn om zijn omgeving meer te 

vertrouwen en zal de haat en angst jegens de externe objecten doen afnemen.
21

  

 

De strijd om het interne goede object in leven te houden is daarmee van vitaal belang 

binnen de depressieve positie. Het Ik dat zich daarmee identificeert is in zijn bestaan in hoge 

mate daarvan afhankelijk. Het dient hier opgemerkt te worden dat het complete goede object 

voor Klein geen oorsprong vormt van de moraliteit. Het complete goede object valt voor haar 

niet samen het met het Boven-Ik.
 22

 Klein onderstreept immers dat het Boven-Ik zich niet net 

voor de latentieperiode ontwikkeld, wanneer de oedipale seksualiteit verdrongen wordt, zoals 

dat het geval is voor Freud. Volgens Klein is er al sprake van de introjectie van het Boven-Ik 

met de eerste introjecties en projecties. Het kind is ook al heel vroeg bang voor het verliezen 

van de moeder. De eerste introjecties kunnen volgens Klein en haar volgelingen 

gedifferentieerd worden, in zoverre ze een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het Ik of 

                                                           
20

 Zie bijv. Klein (1930: 110), ‘Symbol formation in the Ego Development’, in Mitchel (ed.) 1986.  
21

Klein zegt het als volgt: ‘But as the adaptation to the external world increases, this splitting is carried out on 
planes, which gradually become increasingly nearer and nearer to reality. This goes on until love for the real 
and the internalized objects and trust in them are well established. Then ambivalence, which is partly a 
safeguard against one’s own hate and against the hated and terrifying objects, will in normal development again 
diminish in varying degrees.’ (Klein 1935: 144). 
22

 Zie onder andere Heiman: ‘There is a genetic continuity between the persecutory fears of the infant, roused 
initially by his cannibalistic impulses, the anxiety of the latency child in connection with the disapproving 
internal voice of his parents, and the sense of guilt, mortification and remorse of the adult who has failed to act 
in accordance with his ideals.’ (Heimann, in Klein et al. 1952: 135). 
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het Boven-Ik. Wanneer het kind een object dat een bepaalde handeling uitoefent introjecteert, 

wordt het door het Ik opgenomen. Het kind leert al een bepaalde handeling. Wanneer het met 

de ethische attributen te maken heeft, dan draagt het geintrojecteerde object bij tot de formatie 

van het Boven-Ik. Het gewassen worden heeft deze twee aspecten. Het kind leert hiermee ten 

eerste een taak. Het zal in de toekomst in staat zijn om zichzelf te wassen. Het wassen heeft 

echter ook een morele dimensie. Het kind leert dat het vies zijn, als vervelend wordt opgevat. 

Deze simpele handeling kan tevens de reparatie tendenties tot ontplooiing brengen. Het 

verbrokkeld (vies) object wordt immers ook dankzij het wassen tot een eenheid gesmeed.23  

Klein onderstreept echter ook dat het optreden van het Boven-Ik ten opzichte van het 

Ik en het Es een interne noodzak is. Juist hierin toont ze veel overeenkomsten me het later 

denken van Freud, die in Het onbehagen in de cultuur onderstreept dat het Boven-Ik streng 

moet zijn tegen het Es om de agressiviteit daarvan binnen de perken te houden.24 Het sociale 

bestaan van de mens is volgens Freud in feite afhankelijk van de strengheid van het Boven-Ik. 

De ingrepen van de ouders zijn noodzakelijk om de losbandigheid van het Es binnen perken te 

houden. Klein ziet in het Boven-Ik een beschermende instantie, maar de bescherming die het 

biedt is niet veel anders dan de bescherming die Freud voor ogen heeft. Het Ik en het Boven-

Ik die door de interne slechte objecten aangevallen worden, moeten zich daartegen kunnen 

verdedigen. De strengheid van het Boven-Ik is een remedie tegen deze aanvallen. Het Boven-

Ik beschermt het Ik. Een ouder die het kind een bepaald gedrag verbiedt, zorgt vanuit haar 

optiek ervoor dat het kind in staat is om tegen zijn eigen Es op te treden. Hierdoor kan een 

goede relatie met anderen in stand gehouden worden. Het kind vreest volgens Klein 

bovendien het goede object te verliezen. Het doet een poging om door middel van de 

onderwerping aan de eisen van het Boven-Ik, het verlies daarvan tegen te gaan. Hoe meer het 

vreest om het goede object te verliezen, des te meer zal het een poging doen om het te redden, 

des te meer zal het zich aan de eisen van de omgeving onderwerpen. Het Ik is door zijn 

identificatie met het goede object volledig afhankelijk van de ouders.25  

                                                           
23  Heiman zegt het als volgt: In unconscious phantasy, however, washing may have a moral meaning, like 
restoring an object harmed by soiling, and this meaning may be actually of predominant significance. In this 
case the introjections of the mother whilst she washes the child would also strongly add to the super-ego system. 
(Heiman in Klein (et al) 1952: 137). Zoals we hieronder zullen zien zal Deleuze de voorkeur geven aan de 
Freudiaanse uitleg over de oorsprong van de moraliteit.  
24 Freud zegt het onder andere als volgt: ‘De cultuur moet alles in het werk stellen om paal en perk te stellen aan 
de agressieve driften van de mens en hun uitingen door psychische reactieformaties te bedwingen’ (1930 in 
1984: 136, ‘Freud, Cultuur en religie 3’ Amsterdam: Boom). Zie ook opmerkingen over het Boven-Ik en Klein 
in dezelfde tekst (Freud 1984: 156). 
25 Heiman zegt het als volgt: ‘These strict demands serve the purpose of supporting the ego in its fight against its 
uncontrollable hatred and its bad attacking objects, with whom the ego is partly identified. The stronger the 3. Depressieve positie   67 
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  Heiman zegt het als volgt: In unconscious phantasy, however, washing may have a moral meaning, like 
restoring an object harmed by soiling, and this meaning may be actually of predominant significance. In this 
case the introjections of the mother whilst she washes the child would also strongly add to the super-ego system. 
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uncontrollable hatred and its bad attacking objects, with whom the ego is partly identified. The stronger the 
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We hebben hierboven al aangegeven hoe het kind zich volgens Klein tegen de 

frustraties van de manisch-depressieve positie kan verdedigen. Vooral de opkomst van de 

reparatieve tendenties en de liefdevolle verhouding tot de externe objecten verdient haar 

voorkeur. Deleuze zal in Logique du Sens in grote lijnen de beschrijving van deze positie door 

Klein volgen. Toch neemt hij op een aantal punten afstand van haar theorie. In het vervolg 

van dit hoofdstuk geven we de wijzigingen die Deleuze in Kleins manisch-depressieve positie 

doorvoert weer. Vervolgens zal ook aandacht besteed worden aan de filosofische implicaties 

van deze positie.  

 

3.3 Deleuze’s weergave van de depressieve positie: het object in de hoogte.
26

 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Deleuze op een cruciaal punt afstand heeft 

genomen van de theorie van Klein over de paranoïd-schizoïde positie. De dynamiek, die de 

werking van de psyche binnen de schizoïde positie bepaalt, ontstaat niet alleen vanuit een 

tegenstelling tussen de introjectie van een goed en slecht partieel object. Het kind is in staat 

om de spanningen die het overspoelen ook zonder de introjectie van de partiële objecten te 

bestrijden. Ieder partieel object herbergt in zich een slecht deel en wakkert daarmee agressie 

en sadisme aan. Het kind en een schizofreen kunnen volgens Deleuze echter wel een 

simulacrum (phantasma) van een intern goed object ontwikkelen. Dit object heet het lichaam 

zonder organen en is volstrekt leeg of vol. Het lege lichaam zonder organen kent geen enkele 

spanning terwijl het volle lichaam alle brokstukken, die het lichaam doen uiteenvallen tot een 

eenheid heeft gesmeed.  

 Het simulacrum van het lichaam zonder organen, is volgens Deleuze van 

fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de depressieve positie.
27

 Het ontwikkelen van 

de simulacrum van het lichaam zonder organen is volgens hem van meet af aan het beginpunt 

van het ontstaat van de depressieve positie. De reden hiervoor is dat dit simulacrum direct 

bijdraagt aan de ontwikkeling van een nieuwe topologische dimensie – de hoogte – zonder 

                                                                                                                                                                                     
anxiety is of losing the loved objects, the more the ego strives to save them, and the harder the task of restoration 
becomes the stricter will grow the demands which are associated with the super-ego.’ (Klein 1935: 123). 
26

 Deleuze doopt de manisch-depressieve positie van Klein om tot de depressieve positie (zie Deleuze 1969: 221) 
Ik al voortaan deze benaming aanhouden wanneer ik over Deleuzes invulling daarvan spreek. Met de term 
‘object in de hoogte’ vertaal ik het Franse objet des hauteurs. Hiermee wijk ik af van de Nederlandse vertaling 
van ‘L’Anti-Œdipe’, waar deze term als ‘verheven object’ vertaald wordt. 
27

 Ik geef hier commentaar van de volgende zinnen: ‘Si le bon objet n’est pas comme tel introjeté, nous semble-t-
il, c’est parce que dès le début il appartient à une autre dimension. C’est lui qui a un autre ‘position’. Le bon 
objet est en hauteur, il se tient en hauteur, et ne se laisse pas tomber, sans changer de nature. Par hauteur, il ne 
faut pas entendre une profondeur inversée, mais une dimension originale qui se distingue par la nature de 
l’objet qui l’occupe comme de l’instance qui la parcourt.’ (LdS 221). 
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anxiety is of losing the loved objects, the more the ego strives to save them, and the harder the task of restoration 
becomes the stricter will grow the demands which are associated with the super-ego.’ (Klein 1935: 123). 
26 Deleuze doopt de manisch-depressieve positie van Klein om tot de depressieve positie (zie Deleuze 1969: 221) 
Ik al voortaan deze benaming aanhouden wanneer ik over Deleuzes invulling daarvan spreek. Met de term 
‘object in de hoogte’ vertaal ik het Franse objet des hauteurs. Hiermee wijk ik af van de Nederlandse vertaling 
van ‘L’Anti-Œdipe’, waar deze term als ‘verheven object’ vertaald wordt. 
27 Ik geef hier commentaar van de volgende zinnen: ‘Si le bon objet n’est pas comme tel introjeté, nous semble-t-
il, c’est parce que dès le début il appartient à une autre dimension. C’est lui qui a un autre ‘position’. Le bon 
objet est en hauteur, il se tient en hauteur, et ne se laisse pas tomber, sans changer de nature. Par hauteur, il ne 
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daar echter direct toe te behoren.28 Hoogte staat niet in tegenstelling tot diepte.29 Zij is een 

oorspronkelijke dimensie die vanuit de diepte van de schizoïde positie plotseling opkomt. De 

hoogte onderscheidt zich van de diepte dankzij het object dat zich daarin gaat begeven.30 Het 

object in de hoogte is een compleet object. Het is een object dat al mogelijk wordt in de 

diepte, dat niet verbrokkeld is. Dit object genereert zelf de instantie van de hoogte. Het maakt 

de verdere afstand, met name, ten opzichte van de partiële objecten mogelijk.  

 Het ontstaan van de topologische dimensie van de hoogte staat voor Deleuze gelijk 

aan het ontstaan van het Boven-Ik. Hierin neemt Deleuze afstand van Klein.31 Het Boven-Ik 

begint volgens Deleuze, niet met de eerste introjecties van goede en slechte objecten, zoals we 

hierboven hebben gezien. Het ontstaan van het volwaardige Boven-Ik is volgens Deleuze 

direct gekoppeld aan de nieuwe topologische instantie. Het Boven-Ik ontstaat pas wanneer het 

kind het bestaan van het goede object in de hoogte aanvaardt.32  

 

Op welke wijze vindt de genese van deze nieuwe dimensie plaats? Wanneer komt ze 

op?33 De eerste verandering heeft inderdaad te maken met het toegenomen vermogen om 

waar te nemen. Het kind ziet de menselijke figuren en begint het verschil in de grootte tussen 

deze figuren en zichzelf te ontdekken. Het kind blijkt klein te zijn, de ouders en de omgeving 

groot. Het blijkt ook nauwelijks invloed op de omgeving te kunnen uitoefenen. Het begint te 

beseffen dat het volledig van de ouders afhankelijk is en zijn omgeving niet onder controle 

heeft. De dynamiek van de schizoïde positie verandert daarmee ingrijpend. De ervaringen van 

het kind bestaan niet meer uit een wisselwerking tussen de ervaringen van honger en 

voldoening, van spanning en lust. De spanning die het innerlijke leven van het kind 

determineerde, die volgens Deleuze weergegeven kan worden door dynamische categorieën 

zoals omhulsel - inhoud, leeg - vol, dik - dun wordt minder belangrijk. Het kind voelt nu 
                                                           
28 Deleuze zal het lichaam zonder organen koppelen aan het Ik dat zich tussen de hoogte en diepe in begeeft. Hij 
zegt: ‘Il (object in de hoogte – PS) entretient donc des rapports complexes avec le Ça comme réservoir d’objets 
partiels (…) et avec le moi (comme corps complet sans organes). (221). Ik leg deze gedachte pas in het volgende 
hoofdstuk uitgebreid uit.  
29 Ik geef hier commentaar van de volgende zinnen: ‘Par hauteur, il ne faut pas entendre une profondeur 
inversée, mais une dimension originale qui se distingue par la nature de l’objet qui l’occupe comme de 
l’instance qui la parcourt.’ (LdS 221) 
30 Ik baseer mijn stelling op de volgende passage : ‘se distingue par la nature de l’objet qui l’occupe’ (LdS 221). 
31 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘Le surmoi ne commence pas avec les premiers objets introjetés, comme 
dit Mélanie Klein, mais avec ce bon objet qui reste en hauteur.’ (LdS 221) 
32 Deleuze wijst hier erop dat ook voor Freud deze topologische karakteristieken van het Boven-Ik van belang 
zijn geweest, zoals het in Het Ik en het Es aangegeven is. Deleuze schrijft: ‘Freud a souvent insisté sur 
l’importance de cette translation du profond en haut, qui marque entre le Ça et le surmoi tout un changement 
d’orientation et une réorganisation cardinale de la vie psychique.’(LdS 221).   
33 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Alors que la profondeur a une tension interne déterminée 
par les catégories dynamiques de contenant-contenu, vide-plein, gros-maigre, etc., la tension propre à la 
hauteur est celle de la verticalité, de la différence des tailles, du grand et du petit.’ (LdS 221). 3. Depressieve positie   69 
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frustratie die direct voortkomt uit de verticale aard van de verhouding tot het goede object in 

de hoogte.  

Deze nieuwe waarnemingen zorgen ervoor dat het belang van de partiële objecten 

afneemt.
34

 Het kind bevindt zich steeds minder in een agressieve omgeving. Het verhoudt 

zich voornamelijk tot een compleet goed object dat in de hoogte verblijft. Het voelt zich nu 

beschermd en geliefd.
35

 Deze emoties zijn juist mogelijk gegeven de opkomst van deze 

nieuwe dimensie. Het goede object in de hoogte doet echter voor Deleuze net als voor Klein 

niet alleen positieve ervaringen ontstaan. Het object in de hoogte is ook wreed tegen het kind. 

De ouders doen niet wat het kind wil. Ze geven straf en leggen verboden op. Het kind ervaart 

frustratie omdat het niet begrijpt waarom het bestraft wordt. Het wordt gefrustreerd vanwege 

zijn machteloosheid ten opzichte van deze ouders. Zij behoren aan een dimensie toe, waar hij 

geen toegang toe heeft. Zij vertegenwoordigen de superieure eenheid van de hoogte.
36

  

De overstap naar de depressieve positie is ook voor Deleuze net als voor Klein 

allerminst vanzelfsprekend en noodzakelijk. Degene die in de schizoïde positie verkeert, kan 

zich tegen de depressieve positie verzetten. Hij kan weigeren om het gezag van het object in 

de hoogte te aanvaarden en volharden in de schizoïde positie.
37

 Het is mogelijk dat er geen 

object met de nieuwe dimensie geassocieerd wordt omdat het kind te veel spanning en angst 

ervaart, of dat de nieuwe dimensie afgewezen wordt omdat de frustratie, die dit nieuwe object 

met zich meeneemt, onuitstaanbaar wordt.
38

  

 

De nieuwe dimensie – de hoogte - ontstaat, zoals gezegd, direct binnen de dynamiek 

van de schizoïde positie. Het object dat het bezet ontleent zijn eigenschappen aan de objecten 

die daarin bekend waren.
39

 Aan de partiële objecten onttrekt het zijn kracht.
40

 Het goede 

                                                           
34

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Par opposition aux objets partiels introjetés, qui 
n'expriment pas l'agressivité de l'enfant sans exprimer aussi une agressivité contre lui, et qui sont mauvais, 
dangereux par là même, le bon objet comme tel est un objet complet. S'il manifeste la plus vive cruauté  aussi 
bien qu'amour et protection, ce n'est pas sous un aspect partiel et divisé, mais en tant qu'objet bon et complet 
dont toutes les manifestations émanent d'une haute unité supérieure.’ (LdS 221). 
35

 Zie: ‘S'il manifeste la plus vive cruauté aussi bien qu'amour’ (LdS 221). 
36

 Zie: ‘mais en tant qu'objet bon et complet dont toutes les manifestations émanent d'une haute unité 
supérieure.’ (LdS 221). 
37

 Ik baseer me hier op volgende zin : ‘A la limite, sans doute, le schizoïde peut renforcer la tension de sa propre 
position pour se fermer aux révélations de la hauteur ou de la verticalité.’ (LdS 222). 
38

 De topologische structuur van de psyche bij een schizoïde persoon blijft uitsluitend bestaan uit het Ik en het 
Es. Het Ik zal zoals Freud, Klein en Heiman het onderstrepen de rol van de oppervlakte die sommige ervaringen 
kan afweren en andere opnemen (zie Heiman 1952: 127). Voor de bespreking van dit thema zie het volgende 
hoofdstuk.  
39

 Ik geeft hier commentaar van de volgende zinnen: ‘En vérité, le bon objet a pris sur soi les deux pôles 
schizoïdes, celui des objets partiels dont il extrait la force et celui de corps sans organes dont il extrait la forme, 
c’est-à-dire la complétude ou l’intégrité. Il entretient donc des rapports complexes avec le Ça comme réservoir 
d’objets partiels (…) et avec le moi (comme corps complet sans organes).’ (LdS 221). 
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object in de hoogte bemint en bestraft op een wijze die overeenkomt met het verschaffen van 

lust en spanning door de partiële objecten. De liefde, die het kind voor de ouders voelt, is 

verbonden aan het gevoel van lust, eigen aan de opname van de partiële objecten. Frustratie 

daarentegen is verbonden aan de spanning en angst die door de slechte partiële objecten 

veroorzaakt werden. Het goede object in de hoogte is eveneens verbonden aan het simulacrum 

van het lichaam zonder organen. Deleuze onderstreept vooral dat het goede object in de 

hoogte zijn vorm, dat wil zeggen zijn compleetheid en integriteit aan dit simulacrum ontleent. 

Het lichaam zonder organen is daarmee de voorwaarde voor het vormen van deze dimensie, 

maar valt daar niet mee samen.  

 

De opkomst van de dimensie van de hoogte leidt tot verdere complicatie in de 

topologische instanties binnen de psyche.41 Het Ik en het Es verhouden zich op verschillende 

wijzen tot het goede object in de hoogte. Deleuze onderstreept, net als Klein voor het goede 

compleet object, dat het object in de hoogte door het Es bestreden wordt.42  Het Es, dat uit de 

geintrojecteerde partiële objecten bestaat, wil niets te maken hebben met het object in de 

hoogte. Het voert een oorlog daartegen. Deleuze onderstreept dat de oorzaak hiervoor 

gekoppeld is aan de topologische dimensie waar het goede object aan toebehoort. Het object 

in de hoogte overstijgt de partiële objecten en onttrekt zich daaraan. Door de positie in de 

hoogte wordt het belang van de lust en spanning die door de partiële objecten verschaft 

worden, direct ondermijnd. Het Es verzet zich tegen de macht van het object in de hoogte en 

de invloed daarvan op het Ik. Het kan niet aanvaarden dat de gerichtheid op het object in de 

hoogte ertoe leidt dat de directe, lustvolle ervaringen aan belang verliezen of soms helemaal 

achterwege gelaten worden. Het goede object zelf strijdt eveneens tegen het Es.43 Het Es is 

voor het goede object niets anders dan een reservoir van agressie. Het moet het koste wat het 

kost bestreden worden, onderstreept Deleuze. Het is vol van elementen die bedreigend zijn en 

het gezag van het object in de hoogte voortdurend ondermijnen.  

                                                                                                                                                                                     
40 Zie : ‘des objets partiels dont il extrait la force’ (LdS 221). 
41 Het dient aangegeven te worden dat de dimensie van het Ik door Deleuze in het hoofdstuk de l’oralité nog 
onvoldoende gekarakteriseerd wordt. Het Ik gaat volgens Deleuze pas een echt significante rol spelen in de 
volgende positie en gekoppeld worden aan de opkomst van de fysieke/seksuele oppervlakte. Dit is het onderwerp 
van het volgende hoofdstuk.  
42 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: Mais de toute façon le bon objet de la hauteur entretient une 
lutte avec les objets partiels, dont l'enjeu est la force dans un affrontement violent des deux dimensions. Le corps 
de l'enfant est comme une fosse pleine de bêtes sauvages introjetées qui s'efforcent de happer en l'air le bon 
objet, lequel à son tour se comporte vis-à-vis d'eux comme un oiseau de proie sans pitié. (LdS 222). 
43 Zie: ‘lequel à son tour se comporte vis-à-vis d'eux comme un oiseau de proie sans pitié.’ (LdS 222). 3. Depressieve positie   71 
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Het Ik zit gevangen tussen beide dimensies.
44

 Het identificeert zich, zoals Klein 

aangegeven heeft, aan de ene kant met het goede object in de hoogte.
45

 Het houdt van dit 

object. Het is onder indruk van de macht daarvan en is ervan overtuigd dat een deel van deze 

macht toegeëigend kan worden. Het wil zich van de diepte bevrijden. Het Ik wijst de chaos en 

spanning die eigen zijn aan het Es af. Het Es streeft immers alleen naar het afvloeien van de 

voortdurende spanning en daarmee naar kortstondig genot. De identificatie met het object in 

de hoogte zorgt ervoor dat het Ik samen met het Boven-Ik de strijd tegen de partiële objecten 

aangaat. Het Ik voelt zich gesterkt door de kracht van het object in de hoogte. Het voelt zich 

gesterkt, bijvoorbeeld, wanneer het in de naam van het geloof of van het streven naar de 

maatschappelijke carrière, afstand neemt van bijvoorbeeld de lichamelijke begeertes en 

andere vormen van genot. Het voelt zich voldoende gesterkt om de door het object in de 

hoogte nagestreefde doelen – zedelijk leven, hoge maatschappelijke positie – daadwerkelijk te 

bereiken. De identificatie met het goede object in de hoogte gaat zover dat de aanvallen van 

de partiële objecten op het object in de hoogte een aanval worden op het Ik.
46

 We hebben het 

al hierboven besproken aan de hand van een voorbeeld van een nationalist die iedere kritiek 

op het vaderland als een directe aanval op zichzelf beschouwt. In het geval van een gelovige 

kunnen we denken aan de reacties van sterk religieuze mensen op het atheïsme of op andere 

geloven. Het ontkennen van het bestaan van God wordt door hem als een directe aanval op het 

object in de hoogte beschouwd. Het is daarmee ook een aanval op het Ik. Het Ik leidt met het 

object mee, stelt Deleuze. In vele gevallen zal dit echter een agressie opwekken en tot 

verdediging van het object in de hoogte leiden.  

Aan de andere kant blijft het Ik zich ook identificeren met de slechte partiële 

objecten.
47

 Het Ik ondersteunt ze en lijdt met ze mee gedurende hun strijd tegen het object in 

de hoogte. Het Ik is niet in staat om volledige afstand te nemen van het Es. Het hecht te veel 

belang aan lust die het Es verschaft en kan zich derhalve nooit volledig op het object in de 

hoogte richten. Het kind zal dan ook nooit precies doen wat het gevraagd wordt. Het kan en 

wil niet met zijn ouders samenvallen. Een te sterke druk vanuit de omgeving om carrière te 

maken, kan uiteindelijk tot een breuk met deze omgeving leiden. Zelfs een zeer ambitieuze 

persoon zal nooit volledig gericht kunnen zijn op de maatschappelijke carrière. De eisen van 
                                                           
44

 Ik verwijs hier naar : ‘Dans cette situation le moi s'identifie d'une part au bon objet lui-même, se modèle sur 
lui dans un modèle d'amour, participe à la fois de sa puissance et de sa haine contre les objets internes, mais 
aussi de ses blessures, de sa souffrance sous le coup de ces mauvais objets.’ (LdS 222). 
45

 Ik verwijs naar : ‘le moi s'identifie d'une part au bon objet lui-même, se modèle sur lui dans un modèle 
d'amour, participe à la fois de sa puissance et de sa haine contre les objets internes.’ (LdS 222). 
46

 'Ik verwijs naar: ‘aussi de ses blessures, de sa souffrance sous le coup de ces mauvais objets.’ (LdS 222). 
47

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Et d'autre part il s'identifie à ces mauvais objets partiels 
qui s'efforcent d'attraper le bon objet, il leur donne aide, alliance et même pitié.’ (LdS 222). 72   Dynamische genese van zin. 
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44 Ik verwijs hier naar : ‘Dans cette situation le moi s'identifie d'une part au bon objet lui-même, se modèle sur 
lui dans un modèle d'amour, participe à la fois de sa puissance et de sa haine contre les objets internes, mais 
aussi de ses blessures, de sa souffrance sous le coup de ces mauvais objets.’ (LdS 222). 
45 Ik verwijs naar : ‘le moi s'identifie d'une part au bon objet lui-même, se modèle sur lui dans un modèle 
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46 'Ik verwijs naar: ‘aussi de ses blessures, de sa souffrance sous le coup de ces mauvais objets.’ (LdS 222). 
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het object in de hoogte zullen altijd te hoog zijn. Het Ik zal uiteindelijk ook genot willen 

ervaren. Dit zal uiteindelijk tot verzet tegen de eisen daarvan leiden. Het zal veel ervoor doen 

om de macht van het object in de hoogte te ondermijnen, om de constante gerichtheid op een 

bepaald doel onmogelijk te maken.  

Het object in de hoogte zal dit verzet echter willen vermijden.48 Het zal hulp aan het Ik 

bieden en de identificatie met de hoogte willen versterken.49 Het daadwerkelijk opklimmen 

naar een steeds hogere maatschappelijke positie moet bijvoorbeeld uiteindelijk de gemaakte 

offers goed kunnen maken. Er moet een genot in het verschiet liggen om de identificatie met 

het object in de hoogte mogelijk maken. De positie van het Ik ten opzichte van het Es moet 

uiteindelijk voldoende versterkt worden. Het opgeven van het genot en de identificatie met 

het object in de hoogte moet op den duur zijn vruchten kunnen afwerpen. 

 

3.4 Het goede object als verloren object.  

We hebben al gezien dat de ontwikkeling van de depressieve positie tot de ontwikkeling van 

nieuwe emoties leidt.50 Was er in de schizoïde positie nog sprake van lust en spanning dan is 

er in de depressieve positie sprake van liefde en haat. Liefde en haat zijn geen emoties die 

verbonden zijn aan de ervaringen met partiële objecten. Deleuze nuanceert hier echter ook de 

beweringen van Klein. Liefde is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheid om zich tot 

complete objecten te verhouden. Liefde en haat drukken volgens Deleuze, de eenheid van het 

complete goede object uit. Deze emoties zijn daarmee direct verbonden met de ‘positie’ van 

het object - zijn transcendentie en hoogte. Het kind houdt van zijn ouders niet alleen omdat 

het kan waarnemen dat zij een complete persoon vormen. Het onderkent, volgens Deleuze, 

tegelijk onbewust dat het volkomen afhankelijk van ze is. De ouders, maar ook de latere 

liefdes, zijn perfect, compleet en volledig. Zij nemen de positie in van het object in de hoogte. 

Hiermee is de eerste karakteristiek van het goede object volgens Deleuze besproken.  

 

Het goede object kent volgens Deleuze echter nog een tweede karakteristiek, die bij 

onze bespreking van Klein en in feite in haar werk onderbelicht blijft. Het goede object trekt 

                                                           
48 Ik baseer me hier op de volgende zin: ‘Tel est le tourbillon Ça-moi-surmoi, où chacun reçoit autant de coups 
qu'il en distribue, et qui détermine la position maniaque-dépressive. Par rapport au moi, le bon objet comme 
surmoi exerce toute sa haine pour autant que le moi a partie liée avec les objets introjetés. Mais il lui donne aide 
et amour, pour autant que le moi passe de son côté et tente de s'identifier à lui.’ (LdS 222).  
49 Ik verwijs naar: 'Mais il lui donne aide et amour, pour autant que le moi passe de son côté et tente de 
s'identifier à lui.’ (LdS 222). 
50 Deleuze zegt het als volgt : ‘Que l'amour et la haine ne renvoient pas à des objets partiels, mais expriment 
l'unité du bon objet complet, cela doit se comprendre en vertu de la « position » de cet objet, de sa 
transcendance en hauteur.’ (LdS 222). 3. Depressieve positie   73 
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 Ik baseer me hier op de volgende zin: ‘Tel est le tourbillon Ça-moi-surmoi, où chacun reçoit autant de coups 
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zichzelf terug in de hoogte, stelt Deleuze.
51

 We hebben hierboven al gezien dat Klein wel 

probeerde aan te geven dat voor een melancholicus het goede object onbereikbaar is. Zij leek 

echter niet hard te willen maken dat het hier structurele eigenschap van het goede object zou 

kunnen betreffen en waarom het goede object van een melancholicus een verloren object moet 

zijn. Klein gaat ervan uit dat het object alleen verloren kan gaan door de aanvallen van de 

slechte objecten.
52

 Het kind is in de depressieve positie daarmee vooral bang om het object 

dat het al in bezit heeft, te verliezen. Het is bang dat het object door de agressie van buiten en 

van binnen in een slecht object zou veranderen en direct verloren zou gaan. Normaal 

gesproken zijn de mensen volgens Klein echter in staat om het goede object te introjecteren en 

in hun innerlijk te bewaren.  

Anders dan Klein onderstreept Deleuze dat het goede object altijd al een verloren 

object is. Het trekt zichzelf meteen terug in de hoogte en is onbereikbaar voor het Ik.
53

 Het 

toont zich of verschijnt voor het eerst als reeds verloren. Het wordt als het ware herontdekt.
54

 

Kan deze stelling van Deleuze begrepen worden vanuit het genetisch perspectief dat leidend is 

in deze tekst? We kunnen stellen dat het lichaam zonder organen in de diepte de net 

genoemde karakteristieken nog niet draagt. Het verschijnt nog niet als een verloren object. De 

volheid of leegheid van het lichaam zonder organen vormen een directe ervaring. Het kind is 

bijvoorbeeld in staat om de leegte te ervaren op het moment dat het weigert te eten. Met de 

overgang naar de depressieve positie is er sprake van een verandering. Op het moment dat de 

ervaringen vanuit de tegenstelling groot - klein geordend worden, kan het object in de hoogte 

niet anders dan als reeds verloren verschijnen. Het kind verhoudt zich nu tot iets wat het 

volledig overstijgt, wat principieel onbereikbaar is. Het gaat ervan uit dat het de ervaring van 

compleetheid, die aan het goede object toegeschreven wordt, nooit zal bereiken. Het zal altijd 

gebrekkig zijn. Het zal nooit de perfectie waar het zich toe verhoudt kunnen bereiken.  

We hebben al een aantal voorbeelden van pathologisch gedrag dat eigen is aan deze 

positie hierboven genoemd. Een persoon kan manisch worden en pogingen blijven doen om 

zich ervan te overtuigen dat het goede object in de hoogte in zijn bezit is. Deze pogingen zijn 

echter gedoemd om te mislukken, omdat deze persoon dit object uiteindelijk niet in zijn bezit 
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 Ik geef hier commenaar op de volgende passage: ‘Au-delà d’aimer ou haïr, aider ou battre, il y a ‘se dérober’, 
‘se retirer’ dans la hauteur. Le bon objet est par nature un objet perdu : c’est-à-dire qu’il ne se montre en 
n’apparaît dès la première fois que come déjà perdu, ayant été perdu. C’est là son éminente unité.’ (LdS 222). 
52

 Zie : Klein 1935: 121.  
53

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Au-delà d’aimer ou haïr, aider ou battre, il y a ‘se dérober’, ‘se retirer’ dans la 
hauteur,’ (LdS 222). 
54

 Ik verwijs hier naar volgende zin: ‘c’est-à-dire qu’il ne se montre en n’apparaît dès la première fois que come 
déjà perdu, ayant été perdu. C’est en tant que perdu qu’il donne son amour à celui qui ne peut le trouver la 
première fois que comme ‘retrouvé’ (le moi qui ’s’identifie à lui)’ (LdS 222). 
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51 Ik geef hier commenaar op de volgende passage: ‘Au-delà d’aimer ou haïr, aider ou battre, il y a ‘se dérober’, 
‘se retirer’ dans la hauteur. Le bon objet est par nature un objet perdu : c’est-à-dire qu’il ne se montre en 
n’apparaît dès la première fois que come déjà perdu, ayant été perdu. C’est là son éminente unité.’ (LdS 222). 
52 Zie : Klein 1935: 121.  
53 Deleuze zegt het als volgt: ‘Au-delà d’aimer ou haïr, aider ou battre, il y a ‘se dérober’, ‘se retirer’ dans la 
hauteur,’ (LdS 222). 
54 Ik verwijs hier naar volgende zin: ‘c’est-à-dire qu’il ne se montre en n’apparaît dès la première fois que come 
déjà perdu, ayant été perdu. C’est en tant que perdu qu’il donne son amour à celui qui ne peut le trouver la 
première fois que comme ‘retrouvé’ (le moi qui ’s’identifie à lui)’ (LdS 222). 
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heeft. Een maniak kan dan ook niet bekritiseerd of verbeterd worden. Hij of zij zal altijd ervan 

overtuigd zijn dat hij gelijk heeft. Het verlies van deze overtuiging zou tot de bevestiging van 

de afwezigheid van dit object leiden, een psychische realiteit die niet aanvaard kan worden. 

Een depressieve persoon kan daarentegen niet aan de eisen van het object in de hoogte 

voldoen. Hij of zij is overtuigd dat dit object onbereikbaar is. Een depressieve persoon kan, 

om die reden, bijvoorbeeld het nastreven van een maatschappelijke carrière volledig opgeven.  

 

Waarom moet het object in de hoogte volgens Deleuze echter als reeds verloren, als 

hervonden verschijnen? Deleuze refereert hier indirect aan de Ideeën van Plato. Ook deze 

verschijnen ons volgens Plato als reeds verloren. Sommigen komen tot ze terug dankzij de 

kracht van de herinnering. Maar, naar wat voor ervaringen, van het leven van een kind kan 

Deleuze hier verwijzen? Is het noodzakelijk om datgene wat hij hier wil zeggen langs deze 

metafysische omweg te denken, een omweg die weinig te maken lijkt te hebben met de 

ervaringen van de depressieve positie? Het ontstaan van het object in de hoogte – object dat 

altijd teruggetrokken is en dat zichzelf te kennen geeft als verloren - kan mijns inziens aan de 

hand van een genetisch argument begrepen worden. Het ontstaan daarvan is niet alleen een 

structureel gegeven. De eerste ervaringen van het kind die de complete personen betreffen, 

hebben te maken met de aanwezigheid en afwezigheid van de ouders. De ouders trekken zich 

terug en het kind vreest dat zij het gaan verlaten. Het kind krijgt op deze manier het gevoel dat 

de ouders niet onder controle zijn. Het verschil in de grootte draagt daaraan bij. Het kind is 

klein en volledig afhankelijk. De ouders zijn groot en zorgzaam. Juist in deze periode moet 

het kind leren omgaan met het verlies, met het feit dat de ouders niet altijd aanwezig zijn. Het 

moet aanvaarden dat het ze niet kan zien, niet kan ruiken of voelen. Het komt tot de 

ontdekking dat de primordiale eenheid met de ouders niet bestaat. Het spel van de kinderen 

getuigt vaak dat zij leren omgaan met deze problematiek. Een bekend voorbeeld hiervan is het 

fort-da spel van de kinderen, dat door Freud geanalyseerd is.55 Het kind leert volgens Freud 

juist in dit spel, waarin een object uit het zicht verdwijnt en plotseling weer tot vreugde van 

het kind tevoorschijn komt, de scheiding tussen het Ik en de moeder te aanvaarden. Het 

probeert voortaan iets te hervinden wat nooit bestaan heeft.56 De eenheid met de moeder, een 

                                                           
55 Voor de analyse van het fort-da spel bij een kind zie Freud (1962: 18), ‘Jenseits des Lustprincips’, in Freud, 
‘Het Levensmysterie en psychoanalyse,’ Amsterdam: WB. 
56 Ik verwijs hier onder andere naar : ‘De verklaring van het spel lag nu voor de hand. Dit hing samen met de 
grote culturele prestatie van het kind, met de door hem volbrachte afstand van drift-bevrediging, n.l. dat het 
weggaan van de moeder zonder tegenspartelen toestond. Het stelde zich zelf hiervoor schadeloos doordat het 
dezelfde verdwijning en terugkomst met de voor hem bereikbare voorwerpen in scène zette.’ (Freud 1962: 20). 3. Depressieve positie   75 
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eenheid die nooit bestaan heeft, wordt in het spel hervonden. Het kind hervindt datgene wat 

nooit bestaan heeft.  

 

Het beschouwen van het object in de hoogte als een hervonden object is van 

fundamenteel belang voor Deleuze. Hij geeft aan dat er sprake kan zijn van verschillende 

verhouding tussen het object in de hoogte en het Ik. Het object in de hoogte geeft, volgens 

hem, alleen zijn liefde aan het Ik wanneer het object als hervonden ervaren wordt. Het Ik 

moet in dat geval het gevoel hebben het ooit in de hoogte ooit verloren te hebben en het nu te 

hervinden.
57

 Deleuze onderstreept daarmee dat deze verhouding tot het hervonden object geen 

agressie kent. Het Ik toont in dit geval geen wil om het object in de hoogte te overheersen. 

Het behoudt een respectabele afstand en erkent de teruggetrokkenheid. Het Ik is in dat geval 

in staat om zich met het object in de hoogte te identificeren.
58

 Deze verhouding tussen het Ik 

en het object in de hoogte kan ook anders zijn. Een ander lot is toebedeeld aan het Ik dat het 

object niet hervindt maar ‘ontdekt’, dat het object beschouwt als iets wat voorhanden is, wat 

al bestaat en altijd al bestaan heeft.
 59

 Het object in de hoogte beschouwt in dit geval het Ik als 

een gevaarlijk intern object, dat op overmeestering uit is. Het object in de hoogte keert zich 

tegen het Ik. Het Ik zal in dat geval door het object in de hoogte gehaat worden. Het object in 

de hoogte keert zich tegen het Ik dat de onbereikbaarheid van de hoogte niet aanvaardt.  

Het goede object schrikt dus voor de slagen die het ontvangt. Het trekt zich terug. Zijn 

liefde en in zijn haat zijn met de teruggetrokkenheid onlosmakelijk verbonden.
60

 De liefde die 

het geeft wordt door het Ik altijd ervaren als een liefde die reeds is gegeven. Het is een liefde 

die verloren is gegaan en nu hervonden wordt. Het is ook een liefde die vergeeft. Het Ik heeft 

het gevoel dat het goede object hem de agressie die geuit zou zijn geweest, vergeeft. Het 

object in de hoogte doet het Ik geloven dat er ooit een ervaring van compleetheid bestaan 

heeft, dat door de agressie van het Ik stukgeslagen is. De haat, die het goede object het Ik doet 
                                                           
57

 Ik verwijs hier naar: ‘C’est en tant que perdu qu’il donne son amour à celui qui ne peut le trouver la première 
fois que comme ‘retrouvé’ (le moi qui ’s’identifie à lui), et sa haine à celui qui l’agresse comme quelque chose 
de ‘découvert’, mais en tant que déjà là – le moi prenant le parti des objets internes.’ (LdS 222). 
58

 Ik verwijs hier naar: ‘C’est en tant que perdu qu’il donne son amour à celui qui ne peut le trouver la première 
fois que comme ‘retrouvé’ (le moi qui ’s’identifie à lui),’ (LdS 222).  
59

 Ik geef hier commentaar op: ‘et sa haine à celui qui l’agresse comme quelque chose de ‘découvert’, mais en 
tant que déjà là – le moi prenant le parti des objets internes.’ (LdS 222). 
60

 Ik bespreek hier de volgende zinnen: ‘C’est pourquoi, plus haut que le mouvement par lequel il donne de 
l’amour et des coups, il y a l’essence par laquelle, dans laquelle il se retire et nous frustre. Il se retire sous ses 
blessures, mais aussi dans son amour et dans sa haine. Il ne donne son amour que comme redonné, comme 
pardonnant, il ne donne sa haine que comme rappelant des menaces et des avertissements qui n’auront pas lieu. 
C’est donc à partir de la frustration que le bon objet, comme objet perdu, distribue l’amour et la haine. S’il hait, 
c’est en tant que bon objet, non moins qu’il aime. S’il aime le moi qui s’identifie à lui, s’il hait le moi qui 
s’identifie aux objets partiels, plus encore il se retire, frustre le moi qui hésite entre les deux et qu’il soupçonne 
d’un double jeu.’ (LdS 223).  
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voelen, is eveneens met de teruggetrokkenheid van het object verbonden. Deze haat is volgens 

Deleuze een herinnering aan de dreigementen en waarschuwingen die ooit door het Ik geuit 

zouden zijn geweest.61 Deze haat is een herinnering aan dreigementen en berispingen die in 

werkelijkheid nooit zijn uitgesproken, maar waar het Ik binnen deze positie van overtuigd is 

dat ze daadwerkelijk plaats hebben gevonden.  

 

Het goede object als een verloren object dat hervonden wordt, speelt ook een rol in de 

dagelijkse pathologie. Het is fundamenteel voor een perfectionist of degene die een 

maatschappelijke carrière nastreeft. Het streven naar perfectie zorgt ervoor dat het Ik in staat 

is om veel op te geven. Het Ik kan veel bereiken en verkrijgt voldoening wanneer het beoogde 

doel daadwerkelijk bereikt wordt. Het Ik kan in dat geval het gevoel hebben door het goede 

object bemind te worden. Maar het goede object blijft het Ik echter ook bestraffen. Het Ik zit 

er vaak naast. Het bereikt niet wat het zou moeten bereiken. In eigen beleving faalt het. Het 

ervaart het eigen falen als een straf voor het eigen middelmatig handelen. Het ziet het eigen 

falen als het gevolg van de gerichtheid op de slechte partiële objecten en een gebrekkige 

gerichtheid op het object in de hoogte. Het Ik, dat de perfectie in bezit wil nemen, dat het 

tracht te ontdekken, is niet in staat om te beseffen dat perfectie hervonden moet worden, dat 

ze onbereikbaar is. Het perfectionisme vooronderstelt dus een gerichtheid op een bij voorbaat 

verloren object. Degene die de perfectie nastreeft en meent haar in bezit te kunnen nemen, zal 

tot het lijden veroordeeld worden. Perfectie laat zich immers niet ontdekken. Zij ligt niet voor 

het grijpen. Het object in de hoogte ‘houdt’, zoals Deleuze het zegt, alleen van degene die het 

hervindt. Een persoon die zich met het ideaal identificeert zou zich er minder krampachtig en 

agressief op richten. Hij zal trachten het verloren object terug te vinden, maar niet volledig in 

zijn bezit te willen nemen. Het hervinden is alleen mogelijk gegeven het besef van het bestaan 

van de eigen agressie.  

Dezelfde zou volgens Deleuze ook voor de liefde, dat vanuit de depressieve positie 

ervaren wordt, kunnen gelden. Is het niet zo dat we in de liefde nooit kunnen aangeven 

waarom we van de andere persoon houden?62 De stem, geur, karakter lijken in laatste 

instantie ontoereikend om de oorsprong van de liefde te kunnen verklaren. We hebben geen 

greep op datgene wat de ander aantrekkelijk maakt. De ander overstijgt ons. De liefde, die 
                                                           
61 Ik verwijs naar: ‘il ne donne sa haine que comme rappelant des menaces et des avertissements qui n’auront 
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peut être qu'une seconde fois, est la source commune de l'amour et de la haine. Le bon objet est cruel (cruauté 
du surmoi) pour autant qu'il réunit tous ces moments d'un amour et d'une haine donnés d'en haut, avec une 
instance qui se détourne et qui ne présente ses dons que comme redonnés.’ (LdS 223). 3. Depressieve positie   77 
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vanuit de depressieve positie ervaren wordt, is een liefde voor een persoon die via het 

phantasma van een zich terugtrekkende goede object in de hoogte ervaren wordt. De liefde 

van en voor deze persoon herinnert ons aan een ervaring van eenheid, die reëel nooit bestaan 

heeft. We menen te hervinden wat verloren moet zijn gegaan. De eerste keer dat de liefde 

binnen de depressieve positie verschijnt, wordt in die zin altijd ervaren als een tweede keer, 

stelt Deleuze. We hervinden de liefde dat volgens ons door het toedoen van onze eigen 

agressie verloren is gegaan.
63

  

 

3.5 Idool en affirmatie in de depressieve positie.  

Zoals we in het voorgaande hoofdstuk gezien hebben, gaan de eerste psychische ervaringen 

gepaard met psychische voorstellingen, die in de Kleiniaanse psychoanalyse phantasma 

genoemd worden.
64

 Het phantasma is de onbewuste psychische component van de fysieke 

ervaring. Deleuze spreekt in het geval van de schizoïde positie over simulacra. Zij begeleiden 

de eerste interacties met de partiële objecten, de toestanden van lust, spanning en angst. De 

depressieve positie introduceert volgens Deleuze een nieuwe psychische voorstelling. Naast 

de simulacra spreekt hij nu ontstaat er nu een Idool, een object in de hoogte, waarmee het Ik 

zich kan identificeren. Het Idool is een compleet intern object dat niet aan de hand van een 

tegenstelling ongedeerd – geblesseerd begrepen moet worden. Het Idool wordt ervaren vanuit 

de tegenstelling tussen de aan- en afwezigheid.  

Het Idool introduceert ook nieuwe ervaringen.
65

 Naast lust, spanning en angst komt nu 

het gevoel van frustratie en het gebrek op. Zij worden opgeroepen doordat het goede object in 

zijn kern verloren en onbereikbaar is. Vooral het gevoel van gebrek is afhankelijk van de 

ontwikkeling van de topologische dimensie van de hoogte. De nieuwe fundamentele ervaring 

van de depressieve positie is een ervaring van een onoverwinbare terugtrekking van het 

begeerde object. Het verlangen wordt vanuit de depressieve positie geconfronteerd met een 

onoverbrugbaar tekort. Het wordt gefrustreerd door een gebrek dat door geen enkel reëel 
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 In de volgende hoofdstukken zullen we echter aangeven dat de liefde niet uitsluitende vanuit de depressieve 
positie ervaren kan worden.  
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 Ik geef hieronder commentaar op de zesde paragraaf van het hoofdstuk de l’Oralite: ‘La position maniaque-
dépressive déterminée par le bon objet présente donc toutes sortes de caractères nouveaux, en même temps 
qu’elle s’insère dans la position paranoïd-schizoïde. Ce n’est plus le monde profond des simulacres, maïs celui 
de l’idole en hauteur. Ce ne sont plus les mécanismes de l’introjection et de la projection, mais celui de 
l’identification. Ce n’est plut la même Spaltung ou division du moi.’ (LdS 224).  
65

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Il n’y a pas de place pour la privation, pour la situation 
frustrante (in de schizoïde positie - PS). Celle-ci apparaît au cours de la position schizoïde mais émane de 
l’autre position. C’est pourquoi la position dépressive nous prépare à quelque chose qui n’est ni action ni 
passion, mais l’impassible retirement. C’est pourquoi aussi la position maniaque-dépressive nous a paru avoir 
une cruauté qui se distingue de l’agressivité paranoïd-schizoïde.’ (LdS 224). 

78   Dynamische genese van zin. 

vanuit de depressieve positie ervaren wordt, is een liefde voor een persoon die via het 

phantasma van een zich terugtrekkende goede object in de hoogte ervaren wordt. De liefde 

van en voor deze persoon herinnert ons aan een ervaring van eenheid, die reëel nooit bestaan 

heeft. We menen te hervinden wat verloren moet zijn gegaan. De eerste keer dat de liefde 

binnen de depressieve positie verschijnt, wordt in die zin altijd ervaren als een tweede keer, 

stelt Deleuze. We hervinden de liefde dat volgens ons door het toedoen van onze eigen 

agressie verloren is gegaan.63  

 

3.5 Idool en affirmatie in de depressieve positie.  

Zoals we in het voorgaande hoofdstuk gezien hebben, gaan de eerste psychische ervaringen 

gepaard met psychische voorstellingen, die in de Kleiniaanse psychoanalyse phantasma 

genoemd worden.64 Het phantasma is de onbewuste psychische component van de fysieke 

ervaring. Deleuze spreekt in het geval van de schizoïde positie over simulacra. Zij begeleiden 

de eerste interacties met de partiële objecten, de toestanden van lust, spanning en angst. De 

depressieve positie introduceert volgens Deleuze een nieuwe psychische voorstelling. Naast 

de simulacra spreekt hij nu ontstaat er nu een Idool, een object in de hoogte, waarmee het Ik 

zich kan identificeren. Het Idool is een compleet intern object dat niet aan de hand van een 

tegenstelling ongedeerd – geblesseerd begrepen moet worden. Het Idool wordt ervaren vanuit 

de tegenstelling tussen de aan- en afwezigheid.  

Het Idool introduceert ook nieuwe ervaringen.65 Naast lust, spanning en angst komt nu 

het gevoel van frustratie en het gebrek op. Zij worden opgeroepen doordat het goede object in 

zijn kern verloren en onbereikbaar is. Vooral het gevoel van gebrek is afhankelijk van de 

ontwikkeling van de topologische dimensie van de hoogte. De nieuwe fundamentele ervaring 

van de depressieve positie is een ervaring van een onoverwinbare terugtrekking van het 

begeerde object. Het verlangen wordt vanuit de depressieve positie geconfronteerd met een 

onoverbrugbaar tekort. Het wordt gefrustreerd door een gebrek dat door geen enkel reëel 

                                                           
63 In de volgende hoofdstukken zullen we echter aangeven dat de liefde niet uitsluitende vanuit de depressieve 
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bestaande object ingevuld kan worden. We hebben volgens Deleuze hierdoor te maken met 

een nieuwe soort wreedheid, die door het object in de hoogte uitgeoefend wordt. Deze 

wreedheid is anders is dan de agressie van de paranoïd-schizoïde positie.  

 

Deleuze heeft zich in zijn latere boeken met Guattari heftig verzet tegen het centraal 

stellen van de ervaring van het gebrek binnen de analyse van het verlangen. Het gebrek kan 

geen uitgangspunt vormen voor de analyse van de verschillende verhoudingen tot objecten, 

zoals dat deels het geval is voor psychoanalytici zoals Lacan.66 Het centraal stellen van deze 

notie leidt tot de miskenning van de productieve aard van het verlangen. Deze beschrijving 

van de aard van het verlangen staat ook centraal in Logique du Sens. Het verlangen kent ten 

eerste een gerichtheid op verschillende objecten. Het gebrek is slechts eigen aan de 

depressieve verhoudingen tot de objecten en komt als zodanig niet voor binnen de andere 

posities. Het gebrek is ten tweede ook in Logique du Sens datgene wat de verdere productie 

van het verlangen mogelijk maakt. De verhouding tot het object in de hoogte stelt het Ik in 

staat om op een specifieke manier een verhouding tot de objecten in de buitenwereld te 

vinden. Net als binnen de schizoïde positie leidt deze verhouding niet tot een resignatie. Het 

gebrek en frustratie, die door het object in de hoogte oproepen worden, kunnen worden 

doorstaan. Deleuze benoemt al in Logique du Sens een aantal voorbeelden van praktijken en 

ervaringen, die een creatieve en affirmatieve manier van omgaan met de depressieve 

problematiek mogelijk maken.  

 Een van de eerste voorbeelden waar hij op wijst is het masochisme. Het onderscheid 

tussen de schizoïde en de depressieve posities stelt ons volgens Deleuze in staat het verschil 

tussen het sadisme en het masochisme beter te verstaan.67 Deleuze onderstreept al in zijn 

eerdere boek - Presentation de Sacher Masoch – dat sadisme en masochisme twee 

afzonderlijke vormen van perversie zijn, die nauwelijks een gemeenschappelijke grond 

kennen. Deleuze nam daarin afstand ten opzichte van Freud, voor wie het sadisme in het 

masochisme overloopt. Het masochisme zou voor Freud immers niets anders dan een tegen 

                                                           
66 In L’Anti-Œdipe zeggen Deleuze en Guattari zelfs: ‘Le désir ne manque de rien, il ne manque pas de son 
objet.’ LAO: 33.  
67 Ik verwijs hier naar de volgende zin: 'La masochisme appartient à la position dépressive non seulement dans 
les souffrances qu’il suit, mais dans celles qu’il aime à donner par identification à la cruauté du bon objet 
comme tel.’ (LdS 224). Deleuze bouwt in deze passage voort op de inzichten die hij heeft ontwikkeld in een 
afzonderlijk boek over masochisme en sadisme: Presentation de Sacher Masoch. In dat boek legt hij de nadruk 
op het fundamentele onderscheid tussen deze twee seksuele praktijken. Hij doet het echter nog niet op basis van 
het Kleiniaanse onderscheid tussen de schizoïde en depressieve posities.  3. Depressieve positie   79 
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objet.’ LAO: 33.  
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het Ik gekeerde sadisme zijn, dat mogelijk wordt gemaakt door de omkering van de driften.
68

 

Het sadisme en het masochisme kennen volgens Deleuze een volstrekt andere 

beleveniswereld en worden door afzonderlijke phantasmas begeleid. Deleuze onderstreept in 

Logique du Sens dat het sadisme direct gebonden is aan de paranoïd-schizoïde positie. Het 

masochisme daarentegen is een perversie die haar oorsprong vindt in de depressieve positie.
69

 

Het sadisme geeft volgens Deleuze uiting aan de schizoïde agressie. Een sadist kent nog geen 

goed object in de hoogte. Zijn of haar beleveniswereld concentreert zich op de ervaringen van 

lust en pijn. Het bestaat uit directe acties en passies. Een sadist wil zich in zijn handelingen en 

vergrijpen van de spanning ontdoen en uiting geven aan zijn agressie. Hij verhoudt zich tot 

partiële objecten en verblijft daarmee in de diepte. Hij geniet van de pijn die hij de anderen 

aandoet en van de pijn die hij zelf ondergaat.
70

 Dit gedrag zien we bij de personages van de 

Sade. Zij gebruiken, vernederen en bestraffen niet alleen de anderen maar vaak ook zichzelf. 

Ze folteren de anderen maar willen eveneens zelf gefolterd worden. De beleveniswereld van 

een sadist is direct gebonden aan een continue interactie met partiële objecten, waar 

introjectie en projectie van agressie centraal staat.  

 De wereld van een masochist is anders. Hij richt zich tot een object in de hoogte. 

Daarmee overstijgt hij de schizoïde wereld.
71

 Een masochist onderwerpt zich aan een 

meesteres. Zij representeert voor hem het onbereikbare object in de hoogte. De meesteres 

moet wreed zijn en de masochist laten lijden. De pijn die hij ondergaat is volgens Deleuze niet 

zo zeer fysiek als psychisch van aard. De identificatie met het object in de hoogte en daarmee 

de meesteres verschaft het Ik de mogelijkheid om wreed tegen het Es te zijn. Het Ik kan 

daardoor het Es bestraffen en zijn identificatie met het object in de hoogte benadrukken. Dit is 

ook de reden waarom het heel belangrijk is dat de meesteres altijd als een object in de hoogte 

verschijnt. Zij kan de masochist overheersen alleen omdat zij haar afstand bewaart. Er moet in 

dit geval sprake zijn van een strikte scheiding tussen haar en de masochist. Deze these wordt 

door Deleuze ook in Presentation de Sacher Masoch onderstreept. De masochist sluit een 

contract met zijn toekomstige meesteres af. Haar gedrag wordt daarin aan een aantal strikte 
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 Freud zegt het als volgt: ‘masochisme (is – PS) geen primaire driftuiting, maar ontstaat doordat het sadisme 
zich tegen de eigen persoon keert, dus door een regressie van het object naar het Ik (Freud 1919 in 1985: 41), 
‘Een kind wordt geslagen’, in Freud (1985), ‘Klinische beschouwingen 3’, Amsterdam: Boom. ‘ 
69

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘ tandis que le sadisme dépend de la position schizoïde, non 
seulement dans les souffrances qu’il inflige, mais dans celles qu’il se fait infliger par projection en 
intériorisation d’agressivité’ (LdS 224). 
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 Ik verwijs hier naar volgende zin: ‘mais dans celles qu’il se fait infliger par projection en intériorisation 
d’agressivité’. (LdS 224). 
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 Ik verwijs hier naar de volgende zin: 'La masochisme appartient à la position dépressive non seulement dans 
les souffrances qu’il suit, mais dans celles qu’il aime à donner par identification à la cruauté du bon objet 
comme tel.’ (LdS 224).  
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68 Freud zegt het als volgt: ‘masochisme (is – PS) geen primaire driftuiting, maar ontstaat doordat het sadisme 
zich tegen de eigen persoon keert, dus door een regressie van het object naar het Ik (Freud 1919 in 1985: 41), 
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regels onderworpen.72 Een daarvan is dat zij nooit de afstand tot de masochist kan doen 

verdwijnen. Zij moet altijd onbereikbaar en op afstand zijn. Juist hierdoor kan ze het 

toebehoren aan de dimensie van de hoogte onderstrepen. Iedere schending van deze afstand is 

het einde van de masochistische relatie. De fysieke pijn is direct gekoppeld aan de intense 

psychische ervaring, die binnen een specifiek kader ontstaat. Ook het feit dat vooral het 

afwachten van de straf voor een masochist heel belangrijk is onderstreept de depressieve aard 

van deze perversie. Een masochist geniet immers nog het meeste van het wachten, stelt 

Deleuze.73 Masochisme is volgens hem een perversie die de suspens tot een kunstvorm 

verheven heeft. Een masochist geniet van de onzekerheid wat betreft de handeling van zijn 

meesteres. Hij heeft vooral aandacht voor beelden waarin de toekomstige handelingen 

tijdelijk stop worden gezet. Een masochist verbeeldt zich dat zijn meesteres volledig buiten 

zijn bereik is, dat zij een onbereikbare Ideaal incarneert. Zij neemt hiermee de positie in van 

het object in de hoogte.74  

  Een ander klinisch en literair voorbeeld dat volgens Deleuze vanuit de depressieve 

positie begrepen kan worden, is het alcoholisme.75 Deleuze legt in Logique du Sens de nadruk 

op de tijdsstructuur, die eigen is aan het alcoholisme. Een alcoholicus leeft in een voltooid 

verleden tijd, een tijdsstructuur die het permanente tragische heden van een schizofreen 

vervangt. De gerichtheid op het object in de hoogte vervangt het schizofrene principe van 

vochtigheid (principe mouillé). Deze gerichtheid is een manier om de dominantie van het 

heden teniet te doen. Een alcoholist leeft in een wereld waar twee momenten, het heden en het 

verleden met elkaar verstrengeld zijn.76 Hij ervaart het heden altijd in een relatie tot het 

verleden. Dit is zichtbaar in de manier waarop hij over zijn ervaringen spreekt. Over de 

liefdesrelatie zegt hij niet ‘Ik hou van haar’, maar altijd ‘Ik heb – gehouden’. Een alcoholist 

                                                           
72 Zie o.a. zie PSM blz: 20 en 80.  
73 Ik baseer me hier onder andere op de volgende passage: ‘Il ne s’agit donc pas de nier le monde ou de le 
détruire, mais pas davantage de l’idéaliser ; il s’agit de le dénier, de le suspendre en le déniant, pour s’ouvrir à 
un idéal lui-même suspendu dans le phantasme. … Dans les romans de Masoch, tout culmine dans le suspens. Il 
n’est pas exagéré de dire que c’est Masoch qui introduit dans le roman l’art du suspens comme ressort 
romanesque `a l’état pur : non seulement parce que les rites masochistes de supplice et de souffrance impliquent 
de véritables suspension physiques (le héros est accroché, crucifié, suspendu). Mais parce que le femme-
bourreau prend des poses figées qui l’identifient à une statue, à un portrait ou à un3e photo. Parce qu’elle 
suspend le geste d’abattre le fouet ou d’entrouvrir ses fourrures.’ (Deleuze 1967: 31). 
74 Het beeld van de masochist dat Deleuze in Présentation de Sacher-Masoch schetst is vele malen 
gecompliceerder dan datgene wat hier in het kort gepresenteerd wordt. We hebben hier echter niet de ruimte om 
de minieme verschillen tussen deze twee boeken uiteen te zetten.  
75 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘D’une autre point de vue, nous avons vu comment 
l’alcoolisme convenait à la position dépressive, jouant le rôle à la fois du plus haut objet, de sa perte et de la loi 
de cette perte au passé composé, remplaçant enfin principe mouillé de la schizophrénie dans ses présent 
tragiques.’ (LdS 224). 
76 Deleuze bespreekt de problematiek van het alcoholisme in een van de meest beroemde passages uit het 
Logique du Sens, in het hoofdstuk ‘Porcelaine et volcan’. 3. Depressieve positie   81 
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  Een ander klinisch en literair voorbeeld dat volgens Deleuze vanuit de depressieve 

positie begrepen kan worden, is het alcoholisme.
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 Hij ervaart het heden altijd in een relatie tot het 

verleden. Dit is zichtbaar in de manier waarop hij over zijn ervaringen spreekt. Over de 

liefdesrelatie zegt hij niet ‘Ik hou van haar’, maar altijd ‘Ik heb – gehouden’. Een alcoholist 
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 Zie o.a. zie PSM blz: 20 en 80.  
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 Ik baseer me hier onder andere op de volgende passage: ‘Il ne s’agit donc pas de nier le monde ou de le 
détruire, mais pas davantage de l’idéaliser ; il s’agit de le dénier, de le suspendre en le déniant, pour s’ouvrir à 
un idéal lui-même suspendu dans le phantasme. … Dans les romans de Masoch, tout culmine dans le suspens. Il 
n’est pas exagéré de dire que c’est Masoch qui introduit dans le roman l’art du suspens comme ressort 
romanesque `a l’état pur : non seulement parce que les rites masochistes de supplice et de souffrance impliquent 
de véritables suspension physiques (le héros est accroché, crucifié, suspendu). Mais parce que le femme-
bourreau prend des poses figées qui l’identifient à une statue, à un portrait ou à un3e photo. Parce qu’elle 
suspend le geste d’abattre le fouet ou d’entrouvrir ses fourrures.’ (Deleuze 1967: 31). 
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tragiques.’ (LdS 224). 
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 Deleuze bespreekt de problematiek van het alcoholisme in een van de meest beroemde passages uit het 
Logique du Sens, in het hoofdstuk ‘Porcelaine et volcan’. 
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leeft daarmee twee momenten – het heden en het verleden - in een keer. Hij herinnert zich zijn 

verleden zonder alcohol, maar zit tegelijk vast in het verschrikkelijk heden. Juist dat spel 

tussen beide momenten stelt hem in staat om het leven aan te kunnen. Hij identificeert zich 

met de objecten uit het verleden en verhard tegelijk in zijn negatieve verhouding tot de 

objecten in het heden.
77

 Volgens Deleuze houdt hij niet zozeer van deze hardheid van het 

heden, als van datgene wat in de relatie tot het verleden ontstaat. Het verleden wordt des te 

zachter en perfecter naar mate het heden steeds ondraaglijker wordt.  

Dezelfde onbewuste depressieve beleveniswereld is volgens Deleuze kenmerkend 

voor Gatsby, uit het boek The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald.
78

 Gatsby gedraagt zich 

ten opzichte van zijn grote liefde Daisy - een rijke vrouw, die hij na vijf jaar afwezigheid, als 

een getrouwde vrouw terugziet - alsof hij zich in een roes van een alcoholicus begeeft. De 

vrouw houdt nog steeds van Gatsby en wil bij hem terugkomen. Haar liefde lijkt oprecht en 

niet gemotiveerd door het feit dat Gatsby nu, na vijf jaar afwezigheid, een bijzonder rijke man 

is geworden. Gatsby wijst haar liefde echter af. Hij wil het niet geloven dat zijn oude liefde 

nog steeds van hem houdt. Hij wil het niet geloven dat zij bereid is om haar man en haar kind 

voor hem aan de kant te schuiven. Hij leeft in het verleden en identificeert zich daar volledig 

mee. Hij wil alleen het verleden, de oude liefde, in al haar glorie keer op keer herbeleven. 

Daardoor wordt hij in zijn handelen in het heden meer en meer geparalyseerd. In feite wil hij 

niets anders dan dat het heden steeds harder wordt. Het goede heden zou immers alleen het 

beeld van het verleden verstoren en de perfectie daarvan doen verminderen. Zijn gedrag leidt 

uiteindelijk tot het verlies van de liefde van zijn leven. Daisy keert terug naar haar man, 

terwijl Gatsby doodgeschoten wordt.
79

  

Een alcoholicus leeft dus in de voltooid verleden tijd. Hij construeert een imaginair 

verleden dat in waarde stijgt naar mate het heden meer en meer ondraaglijk wordt. Het 

samenbrengen van deze twee momenten, het kunnen beleven daarvan in een keer toont zijn 
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 Deleuze zegt het als volgt: ‘On vit deux temps à la fois, on vit deux moments à la fois, maar pas du tout à la 
manière proustienne.  … En ce centre mou de l’autre moment, l’alcoolique peut donc s’identifier aux objets de 
son amour, ‘de son horreur et de sa compassion’, tandis que la dureté vécue et voulue du moment présent lui 
permet de tenir à distance la réalité.’ (LdS 187).  
78

 Deleuze zegt het als volgt : ‘Soir la grande scène amoureuse de Gatsby: au moment où il aime et est aimé, 
Gatsby dans son ‘effarante sentimentalité’ se conduit comme un homme ivre. Il durcit ce présent de toutes ses 
forces, et veut luit faire enserrer la plus tendre identification, celle à un passé composé où il aurait été aimé par 
la même femme, absolument, exclusivement et sans partage (les cinq ans d’absence comme les dix and 
d’ivresse).’ (LdS 187). 
79

 Deleuze zegt het als volgt: C'est à ce sommet d'identification — dont  Fitzgerald disait : il équivaut « à la mort 
de toute réalisation » — que Gatsby se brise comme verre, perd tout, et son amour proche et son ancien amour 
et son amour fantastique. Ce qui donne à l'alcoolisme une valeur exemplaire pourtant, parmi tous ces 
événements du même type, c'est que l'alcool est à la fois l'amour et la perte d'amour, l'argent et la perte d'argent, 
le pays natal et sa perte. Il est à la fois l'objet, la perte d'objet et la loi de cette perte dans un processus concerté 
de démolition (« bien entendu »).’ (LdS 188). 
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manische almacht. Deze almacht is echter een schijn. Het heden en het verleden ontglippen de 

alcoholist, die net als Gatsby alles kan verliezen.80 De constante vlucht, veroorzaakt door de 

gerichtheid op het object in de hoogte, is bijna onhoudbaar. Het kunnen doorstaan van dit 

proces van constante vernietiging vereist een zeer grote kracht. Deze kracht kan volgens 

Deleuze uiteindelijk niet in de depressieve positie gevonden worden. Het alcoholisme kan tot 

een diepere geestelijke gezondheid leiden, mits het onder controle wordt verkregen door een 

andere instantie.81 Alleen een gerichtheid op een gebeurtenis kan deze fysieke problematiek 

tot iets productiefs transformeren. Pas de ontwikkeling van de metafysische oppervlakte en 

het vormen van het eigenlijke phantasma, die het laatste stadium van de dynamische genese 

vormen, zullen deze transformatie mogelijk maken. Het alcoholisme kan alleen door een 

tegeneffectuering, door een gerichtheid op de ongewisse toekomst en het phantasma dat deze 

gerichtheid mogelijk maakt, gelimiteerd worden.82  

 

3.6 Lichaam en taal in de depressieve positie.  

We hebben in de inleiding aangegeven dat dynamische genese naast een psychoanalytische 

theorie over de aard van het verlangen ook een filosofische theorie is over de opkomst van de 

taal en de verhouding van het lichaam en een individu tot de structuren van de samenleving. 

Het lichaam vervult een fundamentele rol in de individuele verhouding tot de taal en de 

structuren van de samenleving. De lichamelijke processen dragen bij aan de opkomst van 

beide. Deleuze gebruikt juist Klein om dit punt te laten zien. De taal en de structuren van de 

samenleving schrijven zich niet in op een onbeschreven blad, zoals dat het geval is voor 

Lacan. Het lichaam is niet alleen een drager van de externe structuren. Ze zijn pas mogelijk 

gegeven de actieve bijdrage van het lichaam. De depressieve positie vormt een van de stappen 

die de bijdrage van het lichaam bepalen.  

 

De analyse van de dynamische genese geeft Deleuze een mogelijkheid om – met enige 

humor – de filosofische traditie vanuit het oogpunt van de psychopathologie te verstaan. De 

psychopathologie ontvouwt volgens hem een interessant perspectief op het filosofisch denken. 

Het lichaam en zijn lijden spreekt ook door de woorden van de grote filosofen, zonder deze 
                                                           
80 Deleuze zegt het als volgt: ‘Tout culmine en un has been. Cet effet de fuite du passé, cette perte de l’objet en 
tous sens, constitue l’aspect dépressif de l’alcoolisme. Et cet effet de fuite, c’est peut-être ce qui fait la plus 
grande force de l’œuvre de Fitzgerald, ce qu’il a le plus profondément exprimé.’ (LdS 186). 
81 Deleuze zegt over de mogelijke diepere geestelijke gezondheid het volgende: ‘On ne peut pas dire d'avance, il 
faut risquer en durant le plus de temps possible, ne pas perdre de vue la grande santé. On ne saisit la vérité 
éternelle de l'événement que si l'événement s'inscrit aussi dans la chair ; mais chaque fois nous devons doubler 
cette effectuation douloureuse par une contre-effectuation qui la limite, la joue, la transfigure.’ (LdS 188).  
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woorden tegelijk volledig te determineren. Filosofie is net als religie in eerste instantie een 

manier om het lijden van het lichaam te uiten en te beheersen. Deleuze vergelijkt hier de 

eerdere schizoïde positie met de presocratische filosofie.
83

 De wereld van de presocratische 

filosofen kende volgens Deleuze geen transcendentie. Er was daar geen ruimte voor objecten 

die de mens volledig overstegen. presocratici leefden in een wereld van de simulacra. Het 

Platonisme ontstaat te midden van het presocratische universum. De centrale concepten in 

Plato’s denken dragen alle karakteristieken van het goede object in de hoogte. Dit is 

bijvoorbeeld het geval met het concept van het Goede. Het Goede overstijgt de mensen, die 

het ooit hebben mogen aanschouwen. De kennis daarvan is op het moment van de geboorte 

echter verloren. Het Goede is als zondanig nooit present. Het toont zich noodzakelijk als 

gesluierd, volgens Deleuze.
84

 Het Goede zou in Plato’s visie, net als de Ideeën alleen voor de 

filosofen, als een herinnering, toegankelijk zijn. In de wereld van Plato gaapt er ook een 

onoverbrugbare kloof tussen de mens en het Ene.
85

 Het Ene is in alle opzichten superieur. Het 

is verantwoordelijk voor het ontstaan van de wereld en van de mens, maar staat tegelijk 

volkomen los van beide. Het geeft alleen datgene wat het in feite niet in bezit heeft. Het Ene 

overstijgt de wereld en degenen aan wie het geeft. Het is teruggetrokken in de hoogte.  

Dezelfde dynamiek is ook eigen aan de Ideeën.
86

 Ook zij behoren toe aan de hoogte. 

Ze onttrekken zich aan de mens, opdat zij niet vernietigd worden door de slagen van de 

interne objecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Idee van een perfecte of rechtvaardige 

maatschappij. Rechtvaardigheid is een nastrevenswaardig ideaal, maar een dat vanuit dit 
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 Ik geef hier commentaar op de volgende zinnen: ‘Après la présocratisme schizophrénique vient donc le 
platonisme dépressif: le Bien n’est saisi que comme l’objet d’une réminiscence, découvert comme 
essentiellement voilé ; l’Un ne donne que ce qu’il n’a pas parce qu’il est supérieur à ce qu’il donne, retiré dans 
sa hauteur ; et de l’Idée, Platon dit : ‘elle fuit ou elle périt’- elle périt sous le coup des objets internes, mais elle 
fuit par rapport au moi, puisqu’elle le précède, se retirant à mesure qu’il avance et ne lui laissant qu’un peu 
d’amour ou de haine. Tels sont, nous l’avons vu, tous les caractères du passé-composé dépressif.’ (LdS 223). 
84

 Deleuze zegt het als volgt: ‘le Bien n’est saisi que comme l’objet d’une réminiscence, découvert comme 
essentiellement voilé ;’ (LdS 223). De notie van de sluier wordt vaak door Derrida gebruikt in zijn analyse van 
de differance (zie Marges van de filosofie, Derrida 1995, Kampen: Agora). We zien hier meteen een groot 
verschil in de benadering tussen Deleuze en Derrida. Deleuze die hier de filosofische geschiedenis vanuit het 
perspectief van de psychopathologie benadert, onderstreept dat de verhouding tot een verloren object 
karakteristiek is voor de depressieve positie. Derrida houdt in die zin weinig rekening met de tendenties die reeds 
in de schizoïde positie ontstaan. Derrida is tegelijk in zijn eerder werk wel geïnteresseerd in het 
psychoanalytische perspectief binnen de filosofie. Dit blijkt o.a. uit zijn interesse voor het werk van Lacan. Zie 
o.a Derrida (1980) ‘La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà,’ Paris: Flammarion. Interessante analyses 
over de relatie tussen het werk van Deleuze en Derrida zijn te vinden in P. Patton & J. Protevi (eds), (2003), 
‘between Deleuze & Derrida,’ London: Continuum. We hebben hier helaas geen ruimte om op deze 
problematiek nader in te gaan. 
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sa hauteur ; et de l’Idée, Platon dit : ‘elle fuit ou elle périt’- elle périt sous le coup des objets internes, mais elle 
fuit par rapport au moi, puisqu’elle le précède, se retirant à mesure qu’il avance et ne lui laissant qu’un peu 
d’amour ou de haine. Tels sont, nous l’avons vu, tous les caractères du passé-composé dépressif.’ (LdS 223). 
84 Deleuze zegt het als volgt: ‘le Bien n’est saisi que comme l’objet d’une réminiscence, découvert comme 
essentiellement voilé ;’ (LdS 223). De notie van de sluier wordt vaak door Derrida gebruikt in zijn analyse van 
de differance (zie Marges van de filosofie, Derrida 1995, Kampen: Agora). We zien hier meteen een groot 
verschil in de benadering tussen Deleuze en Derrida. Deleuze die hier de filosofische geschiedenis vanuit het 
perspectief van de psychopathologie benadert, onderstreept dat de verhouding tot een verloren object 
karakteristiek is voor de depressieve positie. Derrida houdt in die zin weinig rekening met de tendenties die reeds 
in de schizoïde positie ontstaan. Derrida is tegelijk in zijn eerder werk wel geïnteresseerd in het 
psychoanalytische perspectief binnen de filosofie. Dit blijkt o.a. uit zijn interesse voor het werk van Lacan. Zie 
o.a Derrida (1980) ‘La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà,’ Paris: Flammarion. Interessante analyses 
over de relatie tussen het werk van Deleuze en Derrida zijn te vinden in P. Patton & J. Protevi (eds), (2003), 
‘between Deleuze & Derrida,’ London: Continuum. We hebben hier helaas geen ruimte om op deze 
problematiek nader in te gaan. 
85 Ik verwijs naar: ‘l’Un ne donne que ce qu’il n’a pas parce qu’il est supérieur à ce qu’il donne, retiré dans sa 
hauteur’(LdS 223).  
86 Ik verwijs naar: ‘de l’Idée, Platon dit : ‘elle fuit ou elle périt’- elle périt sous le coup des objets internes, mais 
elle fuit par rapport au moi, puisqu’elle le précède, se retirant à mesure qu’il avance et ne lui laissant qu’un peu 
d’amour ou de haine.’(LdS 223).  
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perspectief altijd als ideaal/idee beschouwd moet worden. Iedere claim dit idee gerealiseerd te 

hebben, leidt tot de vernietiging daarvan. Het Idee moet zich in dit geval schikken aan de 

particuliere belangen, waardoor haar essentie verloren gaat.87 Zij moet immers altijd aan het 

heden ontsnappen. Juist door haar voorsprong kan het Ik op het Idee gericht blijven. Alleen in 

deze situatie kan het Idee aan het Ik een glimp van liefde en van haat geven, kunnen we met 

Deleuze stellen.88 Wanneer een perfecte en rechtvaardige maatschappij nagestreefd wordt, 

moet er immers altijd sprake zijn van een glimp van succes, van merkbare vooruitgang. 

Alleen deze glimp kan ervoor zorgen dat men in dezelfde richting blijft gaan. Permanente 

tegenslagen kunnen tot depressieve resignatie leiden. Dezelfde verhouding tot het object in de 

hoogte vinden we ook in het monotheïsme. Ook daarin wordt de God gevreesd, maar ook daar 

moet hij naast een glimp van haat ook een glimp van liefde en hoop geven. God wordt immers 

niet alleen verantwoordelijk gehouden voor rampen en ongelukken, die de mensen 

overkomen. Hij wordt ook voor de voorspoed verantwoordelijk gehouden. God moet in de 

belevenis van de gelovigen met andere woorden ook wonderen kunnen verrichten.89  

 

De gedachte aan de doorwerking van het lichaam in de taal wordt door Deleuze echter 

pas uitgebreid aan het einde van het hoofdstuk de l’oralité uitgewerkt. In het vorige hoofdstuk 

is al aangegeven dat een kind in de schizoïde positie, en tot op zekere hoogte een schizofreen, 

nog ver af staat van de taal. Het hoort losse geluiden en heeft nog geen idee van de ordening 

die de taal met zich mee zal brengen.90 De taal is direct verbonden met de lichamelijke 

                                                           
87 Het concept van de perfecte maatschappij vinden we bijvoorbeeld terug in het werk van Derrida en diens 
concept van de democratie a-venir of het onderscheid tussen het recht en rechtvaardigheid. Democratie a-venir is 
een quasi mogelijkheidsvoorwaarde (quasi-transendentaal) voor de hedendaagse democratie, terwijl 
rechtvaardigheid een quasi mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor het recht. Een democratie of een rechtsstaat 
moet zich volgens Derrida altijd op een toekomstige perfecte democratie of op rechtvaardigheid richten. Het 
moet deze te-komen democratie of rechtvaardigheid trachten te realiseren, ook al zal het in het bereiken daarvan 
altijd falen. Zonder deze transcendente horizon is een democratie en een rechtsstaat in feite onmogelijk. (zie voor 
bijvoorbeeld Derrida (2001: 57): ‘De kracht van de wet’, Kampen: Agora. 
88 Ik verwijs naar: ‘se retirant à mesure qu’il avance et ne lui laissant qu’un peu d’amour ou de haine.’ (LdS 
223). 
89 Het verschil tussen presocratische filosofie en het platonisme kan ook vanuit de sociale en economische 
oorsprong daarvan geanalyseerd worden. Deleuze en Guattari werken dit thema uit in ‘Anti-Oedipus’, met 
behulp van Marxistische theorie over verschillende modi van productie. Het denken wordt daar gedacht als een 
systeem van representatie, dat direct verbonden is met een bepaald modus van productie. De primitieve 
maatschappij kent volgens hem meerdere goden en heeft nog geen notie van de transcendentie. Er is daarbinnen 
vooral sprake van verwantschapsstructuren en voorouderverering. Dit verandert met de opkomst van de 
despotische modus van productie en het daarmee corresponderende systeem van representatie. Pas op dat 
moment ontwikkelt zich de transcendentie en de daarvan afhankelijke wet. (zie AO, hoofdstuk 3). De opkomst 
van de despotische modus van productie betekent daar niet dat de primitieve modus volledig achterwege wordt 
gelaten. Het blijft een belangrijke rol spelen in de organisatie van het sociale leven, net als de schizoïde positie 
aanwezig blijft bij degene die de overstap meemaakt naar de depressieve positie.  
90 Ik geef hieronder commentaar op de volgende passage: ‘La profondeur est bruyante: les claquements, 
craquements, crissements, crépitements, explosions, les bruits éclatés des objets internes, mais aussi les cris-3. Depressieve positie   85 
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223). 
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86   Dynamische genese van zin. 

ervaringen. De geluiden en woorden zijn in dit geval geen dragers van betekenis. Zij 

produceren intensiteit en veroorzaken spanning en lust. De eerste beelden die we hier voor 

ogen kunnen hebben zijn van een oud psychiatrisch ziekenhuis, of van drugsverslaafden die 

de psychotische episodes meemaken. Deze mensen brengen allerlei kreten uit. Ze krijsen en 

schreeuwen. Deleuze neemt ook het werk van Artaud als voorbeeld.
91

 Zijn werk drukt het 

lijden van zijn lichaam uit. Artaud brengt in zijn performances en voordrachten allerlei 

lichamelijke kreten uit, die geen overdraagbare betekenis uitdragen. Het zijn explosies van 

emoties, uitingen van de getormenteerde ervaringen. Ze tonen zijn lijden, maar drukken ook 

hoop uit. Sommige kreten zijn volgens Deleuze in staat om de verbrokkeling die het lichaam 

ondergaat teniet te doen. Ze kunnen de versplinterde ervaringen tot een eenheid solderen.
92

 

Dit gekrijs van een schizofreen is in het spreken van iedere persoon te vinden. Elk woord dat 

liefde uit moet drukken, dat het gevoel van angst moet tonen en dat zelfs een abstracte 

betekenis moet communiceren, zal innig met deze dimensie verbonden blijven. Ieder spreken 

is een uitlaatklep voor agressie, sadisme en lust, stelt Deleuze.
93

 Ieder spreken is voor een 

deel een uitdrukking van de oraal-anale gulzigheid.  

 De depressieve positie vormt voor Deleuze de eerste ruwe schets van de taal.
94

 De 

reden hiervoor ligt allereerst in de toegenomen capaciteiten van het lichaam: het verbeterde 

gehoor, gezichtsvermogen en aandachtvermogen. Al deze lichamelijke ontwikkelingen 

betekenen ook een vooruitgang op psychisch niveau. Het kind is nu in toenemende mate in 

staat te midden van ruis en losse geluiden ook stemmen te onderscheiden. De geluiden 

worden aan de personen die ze voortbrengen gekoppeld. Het kind hoort nu de stem van zijn 

moeder.  

Deleuze wijst er echter op dat de bijdrage tot het ontstaan van de taal niet alleen te 

vinden is in de toegenomen cognitieve vermogens van het kind. Het kind wordt volgens hem 

in staat gesteld om het onderscheid tussen geluid en stem te maken, juist dankzij de 

                                                                                                                                                                                     
souffles inarticulés du corps sans organes qui leur répondent, tout cela forme un système sonore témoignant de 
la voracité orale-anale.’ (LdS 225). 
91

 Voor een nadere bespreking van deze thematiek zie hoofdstuk 2. 
92

 Ik verwijs hier onder andere naar: ‘mais aussi les cris-souffles inarticulés du corps sans organes qui leur 
répondent, tout cela forme un système sonore témoignant de la voracité orale-anale.’ (LdS 225). 
93

 Deleuze onderstreept dat hij hierin zich door Artaud laat leiden. Ik becomentarieerde hier de volgende zin:’ Et 
ce système schizoïde est inséparable de la terrible prédiction : parler sera taillé dans manger et dans chier, le 
langage sera taillé dans la merde, le langage et son univocité … (Artaud parle du ‘caca de l’être et de son 
langage’).’ (LdS 225). 
94

 Ik becommentarieer hier de volgende passage: ‘Mais, précisément, ce qui assure la première ébauche de cette 
sculpture, la première étape d'une formation du langage, c'est le bon objet de la position dépressive en hauteur. 
Car c'est lui qui, de tous les bruits de la profondeur, extrait une Voix. Si l'on considère les caractères du bon 
objet, de ne pouvoir être  saisi que comme perdu, d'apparaître la première fois comme déjà là, etc., il semble que 
ces caractères se réunissent nécessairement en une voix qui parle et qui vient d'en haut.’ (LdS 225). 

86   Dynamische genese van zin. 

ervaringen. De geluiden en woorden zijn in dit geval geen dragers van betekenis. Zij 

produceren intensiteit en veroorzaken spanning en lust. De eerste beelden die we hier voor 

ogen kunnen hebben zijn van een oud psychiatrisch ziekenhuis, of van drugsverslaafden die 

de psychotische episodes meemaken. Deze mensen brengen allerlei kreten uit. Ze krijsen en 

schreeuwen. Deleuze neemt ook het werk van Artaud als voorbeeld.91 Zijn werk drukt het 

lijden van zijn lichaam uit. Artaud brengt in zijn performances en voordrachten allerlei 

lichamelijke kreten uit, die geen overdraagbare betekenis uitdragen. Het zijn explosies van 

emoties, uitingen van de getormenteerde ervaringen. Ze tonen zijn lijden, maar drukken ook 

hoop uit. Sommige kreten zijn volgens Deleuze in staat om de verbrokkeling die het lichaam 

ondergaat teniet te doen. Ze kunnen de versplinterde ervaringen tot een eenheid solderen.92 

Dit gekrijs van een schizofreen is in het spreken van iedere persoon te vinden. Elk woord dat 

liefde uit moet drukken, dat het gevoel van angst moet tonen en dat zelfs een abstracte 

betekenis moet communiceren, zal innig met deze dimensie verbonden blijven. Ieder spreken 

is een uitlaatklep voor agressie, sadisme en lust, stelt Deleuze.93 Ieder spreken is voor een 

deel een uitdrukking van de oraal-anale gulzigheid.  

 De depressieve positie vormt voor Deleuze de eerste ruwe schets van de taal.94 De 

reden hiervoor ligt allereerst in de toegenomen capaciteiten van het lichaam: het verbeterde 

gehoor, gezichtsvermogen en aandachtvermogen. Al deze lichamelijke ontwikkelingen 

betekenen ook een vooruitgang op psychisch niveau. Het kind is nu in toenemende mate in 

staat te midden van ruis en losse geluiden ook stemmen te onderscheiden. De geluiden 

worden aan de personen die ze voortbrengen gekoppeld. Het kind hoort nu de stem van zijn 

moeder.  

Deleuze wijst er echter op dat de bijdrage tot het ontstaan van de taal niet alleen te 

vinden is in de toegenomen cognitieve vermogens van het kind. Het kind wordt volgens hem 

in staat gesteld om het onderscheid tussen geluid en stem te maken, juist dankzij de 

                                                                                                                                                                                     
souffles inarticulés du corps sans organes qui leur répondent, tout cela forme un système sonore témoignant de 
la voracité orale-anale.’ (LdS 225). 
91 Voor een nadere bespreking van deze thematiek zie hoofdstuk 2. 
92 Ik verwijs hier onder andere naar: ‘mais aussi les cris-souffles inarticulés du corps sans organes qui leur 
répondent, tout cela forme un système sonore témoignant de la voracité orale-anale.’ (LdS 225). 
93 Deleuze onderstreept dat hij hierin zich door Artaud laat leiden. Ik becomentarieerde hier de volgende zin:’ Et 
ce système schizoïde est inséparable de la terrible prédiction : parler sera taillé dans manger et dans chier, le 
langage sera taillé dans la merde, le langage et son univocité … (Artaud parle du ‘caca de l’être et de son 
langage’).’ (LdS 225). 
94 Ik becommentarieer hier de volgende passage: ‘Mais, précisément, ce qui assure la première ébauche de cette 
sculpture, la première étape d'une formation du langage, c'est le bon objet de la position dépressive en hauteur. 
Car c'est lui qui, de tous les bruits de la profondeur, extrait une Voix. Si l'on considère les caractères du bon 
objet, de ne pouvoir être  saisi que comme perdu, d'apparaître la première fois comme déjà là, etc., il semble que 
ces caractères se réunissent nécessairement en une voix qui parle et qui vient d'en haut.’ (LdS 225). 
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ontwikkeling van de dimensie van de hoogte.95 De stem kan volgens Deleuze pas van de losse 

geluiden onderscheiden worden op het moment dat deze losse geluiden als komend vanuit de 

hoogte ervaren worden.96 Het losse geluid kan een stem worden pas nadat het kind beseft dat 

de complete objecten het kind overstijgen. Het kind koppelt het geluid aan een bepaalde 

persoon en beseft tegelijk dat deze geluiden onbegrijpelijk zijn. Dit is het eerste contact van 

het kind met de taal en een belangrijke verandering ten opzichte van de schizoïde positie. Het 

kind gaat meer en meer beseffen dat de geluiden die de mensen voortbrengen geordend zijn. 

Het komt tot de ontdekking dat de stemmen deel uitmaken van een groter systeem. Het kind 

ontdekt het bestaan van een externe orde. Het is overrompeld omdat het ontdekt dat het op 

allerlei wijzen overstegen wordt. Tegelijk komt het kind er ook achter dat sommige van de 

klanken naar hemzelf verwijzen. Het kind komt tot een ontdekking dat het een naam heeft en 

dat het voortaan daar gebruik van zal moeten makken. Het kind ontdekt dat het zich moet 

neerleggen bij de al bestaande orde, bij de bestaande traditie. Het moet zich daaraan 

onderwerpen, zonder te begrijpen waaraan het zich onderwerpt.97  

 

Het horen van een stem markeert de mogelijkheid van de toegang tot de taal en de 

sociale orde. Deleuze onderstreept dat de, vanuit deze positie gehoorde stem, in feite al over 

alle dimensies van de taal beschikt.98 De stem duidt (désigne) het object in de hoogte zelf of 

de partiële interne objecten aan, waardoor het kind tot het besef komt dat de woorden van de 

ouders en anderen iets te maken moet hebben met hun ervaringen. Het kind hoort zich 

herhalende klanken wanneer naar hem, of naar andere objecten verwezen wordt. Het kan niet 

anders dan concluderen dat de stem een manier kent om naar deze objecten te verwijzen.  

Het kind komt tevens tot de ontdekking dat de stem van betekenis voorziet (signifie).99 

Het kind komt tot de ontdekking dat alles wat bestaat in concepten en klassen gestructureerd 

is. Dit gebeurt wanneer het kind hoort dat dezelfde klanken naar verschillende objecten 

                                                           
95 Zie: ‘il semble que ces caractères se réunissent nécessairement en une voix qui parle et qui vient d'en haut.’ 
(LdS 225). 
96 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Freud insistait sur l'origine acoustique du surmoi. Pour 
l’enfant, la première approche du langage consiste bien à saisir celui-ci comme le modèle de ce qui se pose 
comme préexistant, comme renvoyant à tout le domaine de ce qui est déjà là, voix familiale qui charrie la 
tradition, où il doit s’insérer avant même de comprendre.’ (LdS 225). 
97 Zie: ‘voix familiale qui charrie la tradition, où il doit s’insérer avant même de comprendre.’ (LdS 225). 
98 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘D’une certaine façon cette voix dispose même de toutes les 
dimensions du langage organisé : car elle désigne le bon objet comme tel, ou au contraire les objets introjetés ; 
elle signifie quelque chose, à savoir tous les concepts et classes qui structurent le domaine de la préexistence ; et 
elle manifeste les variations émotionnelles de la personne complète (voix qui aime et rassure, qui attaque t qui 
gronde, qui se plaint elle-même d’être blessée, ou qui se retire et se tait).’ (LdS 225). 
99 Zie : ‘elle signifie quelque chose, à savoir tous les concepts et classes qui structurent le domaine de la 
préexistence.’ (LdS 225). 3. Depressieve positie   87 
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97

 Zie: ‘voix familiale qui charrie la tradition, où il doit s’insérer avant même de comprendre.’ (LdS 225). 
98

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘D’une certaine façon cette voix dispose même de toutes les 
dimensions du langage organisé : car elle désigne le bon objet comme tel, ou au contraire les objets introjetés ; 
elle signifie quelque chose, à savoir tous les concepts et classes qui structurent le domaine de la préexistence ; et 
elle manifeste les variations émotionnelles de la personne complète (voix qui aime et rassure, qui attaque t qui 
gronde, qui se plaint elle-même d’être blessée, ou qui se retire et se tait).’ (LdS 225). 
99

 Zie : ‘elle signifie quelque chose, à savoir tous les concepts et classes qui structurent le domaine de la 
préexistence.’ (LdS 225). 
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verwijzen. Het begint daardoor te beseffen dat de op het eerste gezicht verschillende objecten 

iets gemeenschappelijk hebben. Met het keer op keer horen van geruststellende woorden 

wanneer het woedend is of wanneer het huilt, komt het tot besef dat er iets 

gemeenschappelijks is aan deze op het eerste gezicht verschillende ervaringen. Het ontdekt 

dat de emoties die het overspoelen met elkaar overeenkomen, dat ze tot dezelfde categorie 

behoren. De stem is ten derde een manier om iets te manifesteren.
100

 De stem manifesteert de 

emotionele variaties van de complete persoon, stelt Deleuze. Het kind komt tot besef dat de 

persoon die zich tegenover hem bevindt een eigen innerlijke leven heeft, eigen emoties kent.  

Het ontdekt dat de ander ook lief heeft of agressie voelt. Het hoort immers een stem die een 

manifestatie is van de zorgzaamheid, van agressie of juist van de strengheid van de andere 

persoon.  

 

De ontdekking van het bestaan van de taal en van zijn functies vanuit de depressieve 

positie wil, zoals gezegd, niet zeggen dat het kind daarmee de betekenis van de woorden of de 

principes van de organisatie van de taal kan ontwaren.
101

 Het is nog ver buiten het niveau van 

betekenis. Het verlaat het niveau van on-zin (non-sens), die karakteristiek was voor de 

schizoïde positie, maar bereikt pas het niveau van voor-zin (pré-sens). Het kind heeft nog 

geen beschikking over de eenzinnigheid van de taal (univocité).
102

 De stem van de ouders 

kent voor het kind wel een eenheid, omdat zij vanuit de hoogte speken. Er zou van 

eenzinnigheid alleen sprake kunnen zijn wanneer het kind de taal volledig tot zijn beschikking 

zou hebben. Gegeven de eenzinnigheid zou het direct in staat moeten zijn om zich in de taal 

uit te drukken en controle hebben over datgene wat het zegt. Eenzinnigheid zou hier 

betekenen dat het kind de taal zonder enkele twijfel over de betekenis zou kunnen gebruiken. 

Dit is vanuit de depressieve positie niet mogelijk. De stem overstijgt het kind. Het kind 

verstaat nog niet volledig wat de ouders zeggen. Het gist naar de betekenis van hun woorden. 

In sommige situaties zal hij al vertrouwen kunnen hebben in de zich ontwikkelende begrip, 

maar te vaak is er nog sprake van situaties waarbij dat geloof op de proef wordt gesteld. Het 

kind wordt permanent geconfronteerd met zijn eigen gebreken. Het gist verkeerd, maakt 

fouten en wordt daarvoor op allerlei wijzen bestraft. De stem blijft vanuit deze positie 
                                                           
100

 Zie: ‘et elle manifeste les variations émotionnelles de la personne complète (voix qui aime et rassure, qui 
attaque et qui gronde, qui se plaint elle-même d’être blessée, ou qui se retire et se tait).’ (LdS 225) 
101

 Ik verwijs naar volgende zin : ‘Mais la voix présente ainsi les dimensions d'un langage organisé sans pouvoir 
rendre saisissable encore le principe d'organisation d'après lequel elle serait elle-même un langage. Aussi 
restons-nous en dehors du sens, et loin de lui, cette fois dans un pré-sens  des hauteurs : et n’ayant d’unité que 
par son éminence reste empêtre dans l’équivocité de ses désignations, l’analogie de ses significations, 
l’ambivalence de ses manifestations.’ (LdS 226).  
102

 Zie: ‘la voix ne dispose pas encore de l’univocité qui en ferait un langage.’ (LdS 225). 
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100 Zie: ‘et elle manifeste les variations émotionnelles de la personne complète (voix qui aime et rassure, qui 
attaque et qui gronde, qui se plaint elle-même d’être blessée, ou qui se retire et se tait).’ (LdS 225) 
101 Ik verwijs naar volgende zin : ‘Mais la voix présente ainsi les dimensions d'un langage organisé sans pouvoir 
rendre saisissable encore le principe d'organisation d'après lequel elle serait elle-même un langage. Aussi 
restons-nous en dehors du sens, et loin de lui, cette fois dans un pré-sens  des hauteurs : et n’ayant d’unité que 
par son éminence reste empêtre dans l’équivocité de ses désignations, l’analogie de ses significations, 
l’ambivalence de ses manifestations.’ (LdS 226).  
102 Zie: ‘la voix ne dispose pas encore de l’univocité qui en ferait un langage.’ (LdS 225). 
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verstrikt in de dubbelzinnigheid (équivocite) van haar verwijzingen (désignations), in de 

analogie van haar betekenisgeving (significations) en in de ambivalentie van de manifestaties, 

stelt Deleuze.103 

Het verblijven in de voor-zin (pré-sens) van de stem is eigen aan een ieder voor wie de 

depressieve positie dominant is. Ook degene die een vreemde taal probeert te leren kan deze 

vaak vanuit de manisch-depressieve positie ervaren. Hij wordt overrompeld door de vreemde 

klanken, maar kan de betekenis daarvan niet achterhalen. De taal geeft zich niet prijs. De 

ordening ontsnapt en overstijgt hem. Velen die een vreemde taal leren behouden dit gevoel 

van inferioriteit. Ze zullen nooit in een positie komen die ze in staat stelt om het gevoel van 

inferioriteit te overstijgen. Ze zijn continu bang om zich in deze taal verkeerd uit te drukken. 

Hun controle over de vreemde woorden en zinnen zal in hun ogen altijd tekortschieten. Er is 

in dit geval geen sprake van de eenzinnigheid. De vreemde taal behoudt hier zijn dubbelzinnig 

karakter, wat een paralyserende invloed uitoefent op de spreker. Ieder woord blijft 

voortdurend naar meerdere zaken te verwijzen. Het kan een analoge betekenis dragen en 

ambivalente gevoelens manifesteren. Een dergelijke persoon twijfelt over het gebruik van 

iedere zin, iedere woord. Hij is er nooit zeker van of hetgeen hij zegt daadwerkelijk 

overeenkomt met zijn innerlijke intenties. Hij wantrouwt zichzelf en de anderen en denkt 

bijvoorbeeld: ‘Verstaan zij onder dit woord wel dezelfde als Ik? Misschien bedoelen zij toch 

iets anders? Ik heb het zeker verkeerd begrepen’.  

Het dubbelzinnige (equivocité) karakter van de stem en het onvermogen om de taal op 

een eenzinnige (univocité) manier te gebruiken, ontstaan omdat de stem vanuit deze positie 

naar een verloren object verwijst, stelt Deleuze.104 Het kind meent de zin (betekenis, sens) te 

kunnen grijpen, maar blijkt vervolgens er even ver van verwijderd te zijn als voorheen. De 

kloof tussen de taal en de dingen blijkt vanuit deze positie onoverbrugbaar te zijn. Het kind 

weet in deze positie niet naar wat er verwezen wordt en wat van betekenis voorzien wordt 

door de stem (signifie).105 Datgene wat al bestaat, maar ook de ordening daarvan, sluit niet 

direct aan op de directe ervaring van het kind. De objecten en hun benaming zijn onbekend. 

                                                           
103 Zie : ‘et n’ayant d’unité que par son éminence reste empêtre dans l’équivocité de ses désignations, l’analogie 
de ses significations, l’ambivalence de ses manifestations.’ (LdS 226). 
104 Ik geef commentaar op de zin: ‘Car, en vérité, comme elle (de stem – PS) désigne l’objet perdu, on ne sait 
pas ce qu’elle désigne; on ne sait pas ce qu’elle signifie, puisqu’elle signifie l’ordre des préexistences ; on ne 
sait pas ce qu’elle manifeste puisqu’elle manifeste le retirement dans son principe ou le silence. Elle est à la fois 
l’objet, la loi de la perte et la perte. Elle est bien la voix de Dieu comme surmoi, celle qui interdit sans qu’on 
sache ce qui est interdit, puisqu’on ne l’apprendra que par la sanction. Tel est le paradoxe de la voix (..) : elle a 
les dimensions d’un langage sans en avoir la condition, elle attend l’événement que en fera un langage.’ (LdS 
226). 
105 Zie: ‘on ne sait pas ce qu’elle désigne ; on ne sait pas ce qu’elle signifie, puisqu’elle signifie l’ordre des 
préexistences.’ (LdS 226). 3. Depressieve positie   89 
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 Zie : ‘et n’ayant d’unité que par son éminence reste empêtre dans l’équivocité de ses désignations, l’analogie 
de ses significations, l’ambivalence de ses manifestations.’ (LdS 226). 
104

 Ik geef commentaar op de zin: ‘Car, en vérité, comme elle (de stem – PS) désigne l’objet perdu, on ne sait 
pas ce qu’elle désigne; on ne sait pas ce qu’elle signifie, puisqu’elle signifie l’ordre des préexistences ; on ne 
sait pas ce qu’elle manifeste puisqu’elle manifeste le retirement dans son principe ou le silence. Elle est à la fois 
l’objet, la loi de la perte et la perte. Elle est bien la voix de Dieu comme surmoi, celle qui interdit sans qu’on 
sache ce qui est interdit, puisqu’on ne l’apprendra que par la sanction. Tel est le paradoxe de la voix (..) : elle a 
les dimensions d’un langage sans en avoir la condition, elle attend l’événement que en fera un langage.’ (LdS 
226). 
105

 Zie: ‘on ne sait pas ce qu’elle désigne ; on ne sait pas ce qu’elle signifie, puisqu’elle signifie l’ordre des 
préexistences.’ (LdS 226). 



90   Dynamische genese van zin. 

De manier waarop ze geordend zijn, wat wel of niet tot een bepaalde categorie behoort, is 

onduidelijk. Het kind weet nimmer wat de stem manifesteert.
106

 De stem is vanuit deze positie 

immers een manifestatie van de terugtrekking, stelt Deleuze. Ze is datgene wat zich 

bijvoorbeeld in het innerlijk van de ouders afspeelt en voor het kind principieel 

ontoegankelijk blijkt te zijn. Het kind blijft onzeker over de oorsprong van de 

gemanifesteerde emoties. ‘Houden de ouders echt van mij?’, ‘Zijn ze nu boos, of doen ze 

alleen alsof?’. Datgene wat zich manifesteert trekt zich terug in de hoogte. Het is 

ontoegankelijk. Deze verhouding tot het object in de hoogte doet het gevoel van gebrek 

ontstaan. Datgene wat zich door middel van de stem present stelt blijft ontoegankelijk. 

Deleuze onderstreept dat de stem in één keer het object, de wet van het gebrek en het gebrek 

zelf is.
107

 De depressieve leerling van een nieuwe taal is niet in staat om de taal op een 

eenzinnige manier te gebruiken. Hij kan maar geen meester worden over de vreemde taal. Hij 

twijfelt over datgene waar de vreemde woorden naar verwijzen, over de ordening van 

betekenis. Ook de emoties die door de vreemde stem gemanifesteerd worden, verschijnen 

hem als principieel ontoegankelijk. Hij zal de aard van de gemanifesteerde emoties nooit met 

zekerheid vast kunnen stellen. De ander blijft vanuit de hoogte spreken.  

De dubbelzinnige (equivocale) verhouding tot de stem is daarmee een verhouding tot 

een superieure instantie.
108

 Het wordt ervaren als een stem van God. Ze biedt ondersteuning, 

maar ook straf. Zij stelt grenzen. Het kind moet de wet opvolgen. Het beseft dat er verboden 

wordt maar niet wat er verboden wordt. Het leert in feite op basis van het verbod, stelt 

Deleuze.
109

 Dankzij de straf gaat het steeds beter beseffen wat het is dat verboden wordt. Het 

leert de objecten, de onderscheidingen van de taal op basis van het verbod. De zinnen: ‘Dit 

object is gevaarlijk’, ‘Hiermee mag ik de hele dag spelen’, ‘Bijten en slaan is slecht’, ‘Als ik 

dit doe dan wordt ik gestreeld’ zijn de meest basale voorbeelden van manier waarop het 

verbod het mechanisme is dat kinderen in staat leert om te leren binnen de depressieve positie.  

We zien hier hoe belangrijk het verschil is tussen de depressieve en de schizoïde 

posities volgens Deleuze.
110

 In de schizoïde positie heeft het kind nog geen boodschap aan de 

                                                           
106

 Zie: ‘on ne sait pas ce qu’elle manifeste puisqu’elle manifeste le retirement dans son principe ou le silence’ 
(LdS 226). 
107

 Zie : ‘Elle (de stem – PS) est à la fois l’objet, la loi de la perte et la perte. (LdS 226). 
108

 Zie: ‘Elle est bien la voix de Dieu comme surmoi, celle qui interdit sans qu’on sache ce qui est interdit, 
puisqu’on ne l’apprendra que par la sanction.’ (LdS 226). 
109

 Zie: ‘on ne l’apprendra que par la sanction.’ (LdS 226). 
110

 Ik baseer me hier ook op de volgende passage : ‘Il ne faut pas se demander si les échos, contraintes et vols 
sont premiers, ou seulement seconds par rapport à des phénomènes automatiques. C’est un faux problème car, 
ce qui est volé au schizophrène, ce n’est pas la voix, c’est au contraire, par la voix d’en haut, tout le système 
sonore prévocal dont il avait su faire son « automate spirituel ».’ (LdS 227).  
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106 Zie: ‘on ne sait pas ce qu’elle manifeste puisqu’elle manifeste le retirement dans son principe ou le silence’ 
(LdS 226). 
107 Zie : ‘Elle (de stem – PS) est à la fois l’objet, la loi de la perte et la perte. (LdS 226). 
108 Zie: ‘Elle est bien la voix de Dieu comme surmoi, celle qui interdit sans qu’on sache ce qui est interdit, 
puisqu’on ne l’apprendra que par la sanction.’ (LdS 226). 
109 Zie: ‘on ne l’apprendra que par la sanction.’ (LdS 226). 
110 Ik baseer me hier ook op de volgende passage : ‘Il ne faut pas se demander si les échos, contraintes et vols 
sont premiers, ou seulement seconds par rapport à des phénomènes automatiques. C’est un faux problème car, 
ce qui est volé au schizophrène, ce n’est pas la voix, c’est au contraire, par la voix d’en haut, tout le système 
sonore prévocal dont il avait su faire son « automate spirituel ».’ (LdS 227).  
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verboden die het opgelegd worden. Het construeert zelf zijn eigen verhouding tot de wereld. 

De objecten dragen een betekenis alleen in zoverre ze bepaalde waarde voor het kind hebben. 

Betekenis ontstaat in die zin vanuit de eigen interacties met de omgeving. De depressieve 

positie daarentegen leidt tot een onderwerping aan de externe ordening. Het kind acht zich 

niet meer in staat om zelf te leren. De wereld is groot en overweldigend. De volwassenen zijn 

machtig. Het kind legt zich daarbij neer. Het begrijpt nog niet waarom er verboden wordt, 

maar gaat er vanuit dat er wel goede redenen zijn achter iedere verbod.  

 

De depressieve positie wordt gekarakteriseerd door een paradox van de stem, stelt 

Deleuze.111 De stem beschikt hier aan de ene kant over alle dimensies van de taal (langage), 

maar mist tegelijk een noodzakelijke voorwaarde voor de taal. Er ontbreekt hier de 

gebeurtenis (événement) die van de stem een taal kan maken. Het kind moet de eenzinnigheid 

(univocité) bereiken. Het moet de inferieure relatie tot de taal verbreken. Het moet het gevoel 

krijgen de taal onder controle te hebben. Pas op dat moment wordt het spreken echt mogelijk. 

De woorden van de taal kunnen pas op dat moment aansluiting vinden op de eigen 

belevingswereld. Het bestaan van deze paradox markeert volgens Deleuze de 

ontoereikendheid van alle theorieën over analogie en dubbelzinnigheid (équivocité) van de 

taal.112 Deze theorieën gaan uit van een scheve verhouding tussen het lichaam aan de ene kant 

en het denken of de stem aan de andere. Het lichaam moet zich in het spreken invoegen en de 

overstijgende orde aanvaarden. De inferieure relatie tot de taal is volgens deze theorie in feite 

niet te overwinnen. Deleuze is het hier niet mee eens. De inferieure verhouding tot de taal, 

maar ook tot de structuren van zin, is volgens hem slechts eigen aan de depressieve positie en 

onvoldoende om van volwaardig taalgebruik te kunnen spreken. Dubbelzinnigheid stelt ons 

volgens hem niet in staat om de relatie van het lichaam tot de taal in al haar aspecten te 

analyseren. Het lichaam kan en moet zich op een volwaardige manier tot het spreken 

verhouden. Dit volwaardig spreken, wanneer het lichaam en het spreken een gelijke 

verhouding verkrijgen, wordt mogelijk na een gebeurtenis dat net als de voorgaande 
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ontwikkelingen, ons lichaam betreft. Deze gebeurtenis is de opkomst van de fysieke 

oppervlakte van het lichaam, het thema van de komende hoofdstukken.  

 

Deleuze sluit zijn hoofdstuk af met een voorbeeld ontleend aan Bergson.
113

 Volgens 

Deleuze beleven we de overgang van de schizoïde naar de depressieve positie dagelijks 

wanneer iemand ons probeert wakker te maken. Wanneer we dromen is ons contact met de 

omgeving zeer beperkt. We horen alleen ruis en vreemde geluiden. We leven binnen onze 

eigen verbeelding. Wanneer iemand ons probeert wakker te maken horen we allereerst 

geluiden die in de droom beginnen door te dringen. Deze geluiden gaan zelf een onderdeel 

worden van de droom. Op een bepaald moment is er echter sprake van een verandering. De 

intensiteit van de ruis neemt toe en bereikt een punt waarop hij in stem verandert. We 

beginnen te ontwaken, maar kunnen de betekenis van de woorden nog niet verstaan. De diepte 

van de slaap wordt overwonnen, maar we zijn nog niet wakker. De realiteit dringt de psyche 

heel langzaam binnen. De betekenis van de kreet ‘Wakker worden!’ zal zich pas volledig 

tonen wanneer we daadwerkelijk volledig wakker zijn. Het ontwaken illustreert voor Deleuze 

dus een overgang van de schizofrene naar de depressieve positie. We zijn schizofreen 

wanneer we slapen en manisch-depressief wanneer we het ontwaken benaderen, stelt hij.  

 

3.7 Afsluiting. 

De dynamische genese is ook in dit hoofdstuk vanuit drie perspectieven beschreven. 

Dynamische genese is allereerst een psychoanalytische theorie over de aard van het 

verlangen. We hebben gezien dat er in de depressieve positie een nieuwe topologische 

dimensie geïntroduceerd wordt. Midden in de diepte is er nu sprake van de ontwikkeling van 

de hoogte. Het object dat in de hoogte verkeert en onbereikbaar is, heeft een eigen dynamiek 

met zich mee gebracht. Het Ik dat naar het onbereikbare object verlangt, krijgt met frustratie 

en een onoverbrugbaar gevoel van tekort te maken. Het mist dit afwezige en onbereikbare 

object, zoals dat zichtbaar is in de melancholie. Het Ik wordt ook gefrustreerd vanwege het 

eigen onvermogen om tegemoet te komen aan de eisen van dit object. Dit leidt tot depressie of 

manie. Het voortdurend maskeren van het tekort of juist een resignatie zijn de mogelijke 

gevolgen.  

We hebben ook aangegeven dat de dynamische genese een filosofische theorie is over 

de opkomst van en de verhouding tot de taal en de ons omringende structuren. We hebben 
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aangegeven dat de opkomst van depressieve positie een vooruitgang betekent wat betreft de 

individuele verhouding tot de taal. De verhouding tot het object in de hoogte leidt tot de 

ontdekking van het bestaan van externe ordening. Er is aangegeven dat Deleuze hiermee een 

kritiek uitoefent op een dubbelzinnige (equivocale) theorie over de aard van de taal. De taal 

kan pas volwaardig gebruikt worden gegeven een eenzinnig (univocaal) gebruik daarvan. 

Binnen de manisch-depressieve positie is de verhouding tussen een individu en de externe 

ordening nog onvoldoende om daarvan te kunnen spreken. Het Ik is te onderschikt aan een 

hogere instantie. Om volwaardig te spreken moet het zich volgens Deleuze hiervan bevrijden. 

Het moet het geloof in het eigen vermogen versterken. We zullen deze overgang in de 

volgende hoofdstukken bespreken.  

 

In dit hoofdstuk zien we ook thema’s die in later werk met Guattari aan de orde 

komen. Deleuze onderstreept dat het onvoldoende is om de toetreding tot de taal alleen vanuit 

de manisch-depressieve positie te denken zonder oog te hebben voor het belang van de 

schizoïde positie. Het is een foutief probleem om zich af te vragen of de echo’s, beperkingen 

en diefstal die met de manisch-depressieve positie opkomen primair zijn of alleen secundair 

ten opzichte van de automatische (schizoïde) fenomenen.114 De orde die de taal aan het kind 

oplegt is even belangrijk als het phantasmatische leven van het kind in de diepte. Schizofrenie 

is dus niet alleen via de regressie bereikbaar. Het ontstaat niet wanneer een schizofreen een 

stem verliest. Schizofrenie kan niet aan de hand van de notie van gebrek goed begrepen 

worden. Een schizofreen kent een eigen wereld, die niet op het goede object in de hoogte 

gericht is. Het probleem van de schizofreen is daarmee zelfs tegenovergesteld aan datgene 

wat er over hem gezegd wordt. Hij verliest geen stem. Juist de stem van de hoogte ontneemt 

hem het hele prevocale geluidssysteem. De stem van de hoogte ontneemt de schizofreen de 

mogelijkheid om een eigen ‘spirituele automaat’ te maken, om eigen taal te doen ontstaan.  

 Deleuze onderstreept dus dat er in de psyche van een schizofreen een oorspronkelijke 

verhouding tot de wereld bestaat, die van fundamenteel belang is voor de psychische 

ervaringen van iedere persoon. De manisch-depressieve positie bouwt daarop voort en zorgt 

in feite allereerst voor verregaande ontwikkeling en ordening van deze ervaringen. De 

depressieve positie introduceert echter ook een onderwerping aan de externe ordening. Het 

introduceert het gevoel van inferioriteit tegenover alles wat het kind en later individu lijkt te 
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overstijgen. De opkomst van de depressieve positie leidt volgens Deleuze echter niet tot een 

volledige overwinning op de primaire ervaringen van de diepte. Ieder individu blijft zich deels 

ook aan de hand van de schizoïde positie tot de wereld te verhouden. Het behoudt eigen 

singuliere ervaringen, die niet altijd zullen samenvallen met die van anderen. Deze singuliere 

ervaringen zullen in feite altijd primair zijn ten opzichte van de externe orde.  

 In het volgende hoofdstuk zal de volgende fase van de dynamische genese behandeld 

worden. Er zal aangetoond worden hoe de fysieke oppervlakte van het lichaam midden in de 

tot nu toe genoemde posities ontstaat en wat de implicaties daarvan zijn voor de psyche.  
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4.       Seksueel-perverse positie. 

 

4.1 Inleiding. 

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn de schizoïde en depressieve posities besproken. 

Beide brengen een andere topologie van het verlangen en de psyche met zich mee. De 

schizoïde positie speelt zich geheel in de diepte af en wordt door de relaties met de partiële 

objecten gekenmerkt. Het prille Ik is nauwelijks opgewassen tegen de overweldigende aard 

van deze relaties. In de depressieve positie wordt daar de dimensie van hoogte aan 

toegevoegd. Het Ik wendt zich tot het complete en tegelijk onbereikbare object in de hoogte, 

dat bescherming biedt, maar tegelijk onvervulbare eisen stelt. De schizoïde spanning en angst 

worden ingeruild voor de depressieve frustratie.  

 

In dit hoofdstuk zal de overgang naar de seksuele of seksueel-perverse positie1 

besproken worden aan de hand van het hoofdstuk ‘de la sexualite’ uit Logique du Sens. 

Deleuze bespreekt daar hoe de positie van het Ik versterkt wordt dankzij de opkomst van de 

oppervlakte van het lichaam. De opkomst van deze oppervlakte staat gelijk aan de 

overwinning van de libido op de destructieve driften. Hierdoor worden de contacten met de 

omgeving niet meer als gevaarlijk ervaren. De schizoïde spanning en de depressieve frustratie 

nemen af. Ervaring van genot aan het lichaam wordt voor het eerst echt mogelijk. We zullen 

zien dat de seksueel-perverse positie een gerichtheid op nieuwe interne objecten kent: de 

imago’s, waaronder het imago van de fallus. Deleuze bouwt ook hier deels voort op het werk 

van Melanie Klein, voor wie de liefdevolle relatie met de omgeving - mogelijk gemaakt door 

de overwinning van de libido op de destructieve driften - het hoogst haalbare is in het 

individueel leven. Deleuze onderstreept hier eveneens dat het verlangen in de seksueel-

perverse positie los staat van de agressie. Dit geldt ook voor het genitale verlangen. Het imago 

dat op de genitale zone geprojecteerd wordt, de fallus, is een imago van een goedaardig 

orgaan, dat de verbrokkeling van de omgeving ongedaan kan maken. De opkomst van de 

seksueel-perverse positie leidt tot de opkomst van narcistisch geloof in het eigen vermogen. 

Anders dan voor Freud leidt de opkomst van dit type van narcisme voor Deleuze niet tot een 
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onbewust conflict met de vader en een daarbij horend schuldgevoel.
2
 Anders dan Klein 

gelooft Deleuze echter wel dat de van agressie bevrijde seksualiteit eigen problemen oplevert. 

Het meest belangrijke probleem, het castratiecomplex, zal echter pas in het volgende 

hoofdstuk besproken worden.  

Dynamische genese is ook een filosofische theorie over het ontstaan van de structuren 

van betekenis en de individuele verhouding daartoe. We zullen in dit hoofdstuk vooral de 

opkomst van een geordende ervaring van het Ik bespreken en kort aantonen dat het 

toegenomen narcisme tot een zelfvertrouwen leidt in de verhouding van een individu tot de 

hem overstijgende structuren. Het individu ziet zich vanuit deze positie als degene die de 

structuren tot stand kan brengen en kan veranderen. We zullen zien dat juist de opkomst van 

de genitale seksualiteit voor Deleuze deze verhouding mogelijk maakt. We zullen kort de aard 

van de syntheses bespreken die binnen de seksuele positie opkomen. De pre-genitale 

seksualiteit blijkt door de connectieve synthese gekarakteriseerd te worden, de genitale door 

de conjunctieve synthese.  

 

Dit hoofdstuk zal – net als het hoofdstuk vingt-huitième serie de la sexualité waar het 

een commentaar op is - als volgt verdeeld worden. In begin van het hoofdstuk wordt aandacht 

besteed aan de pregenitale seksualiteit. Er zal allereerst het onderscheid besproken worden 

tussen de erogene zones en de fases van ontwikkeling van de psyche. Hierdoor zal het 

verschil tussen de rol van de oppervlakte van het lichaam in de eerdere posities en in de 

seksuele positie begrepen kunnen worden. In het daarop volgende deel wordt aangetoond hoe 

de seksuele positie zich vanuit de voorgaande posities kan ontwikkelen. Er wordt aandacht 

besteed aan de ontmenging van de driften, die eigen is aan de seksuele positie. Deleuze blijkt 

hier maar ten dele de stellingen van Laplanche over de aard van deze ontmenging te volgen.  

In het tweede deel van het hoofdstuk – vanaf paragraaf 4.3 - wordt méér aandacht 

besteed aan de opkomst van de genitale seksualiteit en het belang dat Deleuze daaraan geeft. 

Er wordt allereerst aandacht besteed aan de opkomst van een coherente ervaring van het Ik, 

dat volgens Deleuze juist mogelijk wordt gemaakt door de opkomst van de genitale 

seksualiteit en het daaraan gekoppelde imago van de fallus. De eigenschappen van dit imago 

zullen hier uitgebreid besproken worden. Deze analyse zal voor Deleuze tevens de basis 

vormen voor een begrip van het oedipuscomplex, dat van het freudiaanse wezenlijk verschilt. 

                                                           
2
 Dit punt komt duidelijk naar voren in Freuds analyse van het gevalsstudie Kleine Hans. Zie Freud, (1909) 

‘Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen’, in Freud (1998), ‘Ziektegeschiedenissen’, Amsterdam: Boom. 
Pp. 143. 
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De volle analyse van de consequenties van de ontwikkeling van dit complex zal echter pas in 

hoofdstuk vijf gegeven worden. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt er ook een poging 

gedaan om de consequenties van de opkomst van de genitale seksualiteit voor de individuele 

verhouding tot de taal en overkoepelende structuren te analyseren.  

 

4.2.1 Fysieke oppervlakte: Zone is geen fase. 

De seksuele of seksueel-perverse positie is volgens Deleuze direct verbonden aan de opkomst 

van een nieuwe topologische instantie: de oppervlakte van het lichaam.3 Deze dimensie wordt 

toegevoegd aan de reeds bestaande diepte en hoogte. In het vorige hoofdstuk hebben we al 

gezien dat de hoogte vanuit de diepte ontstaat. De reeds in de diepte aanwezige ervaring van 

een compleet object, leidt volgens Deleuze tot de opkomst van de dimensie van de hoogte. 

Ook de oppervlakte is net als de hoogte reeds aanwezig in de diepte. Ze wordt al 

voorondersteld in de relaties van het kind met de partiële objecten. Het woord ‘partieel’ 

verwijst immers naar twee instanties.4 Aan de ene kant verwijst het naar de objecten en de 

driften die zich op deze objecten richten. Het verlangen richt zich bijvoorbeeld op een partieel 

object borst dat lustvolle ervaringen veroorzaakt en de partiële orale drift bevredigt. Het 

woord partieel verwijst aan de andere kant ook naar een specifieke lichamelijke zone.5 Juist in 

deze zones ligt de oorsprong van de genoemde driften. Zo is de ervaring van het sabbelen aan 

de borst lustvol omdat de mond van het kind prikkelingen daaraan ondergaat. De orale drift is 

niets anders dan een wil om deze ervaring te ondergaan. Het lichaam bestaat uit een grote 

hoeveelheid van erogene zones, die eigen partiële objecten kennen. Zo kan de huid 

aangenaam geprikkeld worden, bijvoorbeeld door een hand. Een neus kan geprikkeld worden 

door de aangename geuren, bijvoorbeeld die van de moeder. De anale zone, die ook in 

verband staat met het spijsverteringssysteem, ervaart prikkelingen die ontstaan bij het 

uitscheiden van excrementen.  

De prikkelingen die aan de oppervlakte van het lichaam beleefd worden, begeleiden al 

de eerste ervaringen vanuit de schizoïde positie en maken de relatie tot de objecten mogelijk. 

Toch zijn deze vroege ervaringen niet verzelfstandigd. De oppervlakte vormt volgens Deleuze 

                                                           
3 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Partiel a deux sens: il désigne d’abord l’état des objets introjetés 
et l’état correspondant des pulsions qui s’attachent à ces objets. Mais il désigne d’autre part zones électives du 
corps et l’état des pulsions qui y trouvent une « source ». Celles-ci ont bien un objet qui peut être lui-même 
partiel : le sein ou le doigt pour la zone orale, les excréments pour la zone anale.’ (LdS 228). 
4 Ik verwijs hier naar: ‘Partiel a deux sens: il désigne d’abord l’état des objets introjetés et l’état correspondant 
des pulsions qui s’attachent à ces objets. Mais il désigne d’autre part zones électives du corps et l’état des 
pulsions qui y trouvent une « source ».’ (LdS 228). 
5 ‘Mais il désigne d’autre part zones électives du corps et l’état des pulsions qui y trouvent une « source ».’ (LdS 
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De volle analyse van de consequenties van de ontwikkeling van dit complex zal echter pas in 

hoofdstuk vijf gegeven worden. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt er ook een poging 

gedaan om de consequenties van de opkomst van de genitale seksualiteit voor de individuele 

verhouding tot de taal en overkoepelende structuren te analyseren.  

 

4.2.1 Fysieke oppervlakte: Zone is geen fase. 

De seksuele of seksueel-perverse positie is volgens Deleuze direct verbonden aan de opkomst 

van een nieuwe topologische instantie: de oppervlakte van het lichaam.
3
 Deze dimensie wordt 

toegevoegd aan de reeds bestaande diepte en hoogte. In het vorige hoofdstuk hebben we al 

gezien dat de hoogte vanuit de diepte ontstaat. De reeds in de diepte aanwezige ervaring van 

een compleet object, leidt volgens Deleuze tot de opkomst van de dimensie van de hoogte. 

Ook de oppervlakte is net als de hoogte reeds aanwezig in de diepte. Ze wordt al 

voorondersteld in de relaties van het kind met de partiële objecten. Het woord ‘partieel’ 

verwijst immers naar twee instanties.
4
 Aan de ene kant verwijst het naar de objecten en de 

driften die zich op deze objecten richten. Het verlangen richt zich bijvoorbeeld op een partieel 

object borst dat lustvolle ervaringen veroorzaakt en de partiële orale drift bevredigt. Het 

woord partieel verwijst aan de andere kant ook naar een specifieke lichamelijke zone.
5
 Juist in 

deze zones ligt de oorsprong van de genoemde driften. Zo is de ervaring van het sabbelen aan 

de borst lustvol omdat de mond van het kind prikkelingen daaraan ondergaat. De orale drift is 

niets anders dan een wil om deze ervaring te ondergaan. Het lichaam bestaat uit een grote 

hoeveelheid van erogene zones, die eigen partiële objecten kennen. Zo kan de huid 

aangenaam geprikkeld worden, bijvoorbeeld door een hand. Een neus kan geprikkeld worden 

door de aangename geuren, bijvoorbeeld die van de moeder. De anale zone, die ook in 

verband staat met het spijsverteringssysteem, ervaart prikkelingen die ontstaan bij het 

uitscheiden van excrementen.  

De prikkelingen die aan de oppervlakte van het lichaam beleefd worden, begeleiden al 

de eerste ervaringen vanuit de schizoïde positie en maken de relatie tot de objecten mogelijk. 

Toch zijn deze vroege ervaringen niet verzelfstandigd. De oppervlakte vormt volgens Deleuze 

                                                           
3
 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Partiel a deux sens: il désigne d’abord l’état des objets introjetés 
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in de schizoïde positie nog geen afzonderlijke dimensie. De prikkelingen aan de orale zone 

wekken binnen de schizoïde positie niet alleen lust op, maar zijn tegelijk bedreigend voor het 

kind. Het voelt spanning en angst wanneer het niet gevoed wordt. Vanuit de depressieve 

positie worden dezelfde ervaringen anders ondergaan. Ze staan altijd in verhouding tot het 

object in de hoogte. Ze zijn bijvoorbeeld een teken van de goedheid daarvan.  

Het onderscheid tussen de twee betekenissen van het woord partieel: partieel dat naar 

de geintrojecteerde objecten inclusief de daarop gerichte driften verwijst aan de ene kant en 

partiële zones van het lichaam aan de andere kant – stelt Deleuze in staat om de erogene 

zone’s van het lichaam los te denken van de fases waarbinnen ze een rol kunnen spelen. 

Deleuze is hiermee in staat om de rol dat het polymorf-perverse lichaam binnen de door hem 

onderscheiden posities speelt op verschillende wijzen te te verstaan. Een fase duidt een type 

van activiteit aan.
6
 Dominantie van orale fase betekent bijvoorbeeld dat een kind de objecten 

om zich heen op wil nemen. De anale fase staat in het teken van het onder controle krijgen 

van het eigen lichaam. Het beheersen van de ontlasting is hier fundamenteel en iedere 

verstoring daarvan kan bepaalde pathologische consequenties hebben.
7
 De dominante 

activiteit van het lichaam overheerst de andere.
8
 De voedselopname gedurende de anale fase 

wordt anders beleefd dan in de orale fase. De anale fase legt nadruk op het controleren van de 

voedselopname. Het kind wil het voedsel niet zomaar in zich opnemen maar het ook kunnen 

weigeren of aanvaarden. De overheersing van een bepaalde activiteit heeft ook direct invloed 

op de verschillende driften die in de afzonderlijke fases een eigen specifieke mix kennen.
9
 In 

de orale fase staan ze in het teken van de opname, terwijl in de anale fase ze zich vooral op de 

beheersing van de objecten richten. 

 Deleuze volgt hier in Logique du Sens bovendien niet de freudiaanse schematisering 

van de ontwikkeling van het polymorf-perverse lichaam, maar veel eerder de kleiniaanse. Het 

functioneren van dit lichaam wordt, zoals gezegd, in eerste instantie bepaald door de 

                                                           
6
 Deleuze lijkt hier vooral naar de freudiaanse thematisering daarvan in de ‘Drie verhandelingen over de theorie 

van de seksualiteit (1905, in Freud 2000, ‘Seksualiteit’, Amsterdam: Boom) te verwijzen. In deze alinea geef ik 
uitleg van de volgende passage: ‘On a souvent remarqué que les deux notions psychanalytique de stade et de 
zone ne coïncidaient pas. Un stade se caractérise par un type d’activité, qui s’assimile d’autres activités et 
réalise sur tel ou tel mode un mélange des pulsions – ainsi l’absorption dans le premier stade oral, qui assimile 
aussi bien l’anus, ou bien l’excrétion dans le stade anal qui le prolonge, et qui récupère aussi bien la bouche.’ 
(LdS 228). 
7
 Zie bijvoorbeeld het beroemde artikel van Freud over de anale persoonlijkheid. Freud, (1908), ‘Karakter en 

anale erotiek’, in Freud 1985, ‘Klinische beschouwingen 2’, Amsterdam: Boom. Pp. 67). 
8
 Deleuze zegt het als volgt: ‘Un stade se caractérise par un type d’activité, qui s’assimile d’autres activités’ 

(LdS 228). 
9
 Deleuze zegt het als volgt: ‘réalise sur tel ou tel mode un mélange des pulsions – ainsi l’absorption dans le 

premier stade oral, qui assimile aussi bien l’anus, ou bien l’excrétion dans le stade anal qui le prolonge, et qui 
récupère aussi bien la bouche.’ (LdS 228). 
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verschillende posities. Orale of anale ervaringen worden daar binnen de verschillende posities 

aan verschillende logica onderworpen. Het onder controle krijgen van het eigen lichaam – 

eigen aan de anale fase - wordt binnen de schizoïde positie anders beleefd dan binnen de 

depressieve. In de schizoïde positie moet de opname van slechte partiële objecten bedwongen 

worden. Het kind moet het eigen lichaam beheersen en een poging doen om alleen goede 

partiële objecten op te nemen. In de depressieve positie is er sprake van verandering. Het zijn 

de eisen van het goede object in de hoogte die het kind ertoe drijven om zijn lichaam onder 

controle te krijgen. Het zijn bijvoorbeeld de ouders die het kind ertoe dwingen om op 

bepaalde momenten te eten of om controle te bereiken over de ontlasting.  

We hebben net gezien wat een fase is. Hoe kan een zone van een fase onderscheiden 

worden? Een zone representeert volgens Deleuze een deel van een territorium.10 Zij is een 

deel van het lichaam en ondergaat bepaalde prikkels met een bepaalde intensiteit. Een zone 

kent ook een specifiek verhouding tot de externe objecten. Zij is verantwoordelijk voor de 

inperking van de ervaring daarvan.11 Op moment dat we een object aanschouwen komt de 

kijkdrift op de voorgrond. Het waargenomen object ontvangt zijn karakteristieken vanuit de 

zone aan welke het beleefd wordt, in dit geval de ogen. Dit betekent dat ook de partiële 

objecten van de zones, hun karakteristieken aan deze zones ontlenen. De orale zone richt zich 

tot objecten die in het lichaam opgenomen kunnen worden. Het via deze zone opgenomen 

voedsel genereert bijvoorbeeld de ervaring van smaak. In de meeste gevallen van een 

verhouding tot een extern object wordt deze ervaring aangevuld met de ervaringen die aan 

andere zones beleefd worden. Het voedsel wordt niet alleen opgenomen, maar ook geroken en 

aanschouwd. Een zone wordt dus gekarakteriseerd door een specifiek partieel object dat een 

specifieke ervaring die aan deze zone beleeft wordt, begeleidt.  

 De ervaring van de objecten wordt dus niet alleen georganiseerd door de verschillende 

posities, maar tevens vanuit verschillende zones en fases. De ervaringen vanuit de fases zijn 

direct verbonden met de ervaringen aan de zones. Andersom hebben de ervaringen die aan de 

zones beleefd worden alleen bepaalde karakteristieken omdat ze binnen de verschillende fases 

georganiseerd worden. Deleuze is in zijn analyse van de ontwikkeling van de oppervlakte 

echter alleen geïnteresseerd in de zone van het polymorf-perverse lichaam. Zones maken deel 

uit van een oppervlakte, die zich in de nu besproken seksueel-perverse positie verzelfstandigt.  
                                                           
10 Ik geef hieronder commentaar op de volgende zin: ‘Au contraire, les zones représentent un certain isolement 
d’un territoire, des activités qui l’investissent et des pulsions qui y trouvent maintenant une source distincte. 
L’objet partiel d’un stade est mis en morceaux par les activités auxquelles il est soumis ; l’objet partiel d’une 
zone est plutôt séparé d’un ensemble par le territoire qu’il occupe et qui le limite.’ (LdS 228). 
11 Deleuze zegt het als volgt: ‘l’objet partiel d’une zone est plutôt séparé d’un ensemble par le territoire qu’il 
occupe et qui le limite.’ (LdS 228). 4. Seksueel-perverse positie   99 
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zone aan welke het beleefd wordt, in dit geval de ogen. Dit betekent dat ook de partiële 

objecten van de zones, hun karakteristieken aan deze zones ontlenen. De orale zone richt zich 
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 De ervaring van de objecten wordt dus niet alleen georganiseerd door de verschillende 

posities, maar tevens vanuit verschillende zones en fases. De ervaringen vanuit de fases zijn 

direct verbonden met de ervaringen aan de zones. Andersom hebben de ervaringen die aan de 

zones beleefd worden alleen bepaalde karakteristieken omdat ze binnen de verschillende fases 

georganiseerd worden. Deleuze is in zijn analyse van de ontwikkeling van de oppervlakte 
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uit van een oppervlakte, die zich in de nu besproken seksueel-perverse positie verzelfstandigt.  
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 Ik geef hieronder commentaar op de volgende zin: ‘Au contraire, les zones représentent un certain isolement 
d’un territoire, des activités qui l’investissent et des pulsions qui y trouvent maintenant une source distincte. 
L’objet partiel d’un stade est mis en morceaux par les activités auxquelles il est soumis ; l’objet partiel d’une 
zone est plutôt séparé d’un ensemble par le territoire qu’il occupe et qui le limite.’ (LdS 228). 
11

 Deleuze zegt het als volgt: ‘l’objet partiel d’une zone est plutôt séparé d’un ensemble par le territoire qu’il 
occupe et qui le limite.’ (LdS 228). 
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4.2.2 Fysieke oppervlakte: mechanisme van projectie.  

De opkomst van de seksueel-perverse positie betekent dat de verhouding tot dezelfde 

lichamelijke ervaringen verder verandert. De lichamelijke zones worden nu verzelfstandigd. 

Er is daarmee sprake van een nieuwe verhouding tot de objecten. Het mechanisme dat weer 

op de voorgrond treedt is projectie.
12

 Dit mechanisme verandert nu echter van aard. In de 

schizoïde positie wordt de eigen agressie op het object geprojecteerd. Het object bevredigt de 

vitale functies en is tevens een bron van onlust. Het sabbelen aan een vinger veroorzaakt lust 

maar wekt ook agressie op. Deze agressie wordt vervolgens op het object geprojecteerd, 

waardoor het als een aanvallend object ervaren wordt. Het object wekt angst op.  

Dit mechanisme verandert in de seksueel-perverse positie, stelt Deleuze.
13

 Het zijn 

niet de destructieve driften die op een extern object geprojecteerd worden.
14

 Het is het intern 

partieel object van de zone dat nu op het externe object geprojecteerd wordt. Een extern 

object dat in contact komt met een bepaalde lichamelijke zone, leidt tot de bevrediging 

daarvan. Het kind went aan het type genot dat eigen is aan deze zone en ontwikkelt daarmee 

een phantasma van een intern partieel object dat deze zone bevrediging schenkt. De orale 

zone wordt voortaan bevredigd door de handeling van het sabbelen zelf. Het partiële object 

van de zone heeft hier weinig te maken met de borst, het externe object, dat als eerste de 

bevrediging aan de orale zone veroorzaakte. Het extern object waar aan gesabbeld wordt, is 

geen substituut van de borst. Het is geen object dat tijdelijk de spanning, die door de 

afwezigheid van de borst opgeroepen wordt, moet onderdrukken. Het object dat op een zone 

geprojecteerd wordt, begeleidt nu uitsluitend de ervaringen van lust. Deze lustvolle ervaringen 

kunnen door de verschillende externe objecten veroorzaakt worden. Het zuigen aan een vinger 

of het roken van een sigaret wekt soortgelijke ervaring van lust op. Deze ervaringen zijn eigen 

aan de orale zone en zijn beide even oorspronkelijk. De een verwijst niet meer naar de ander. 

Beide worden door dezelfde interne object van de zone begeleid. Het kind of een volwassene, 

die zich vanuit de seksuele positie tot de omgeving verhoudt, ervaart de omgeving vanuit deze 

zones en concentreert zich op het genot dat daaraan beleefd kan worden. Degene die sterk 

geprikkeld wordt door het reukorgaan richt zich vervolgens op de objecten die dit zintuig 

aangenaam kunnen prikkelen. Een persoon die zich tot het voedsel vanuit de seksuele positie 
                                                           
12

 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘On pourrait dire que l’objet d’une zone est « projeté », mais projection 
ne signifie plus un mécanisme des profondeurs et indique maintenant une opération de surface, sur one surface.’ 
(LdS 228). 
13

 We geven hier een interpretatie van het volgende citaat: ‘mais projection ne signifie plus un mécanisme des 
profondeurs et indique maintenant une opération de surface, sur one surface.’(LdS228). 
14

 Deze uitleg van het mechanisme van projectie is gebaseerd op de stellingen later in de tekst over de 
ontmenging van de driften. Objecten die op de erogene zone geprojecteerd worden zijn losgekoppeld van de 
zelfbehoudsdrift. Ik kom op deze stellingen hieronder terug.  
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verhoudt, zal het niet alleen als een object dat noodzakelijk is om te overleven. Hij zal het ook 

niet zien als een bedreiging, zoals dat het geval is binnen de schizoïde positie. Het voedsel 

hoeft evenmin het ideale smaak nabootsen of aan de eisen van ‘gezond voedsel’ voldoen, 

zoals dat het geval is vanuit de depressieve positie. Voedsel dat vanuit de seksuele positie 

wordt ervaren, prikkelt aangenaam het smaakorgaan en het reukorgaan. Dezelfde geldt voor 

de externe objecten, die via andere zones ervaren worden. Een object dat via het gehoor wordt 

ervaren, moet op een aangename wijze hoorbaar zijn. Een object dat de huid streelt, moet 

alleen aangenaam in de aanraking zijn.  

De seksuele positie heeft daarmee perverse karakteristieken, stelt Deleuze. Lust wordt 

opgeroepen door contact met ieder mogelijk extern object.15 Deze objecten zijn niet 

belangrijk voor het voortbestaan van het lichaam. Ze zijn niet bedreigend en verwijzen 

evenmin naar een onbereikbaar object in de hoogte. Een dergelijk zorgeloos verhouding tot de 

objecten vanuit de seksuele positie is wellicht te vinden bij de connaisseurs van wijn, muziek, 

koffie, film of van verschillende vormen van seksuele omgang. Het omgaan met de genoemde 

objecten, begeleidt door de interne partiële objecten van de zone’s, leidt tot de zorgeloze 

ervaringen van lust.16  

 

4.2.3 Fysieke oppervlakte: lichaam als een membraan. 

De fysieke oppervlakte, die zich in de seksueel-perverse positie als onafhankelijke 

topologische dimensie manifesteert, bestaat uit verschillende erogene zone’s. Net als Freud in 

zijn Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, onderstreept Deleuze dat de 

zone’s zich rondom de door de slijmvliezen gemarkeerde openingen ontwikkelen.17 De 

oppervlakte van het lichaam is daarmee van fundamenteel belang voor de wisselwerking 

tussen het binnen en het buiten van het lichaam. Deleuze bouwt hier voort op het werk van 

Simondon en onderstreept dat de oppervlakte van het lichaam een fundamentele rol speelt bij 

                                                           
15 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘Conformément a la théorie freudienne des zones érogènes et de leur 
rapport avec la perversion, on définit donc une troisième position, sexuelle-perverse, qui fonde son autonomie 
sur la dimension qui lui est propre (la perversion sexuelle comme distincte de l’ascension ou conversion 
dépressive et de la subversion schizophrénique).’ (LdS 229). 
16 In het Abecedaire, dat in de jaren tachtig opgenomen wordt, beschrijft Deleuze de vriendschap op een 
soortgelijke wijze. Een vriend is volgens hem degene die de aangename affecten opwekt, waarmee een 
werkende, of spannende assemblage gevormd kan worden. Concepten van affect en assemblage hebben in het 
latere werk van Deleuze een bredere betekenis dan de hier beschreven onbewuste lichamelijke phantasmas van 
de seksuele positie. Ze bestaan ook uit de elementen van de sociale en politieke omgeving.  
17 Hij zegt het volgende over de zones: ‘Les zones érogènes sont découpées à la surface du corps, autour 
d’orifices marqués par des muqueuses.’ (LdS 229). 4. Seksueel-perverse positie   101 
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 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘Conformément a la théorie freudienne des zones érogènes et de leur 
rapport avec la perversion, on définit donc une troisième position, sexuelle-perverse, qui fonde son autonomie 
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102   Dynamische genese van zin 

het tot stand brengen van een organisme.
18

 De fysieke oppervlakte begrenst het lichaam en is 

bepalend voor zijn functioneren. De afzonderlijke zones vormen een systeem dat een 

voortdurend wisselwerking tussen het binnen en het buiten van het organisme mogelijk 

maakt.
19

 De zones staan in direct verband met het innerlijk van het lichaam. Orale en anale 

zones staan in relatie tot de spijsverteringsorganen en het brein. De opname van voedsel of 

afscheiding van excrementen oefent direct invloed uit op deze organen.
20

 Deleuze 

onderschrijft daarmee de definitie van het organisme door Simondon. Het organisme ontstaat 

vanuit de interacties tussen het innerlijk en het buitenwereld. Het functioneert in een 

buitenwereld en is afhankelijk van de veranderingen daarin. Het organisme wordt 

gedefinieerd als een oplossing voor de problemen die het in de buitenwereld opkomen. De 

oppervlakte introduceert dus geen scheiding tussen het binnen en het buiten, maar zorgt 

eerder voor de verweving van de innerlijke ervaring met de gebeurtenissen in de 

buitenwereld.  

Deleuze is bovendien eens met de stelling van Simondon dat de buitenwereld geen 

invloed uitoefent op het organisme in zijn geheel. Het organisme vormt géén eenheid. Het 

vormt een complex systeem van verschillende instanties, die door middel van een fysiek 

membraan van de buitenwereld gescheiden worden.
21

 Verschillende processen in de 

buitenwereld beïnvloeden dus slechts delen van het organisme. Deleuze beweert op basis van 

dit uitgangspunt dat de fysieke oppervlakte van het lichaam geen vooraf bestaande entiteit is. 

De losse erogene zones vormen geen onderdelen van een vooraf bestaande entiteit. De 

oppervlakte is van meet af aan gefragmenteerd.
22

 De oppervlakte als een eenheid ontstaat 

                                                           
18

 Simondon is voornamelijk bekend van het boek ‘L’Individu et sa genèse physico-biologique,’ Paris: PUF, 
1964, waarin hij onder andere het filosofisch onderscheid tussen vorm en stof bekritiseert. Het organisme kan 
volgens Simondon niet gedefinieerd worden als een vooraf bestaande entiteit dat zonder interacties met de 
omgeving ontstaat. Het organisme is geen vorm dat aan de levenloze en ongedifferentieerde materie toegevoegd 
wordt. Het organisme ontstaat volgens Simondon vanuit de interactie tussen het innerlijk en het buiten van het 
lichaam. Het organisme is een oplossing voor de problemen die in een bepaalde omgeving opkomen. Het 
ontstaat vanuit een enorme hoeveelheid continue interacties tussen het binnen en het buiten. Het organisme is 
een resultaat van een voortdurend proces van individuatie en is afhankelijk van het bestaan van een membraan 
dat het binnen van het buiten scheidt. Zie o.a. Levi Bryant (2009: 372) in Deleuze Compendium. Voor een reeks 
artikelen over Simondon zie bijvoorbeeld Multitudes 2004 (18). De rol van Simondon voor de stellingen van 
Deleuze binnen Logique du Sens wordt uitgebreid geanalyseerd door Bowden (2011: 117). 
19

 Ik verwijs hier kort naar de volgende zin: ‘Quand on remarque que les organes internes peuvent devenir aussi 
zones érogènes, il semble que c’est seulement sous la condition de la topologie spontanée du corps d’après 
laquelle, come disait Simondon à propos des membranes, « tout le contenu de l’espace intérieur est 
topologiquement en contact avec le contenu de l’espace extérieur sur les limites du vivant ».’ (LdS 229). 
20

 Over de rol van het brein als een zelfstandige dimensie van de psyche binnen Logique du Sens zal er pas in 
hoofdstuk zes gesproken worden.  
21

 Zie bijvoorbeeld Simondon 1964: 263.   
22

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Il ne suffit même pas de dire que les zones érogènes sont découpées à la surface. 
Celle-ci ne leur préexiste pas.’ (LdS 229). 
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eerder in het proces van genese. Het functioneren van de verschillende zone’s draagt bij aan 

het ontstaan van de oppervlakte als een afzonderlijke entiteit.  

Het proces van de genese van de oppervlakte kan dus volgens Deleuze als volgt 

uitzien. De voortdurende prikkelingen van een opening zorgen ervoor dat de ervaring van het 

kind zich op deze zones concentreert. Iedere zone vormt zich op een dynamische wijze en 

constitueert zich rond een singulariteit, rond een opening die met verschillende intensiteit 

geprikkeld kan worden. Iedere zone strekt zich vervolgnes uit tot in de buurt van andere 

zones, die weer van een ander singulariteit afhankelijk zijn.23 De ervaringen aan verschillende 

zones vermengen zich met elkaar. De ervaringen aan de oren, ogen, neus, mond, huid, anus en 

aan de andere zones leiden uiteindelijk tot het vormen van de oppervlakte van het lichaam. 

Het gehoor orgaan vormt een dergelijk singulier punt. Het is een opening die met 

verschillende intensiteit geprikkeld wordt en daarmee direct de ervaringswereld van een kind 

of een persoon bepaalt. Een kind met goed gehoor zal sneller dan andere kinderen aandacht 

kunnen ontwikkelen voor de ervaringen die aan deze zone beleefd worden. Het oor en het 

daarmee in contact staande brein, kunnen zich in dit geval tot een belangrijke erogene zone 

ontwikkelen, die zelfs een dominante rol kan gaan vervullen. In dat geval zou juist deze zone 

het omgaan met andere objecten sterk kunnen beïnvloeden. Het kind zou zich in dat geval op 

de ervaringen kunnen richten die aan het gehoor beleefd worden en vervolgens zijn vermogen 

om geluiden waar te nemen perfectioneren.  

De fysieke oppervlakte van het lichaam ontstaat dus vanuit de voortdurende 

prikkelingen van de verschillende losse zones. Juist deze losse prikkelingen doen 

langzamerhand de oppervlakte van het lichaam ontstaan. Deleuze vergelijkt het seksuele 

lichaam van de mens met een kostuum van Harlekijn, de middeleeuwse voorloper van 

hedendaagse clown.24 Het kostuum van dit ondeugende personage, dat de toneelstukken van 

een satirisch commentaar voorziet, is gedekt met een geruit diamantpatroon. De fysieke 

oppervlakte van ons lichaam is voor Deleuze net zo. Het bestaat uit de van elkaar gescheiden 

zones. Iedere zone wakkert eigen afzonderlijke ervaringen aan, die afhankelijk van de mate 

van prikkeling met verschillende intensiteit beleefd worden.25  

                                                           
23 Ik parafraseerde hier het volgende zin: ‘En fait, chaque zone est la formation dynamique d’un espace de 
surface autour d’un sinularité constituée par l’orifice, et prolongeable dans toutes les directions jusqu’au 
voisinage d’une autre zone dépendant d’une autre singularité.’ (LdS 229).  
24 Deleuze zegt het als volgt: ‘Notre corps sexué est d’abord un habit d’Arlequin.’ (LdS 229). 
25 In paragraaf 4.3.2 ga ik het ontstaan van de oppervlakte van het lichaam als een geheel nader analyseren. Het 
zal daar duidelijk worden dat Deleuze in zijn analyse kritiek uitoefent op het werk van Lacan. Lacan zou het 
bestaan van de oorspronkelijke gefragmenteerdheid van het lichaam ontkennen (zie Kristeva 2001: 174) en 
vooral de nadruk leggen op de rol van visuele ervaringen bij het ontstaan van de ervaring van eenheid van het 
lichaam, zoals dat in zijn analyse van de spiegelstadium gebeurd (Lacan 1966: 93).  4. Seksueel-perverse positie   103 
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4.2.4 Fysieke oppervlakte: eigenschappen van de erogene zones.  

We kunnen nu de eigenschappen van de erogene zones, aan de hand van vijf punten 

karakteriseren.
26

 Iedere erogene zone is ten eerste onafscheidelijk van een of meer singuliere 

punten, zoals hierboven aangegeven. Het oor, het oog of de huid vormt een singulier punt dat 

met verschillende intensiteit geprikkeld wordt. Een persoon die een sterk ontwikkelde tastzin 

heeft zou bijvoorbeeld de aanrakingen van zijn huid veel intensiever beleven dan degene 

wiens huid veel minder gevoelig is. Deze persoon zal zich vervolgens ook meer richten op de 

objecten die dergelijke prikkeling stimuleren. De tweede karakteristiek van een zone is dat er 

rondom een singulariteit een reeks (serie) zich ontwikkelt.
27

 De ervaringen, die aan iedere 

zone beleefd worden, kennen een eigen ordening. De prikkeling van de oren is van andere 

aard dan de ervaringen aan de neus, orale zone of aan de genitale zone. Reeks (serie) betekent 

hier niets anders dan dat iedere zone ervaringen van een specifieke aard genereert. Zo is de 

prikkeling van een orale zone door een vinger aangenaam, terwijl de afwezigheid van 

dezelfde prikkeling spanning opwekt. Deze ervaring vormt een afzonderlijke reeks. De 

geordende ervaringen die aan de oren beleefd worden, vormen een andere reeks. Een te sterke 

prikkeling, bijvoorbeeld door gekrijs, is onaangenaam, in tegenstelling tot de prikkeling door 

een warme stem van de moeder. De oppervlakte van het lichaam bestaat uit een aantal 

reeksen, die op dit moment nog los van elkaar staan. De derde karakteristiek van de zone is 

dat zij door een drift bezet wordt.
28

 Drift zorgt voor de beleving van genot aan de 

afzonderlijke zones. Zij is een aandrang om bepaald gedrag te vertonen, om een bepaald type 

genot keer op keer te herbeleven. Iedere persoon met een sterk genitale drift zal voortdurend 

naar de bevrediging van die drift zoeken. Hij zal constant een aandrang voelen om geprikkeld 

te worden op de genitale zone. Een persoon met een sterke hoordrift zal bijvoorbeeld veel 

genot beleven aan het luisteren naar muziek.  

                                                           
26

 In deze paragraaf geef ik uitleg aan de volgende zin: ‘Chaque zone érogène est donc inséparable: d’un ou 
plusieurs points singuliers; d’un développement sériel défini autour de la singularité ; d’une pulsion investissant 
ce territoire ; d’un objet partiel « projeté » sur le territoire comme objet de satisfaction (image) ; d’un 
observateur ou d’un moi lié au territoire, et éprouvant la satisfaction ; d’un mode de raccordement avec les 
autres zones.’ (LdS 229). 
27

 Een schets van het concept van de reeks is reeds in de inleiding op de proefschrift uitgelegd. Het is het 
structuralisme dat volgens Deleuze voor het eerst gebruik maakt van dit concept om de structuren van onze 
ervaring te beschrijven. (zie A quoi reconnaît-on le structuralisme?). Ervaring wordt door verschillende reeksen 
geordend. De losse reeksen genereren een samenhangend ervaring wanneer ze aan elkaar verbonden worden in 
de conjunctieve synthese. In paragraaf 4.3 wordt de wijze waarop de aard van deze synthese nader besproken.  
28

 ‘Chaque zone érogène est donc inséparable(…); d’une pulsion investissant ce territoire’  (LdS 229). 
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De vierde karakteristiek van de zone is dat zij een partieel object kent: een object dat 

op de zone wordt geprojecteerd.29 Dit geprojecteerde object is geen object waar het verlangen 

aanvankelijk op gericht was in de schizoïde positie. Het is een object dat alleen nog 

bevrediging met zich mee kan nemen. Deleuze geeft aan dit partieel object de naam – imago 

(beeld, image).  Anders dan voor Lacan dient het imago niet als een visueel object voorgesteld 

te worden.30 Het imago wordt door Deleuze net als voor Klein begrepen als een intern object, 

dat de lustvolle ervaring aan een van de meerdere erogene zone’s begeleidt. Het sabbelen, 

produceert zoals gezegd, een imago dat eigen is aan de lustervaringen aan de orale zone. Lust 

beleefd aan de huid, genereert een ander imago, dat evenmin visueel van aard is. De vijfde 

karakteristiek van de zone is dat iedere zone een eigen observator, een eigen Ik kent.31 Deze 

observator put bevrediging uit de lustvolle ervaringen aan de zone waaraan het gekoppeld is. 

Dit partiële Ik verhoudt zich tot een specifiek imago dat eigen is aan deze zone.  Het Ik 

projecteert dit imago op de zone. De pregenitale seksualiteit binnen de seksuele positie is 

daarmee auto-erotisch van aard. Het versnipperde Ik bezet de oppervlakte van het lichaam en 

concentreert zich op de ervaringen die direct daaraan beleefd kunnen worden. De externe 

objecten zijn van belang alleen voor zover ze lustvolle ervaringen aan de afzonderlijke zones 

oproepen.  

De oppervlakte is gedurende de pregenitale seksualiteit zeer versnipperd. Zij bestaat 

uit verschillende deel oppervlaktes, met eigen imago’s en eigen instanties van het Ik.32 De 

pregenitale seksualiteit kent daarmee nog geen coherente ervaring. Ieder Ik streeft naar de 

bevrediging van eigen wensen. Dit wil echter niet zeggen dat er op dat moment al geen 

mogelijkheid bestaat om deze losse ervaringen aan elkaar te relateren. Iedere zone kent 

volgens Deleuze juist wèl een eigen wijze waarmee het aan een ander gekoppeld is.33 Het 

kind zuigt aan een vinger en ervaart tegelijk de prikkeling van de huid en van de hand. Het 

kind kan reuk en gehoor aan elkaar koppelen, wat naar voren komt in het genot dat het kind 
                                                           
29 ‘Chaque zone érogène est donc inséparable(…) d’un objet partiel « projeté » sur le territoire comme objet de 
satisfaction (image)’ (LdS 229).  
30 Het concept van Imago wordt door Lacan ook gebruikt om de relatie tot de objecten in het Imaginaire aan te 
duiden. In dit stadium is er voor Lacan sprake van een gerichtheid op beelden van objecten. Het kind dat zich 
nog in de imaginaire bevindt, of een psychoot tot dit stadium terugvalt, heeft geen contact met de externe 
werkelijkheid. Het heeft geen weet van de juiste betekenis en rol van deze objecten. (zie o.a. Lacan 1966: 11, 
Écrits1, Paris: Éditions du Seuil). 
31 Zie: ‘d’un observateur ou d’un moi lié au territoire, et éprouvant la satisfaction’ (LdS 229). 
32 Ik bespreek hier de volgende zinnen: ‘Mais, justement parce que l’ensemble de la surface ne préexiste pas, la 
sexualité sous son premier aspect (prégénital) doit être définie comme une véritable production des surfaces 
partielles, et l’auto-érotisme qui lui correspond doit être caractérisé par l’objet de satisfaction projeté sur la 
surface et par le petit moi narcissique qui le contemple en s’en repaît.’ (LdS 229). 
33 Ik verwijs hier naar de volgende delen van een zin: ‘Chaque zone érogène est donc inséparable (…) d’un 
mode de raccordement avec les autres zones. La surface dans son ensemble est le produit de ce raccordement, et 
nous verrons qu’elle pose des problèmes spécifiques.’ (LdS 229). 4. Seksueel-perverse positie   105 
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ervaart bij het ruiken en het horen van zijn moeder. De losse ervaringen aan de afzonderlijke 

zones kunnen daarmee een coherent ervaring produceren en de oppervlakte van het lichaam 

als een geheel tot stand brengen.  

 

4.3 Fysieke oppervlakte: genese en relatie tot de voorgaande posities.  

Hierboven zijn de karakteristieken van de erogene zones besproken. Hoe is de overgang van 

de schizoïde en de depressieve posities naar de seksueel-perverse positie mogelijk?
34

 Wat is 

de mogelijkheidsvoorwaarde voor het ontstaan van de seksuele positie? Deleuze geeft ook 

hier een genetische verklaring voor de opkomst van deze positie. De opkomst van de 

seksueel-perversle positie wordt volgens hem mogelijk gemaakt door de manier waarop men 

vanuit de depressieve positie op de schizoïde tendenties reageert. Het Ik neemt afstand van de 

diepte op het moment dat het zich tot de hoogte keert. Het Ik wordt in staat gesteld om een 

gezichtspunt te ontwikkelen ten aanzien van de diepte. Het overziet alle lustvolle en 

beangstigende ervaringen van het lichaam. Het staat boven de diepte en tracht haar te 

controleren. Het Ik kan nu opeens bepaald gedrag afkeuren. Degene die de voedselconsumptie 

beangstigend vindt, kan in geval van een geslaagde identificatie met het object in de hoogte 

alsnog deze angsten het hoofd bieden. Een anorectica kan zich onder gunstige 

omstandigheden, dankzij een identificatie met het object in de hoogte, afwenden van de 

directe impulsen. De gerichtheid daarop kan ertoe leiden dat zij zich ertoe dwingt om alsnog 

te eten. Ze kan de aanwijzingen van anderen, die de rol van het object in de hoogte bezetten, 

alsnog opvolgen. De diepte kan dus plots door het Ik ingevouwen en uitgevouwen worden, 

stelt Deleuze.
35

 
 
Het plooien daarvan is daarbij aan grenzen gebonden. De diepte zal altijd 

weerstand bieden, zoals dat het geval is bij anorexia. De walging van voedsel en van zichzelf 

kan immers niet zomaar bedwongen worden en de identificatie met het object in de hoogte 

kan zeer zwak blijken te zijn.  

Deleuze wijst hier echter ook op een andere punt dat van fundamenteel belang is voor 

de genese van de oppervlakte. De ontwikkeling van de hoogte leidt er toe dan het Ik afstand 

kan nemen van de diepte en de ervaringen die daarin beleefd worden. De diepte spreidt zich 

                                                           
34

 Ik geef hieronder een bespreking van een alinea dat begint met: ‘Comment se fait cette production, comment se 
forme cette position sexuelle ? Il faut évidement en chercher le principe dans les positions précédentes, et 
notamment dans la réaction de la position dépressie sur la position schizoïde. La hauteur en effet à un étrange 
pouvoir de réaction sur la profondeur’ (LdS 229). 
35

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Il semble que, du point de vue de la hauteur, la profondeur 
tourne, s’oriente d’une nouvelle manière et s’étale : vue d’en haut  par l’oiseau de proie, elle n’est plus qu’un 
pli plus ou moins facilement dépliable, ou bien un orifice local entouré, cerne de surface.’ (LdS 230). 
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vanuit de depressieve positie op de schizoïde tendenties reageert. Het Ik neemt afstand van de 

diepte op het moment dat het zich tot de hoogte keert. Het Ik wordt in staat gesteld om een 

gezichtspunt te ontwikkelen ten aanzien van de diepte. Het overziet alle lustvolle en 

beangstigende ervaringen van het lichaam. Het staat boven de diepte en tracht haar te 

controleren. Het Ik kan nu opeens bepaald gedrag afkeuren. Degene die de voedselconsumptie 

beangstigend vindt, kan in geval van een geslaagde identificatie met het object in de hoogte 

alsnog deze angsten het hoofd bieden. Een anorectica kan zich onder gunstige 

omstandigheden, dankzij een identificatie met het object in de hoogte, afwenden van de 

directe impulsen. De gerichtheid daarop kan ertoe leiden dat zij zich ertoe dwingt om alsnog 

te eten. Ze kan de aanwijzingen van anderen, die de rol van het object in de hoogte bezetten, 

alsnog opvolgen. De diepte kan dus plots door het Ik ingevouwen en uitgevouwen worden, 

stelt Deleuze.35  Het plooien daarvan is daarbij aan grenzen gebonden. De diepte zal altijd 

weerstand bieden, zoals dat het geval is bij anorexia. De walging van voedsel en van zichzelf 

kan immers niet zomaar bedwongen worden en de identificatie met het object in de hoogte 

kan zeer zwak blijken te zijn.  

Deleuze wijst hier echter ook op een andere punt dat van fundamenteel belang is voor 

de genese van de oppervlakte. De ontwikkeling van de hoogte leidt er toe dan het Ik afstand 

kan nemen van de diepte en de ervaringen die daarin beleefd worden. De diepte spreidt zich 

                                                           
34 Ik geef hieronder een bespreking van een alinea dat begint met: ‘Comment se fait cette production, comment se 
forme cette position sexuelle ? Il faut évidement en chercher le principe dans les positions précédentes, et 
notamment dans la réaction de la position dépressie sur la position schizoïde. La hauteur en effet à un étrange 
pouvoir de réaction sur la profondeur’ (LdS 229). 
35 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Il semble que, du point de vue de la hauteur, la profondeur 
tourne, s’oriente d’une nouvelle manière et s’étale : vue d’en haut  par l’oiseau de proie, elle n’est plus qu’un 
pli plus ou moins facilement dépliable, ou bien un orifice local entouré, cerne de surface.’ (LdS 230). 
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opeens als een oppervlakte uit ten opzichte van het Ik.36 Het Ik verhoudt zich tot  een 

gezamenlijke bron: het lichaam. De diepte verschijnt plots als een extreem gevoelige zone. Zij 

verschijnt als een lokale holte, die door de oppervlakte omringd en omsingeld is, stelt 

Deleuze.37 Het Ik wordt nu door de hoogte in staat gesteld om in de diepte de oppervlakte als 

een zelfstandige dimensie te ontdekken. De hoogte is daarmee de mogelijkheidsvoorwaarde 

voor de ontwikkeling van de seksuele positie. Zonder de hoogte blijft het Ik onderworpen aan 

de toevallige lusten en spanningen, die de schizoïde positie kenmerken.38 De voortgang naar 

de seksuele positie is onmogelijk. De oppervlakte zal een gevaarlijke en verbrokkelde 

instantie blijven. Iedere lichamelijke zone zal bron van gevaar blijven. De opkomende 

oppervlakte zal gezien worden als ontelbare openingen of als een lichaam zonder organen dat 

geen beperkingen kent.39 De ervaringen van lust en genot zullen daarmee altijd vermengd 

blijven met spanning en angst. Het genot van de oppervlakte zal ontoegankelijk blijven.  

 De ontwikkeling van de hoogte leidt, volgens Deleuze, dus niet noodzakelijk tot de 

ontwikkeling van de oppervlakte.40 Deleuze noemt hier het voorbeeld van Nietzsche die geen 

voortgang naar de seksuele positie, naar de ontwikkeling van het narcisme, heeft gemaakt. 

Juist deze voortgang zou hem kunnen beschermen tegen zijn ontdekking van het belang van 

de diepte voor de filosofie. Nietzsche stort volledig in na afloop van een manisch-depressieve 

periode en verliest volledig het contact met de hem omringende wereld.41 We kunnen dit 

proces wellicht beter uitleggen aan de hand van het voorbeeld van Gatsby, dat in het vorige 

hoofdstuk is besproken. Ook hij weigert om te genieten van het leven zoals het is. Hij is te 
                                                           
36 ‘Il semble que, du point de vue de la hauteur, la profondeur tourne, s’oriente d’une nouvelle manière et 
s’étale’ (LdS 230).  
37 Ik verwijs hier naar de volgende zinsnede: ‘vue d’en haut  (profondeur est - PS) un orifice local entouré, cerne 
de surface.’ (LdS 230). 
38 Deleuze zegt het als volgt: ‘Sans doute la fixation ou la régression à la position schizoïde implique-t-elle une 
résistance à la position dépressive, telle que la surface ne pourra pas se former : chaque zone est alors percée 
de mille orifices qui l’annulent, ou au contraire le corps sans organes se referme sur une profondeur pleine sans 
limites et sans extériorité.’ (LdS 230). 
39 Ik parafraseer hier: ‘chaque zone est alors percée de mille orifices qui l’annulent, ou au contraire le corps 
sans organes se referme sur une profondeur pleine sans limites et sans extériorité.’ (LdS 230). 
40 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Bien plus, la position dépressive ne constitue certes pas elle-
même une surface ; elle précipite plutôt dans l’orifice l’imprudent qui s’y aventurerait, comme on le voit dans le 
cas de Nietzsche qui ne découvre la surface d’en haut, de six mille pieds de hauteur, que pour être englouti par 
l’orifice subsistant. (cf. les épisodes d’apparence maniaque-dépressive avant la crise de démence de Nietzsche).’ 
(LdS 230).  
41 Voor de analyse van deze manisch-depressieve periode van Nietzsche zie Klossowski (1969: Nietzsche et le 
cercle vicieux: hoofdstuk: L'euphorie de Turin; Engelse versie: 1997 London: The Athlone Press, pp. 210). 
Deleuze analyseert de instorting van Nietzsche ook in ‘quinzième série des singularités’. Daarin vestigt hij 
aandacht op het onvermogen om de filosofische verhouding tot de diepte – verhouding dat vanuit de 
metafysische oppervlakte ontwikkeld wordt - leefbaar te maken. Deleuze zegt het volgende: ‘Mais il est vrai 
qu’il fut pris par une besogne plus profonde, plus grandiose, plus dangereuse aussi: dans sa découverte il vit un 
nouveau moyen d’explorer le fond, de porter en lui un œil distinct, de discerner en lui mille voix, de faire parler 
toutes ces voix, quittée à être happé par cette profondeur qu’il interprétait et peuplait comme elle n’avait jamais 
été.’ (LdS 131). We komen op de thematiek van de metafysische oppervlakte terug in hoofdstuk vijf en zes.  4. Seksueel-perverse positie   107 
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108   Dynamische genese van zin 

veel gericht op het verleden. Hij herinnert zich het genot dat hij vroeger met zijn geliefde 

ervaren heeft, maar is nu niet meer in staat om het opnieuw te beleven. De oppervlakte staat 

ver weg. Hij wil zich niet meer daartoe verlagen. Hij ervaart wellicht de angst om zich weer 

bloot te stellen aan de negatieve ervaringen. Hij is bang dat de oppervlakte weer de diepte kan 

blijken te zijn. Hij wil het risico van de negatieve ervaring van de diepte niet meer ervaren en 

blijft liever op het onbereikbare object in de hoogte gericht. Uiteindelijk verliest hij de vrouw 

van wie hij houdt. Nietzsche was volgens Deleuze evenmin in staat om de fysieke oppervlakte 

in de diepte te ontdekken. Anders dan Gatsby ging hij te veel op in de diepte. Nietzsche kon 

zich niet beschermen tegen de intensiteit van de ervaringen, die daar eigen aan zijn.
42

  

 

De hoogte kan, maar hoeft dus niet, te leiden tot het ontstaan van de partiële 

oppervlaktes van het lichaam.
43

 Het Ik begint nu invloed uit te oefenen op datgene wat het 

ondergaat. Het concentreert zich op de ervaringen van lust en tracht deze op een juiste manier 

te doseren. Het voedsel heeft nu vooral smaak en schenkt genot aan orale zone, aan het 

reukorgaan en aan de ogen. De opkomst van de hoogte leidt daarmee niet noodzakelijk tot de 

onderdrukking van de libido. Deleuze bouwt hier in feite voort op Klein en haar theorie over 

de werking van het Boven-Ik.
44

 Ook voor haar is het Boven-Ik niet alleen verantwoordelijk 

voor de onderdrukking van de libidineuze aandriften. Na verloop van tijd richt het zich in 

toenemende mate tegen de agressie en de destructieve driften.
45

 De libidineuze driften worden 

steeds sterker. De volwaardige ontwikkeling van de seksualiteit leidt tot de gedeeltelijke 

overwinning op de destructieve driften. 

De seksualiteit staat voor Klein daarmee los van het schuldgevoel. De ontwikkeling 

van seksualiteit impliceert voor haar in feite de meest belangrijke stap naar het einde van de 

                                                           
42

 Deleuze zegt het volgende: ‘Il ne supportait pas de rester sur la surface fragile, dont il avait pourtant fait la 
tracé à travers les hommes et les dieux. Regagner un sans-fond qu’il renouvelait, qu’il recreusait, c’est là que 
Nietzsche à sa manière a péri.’ (LdS 131). 
43

 Ik verwijs hier naar volgende passage: ‘Reste que la hauteur rend possible une constitution des surfaces 
partielles, comme les champs bariolés se déplient sous l’aile de l’avion – et que le surmoi malgré toute sa 
crauté, n’est pas sans compliance à l’égard de l’organisation sexuelle des zones superficielles, pour autant qu’il 
peut supposer que les pulsions libidinales s’y séparent des pulsions destructrices des profondeurs.’ (LdS 230). 
44

 Ik geef in deze alinea commentaar op de volgende zinnen: ‘C’est un thème constant dans l’ouvre de Mélanie 
Klein : le surmoi réserve d’abord sa répression, non pas aux pulsions libidinales, mais seulement aux pulsions 
destructrices qui les accompagnent (cf. par exemple La psychanalyse des enfants, pp. 148-149). C’est pourquoi 
l’angoisse et la culpabilité ne naissent pas des pulsions libidinales, même incestueuses, mais d’abord des 
pulsions destructrices et leur répression ...’ (LdS 230). 
45

 Zie bijv. Appendix in The Psycho-Analysis of Children. In dit vroege boek onderkent ze het belang van de 
overwinning op de destructieve driften die daar nog het Boven-Ik volgens haar kunnen bezetten: ‘All the analysis 
can do is to relax the pre-genital fixations and diminish anxiety and thus assist the super-ego to move forward 
from pre-genital stages to the genital stage. Every advance in this lessening of the severity of the super-ego is a 
further victory for the libidinal instinctual impulses over the destructive ones and signifies that the libido has 
attained the genital stage in a fuller measure.’ (Klein 1932 in 1997: 280, 175). 
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42 Deleuze zegt het volgende: ‘Il ne supportait pas de rester sur la surface fragile, dont il avait pourtant fait la 
tracé à travers les hommes et les dieux. Regagner un sans-fond qu’il renouvelait, qu’il recreusait, c’est là que 
Nietzsche à sa manière a péri.’ (LdS 131). 
43 Ik verwijs hier naar volgende passage: ‘Reste que la hauteur rend possible une constitution des surfaces 
partielles, comme les champs bariolés se déplient sous l’aile de l’avion – et que le surmoi malgré toute sa 
crauté, n’est pas sans compliance à l’égard de l’organisation sexuelle des zones superficielles, pour autant qu’il 
peut supposer que les pulsions libidinales s’y séparent des pulsions destructrices des profondeurs.’ (LdS 230). 
44 Ik geef in deze alinea commentaar op de volgende zinnen: ‘C’est un thème constant dans l’ouvre de Mélanie 
Klein : le surmoi réserve d’abord sa répression, non pas aux pulsions libidinales, mais seulement aux pulsions 
destructrices qui les accompagnent (cf. par exemple La psychanalyse des enfants, pp. 148-149). C’est pourquoi 
l’angoisse et la culpabilité ne naissent pas des pulsions libidinales, même incestueuses, mais d’abord des 
pulsions destructrices et leur répression ...’ (LdS 230). 
45 Zie bijv. Appendix in The Psycho-Analysis of Children. In dit vroege boek onderkent ze het belang van de 
overwinning op de destructieve driften die daar nog het Boven-Ik volgens haar kunnen bezetten: ‘All the analysis 
can do is to relax the pre-genital fixations and diminish anxiety and thus assist the super-ego to move forward 
from pre-genital stages to the genital stage. Every advance in this lessening of the severity of the super-ego is a 
further victory for the libidinal instinctual impulses over the destructive ones and signifies that the libido has 
attained the genital stage in a fuller measure.’ (Klein 1932 in 1997: 280, 175). 
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therapie. Pas met de opkomst van de seksualiteit is men in staat om een andere persoon te 

vertrouwen en om daarvan te houden. Opkomst van de seksualiteit leidt immers tot een 

gedeeltelijke bevrijding van de destructieve driften. Toch zal de driftontmenging nooit 

volledig zijn. De negatieve emoties en agressie zullen altijd opkomen en geuit worden.46 Voor 

Klein zal het hier echter altijd sprake zijn van een regressie naar de schizoïde of depressieve 

posities. De analyse zal voor Klein niet alleen tot een toegenomen realiteitsbesef moeten 

leiden, maar eveneens de libidineuze driften moeten versterken. De libido – liefde - moet een 

overwinning kunnen behalen op de destructieve driften.  

 

4.4 Ontmenging van de driften. 

4.4.1 Driften in de schizoïde positie.  

De opkomst van de seksuele positie leidt tot een overwinning op de destructieve driften. De 

contacten met de omgeving wekken nu geen angsten meer op en de gerichtheid op een 

onbereikbaar object verliest aan belang. Degene die de voortgang maakt tot deze positie is in 

staat om genot en lust te ervaren.47 Hoe raken de driften echter ontmengd? Waarom gebeurt 

het niet eerder? In het vervolg van deze paragraaf wordt verklaard waarom en hoe de driften 

in de diepte vermengd zijn. Daarna worden de gevolgen van de ontmenging nader besproken. 

We zullen zien dat Deleuze hiermee deels afstand neemt van de psychoanalytici zoals 

Laplanche en Pontalis, die volgens hem niet in staat zijn om de consequenties van deze 

ontmenging te doordenken.  

De libidineuze (seksuele) driften zijn in de diepte anders van aard dan op de 

oppervlakte, stelt Deleuze.48 In de diepte modeleren ze zich in feite naar de 

zelfbehoudsdrift.49 Het doel van de seksuele driften is hierbij om objecten of simulacra te 

produceren die het zelfbehoudsdriften tijdelijk in toom kunnen houden. De zelfbehoudsdrift is 
                                                           
46 Klein zegt het als volgt: ‘The view that the early anxiety-situations never cease to operate completely also 
demarcates the limits of psycho-analysis, for it follows that a complete cure does not exist.’ Klein (1932, 1997: 
281). 
47 We zullen in hoofdstuk vijf echter zien dat de seksuele positie een nieuw gevaar met zich mee brentgt - het 
castratiecomplex.  
48 Ik geef hier uitleg van de volgende passage: ‘Certes, les pulsions sexuelles ou libidinales étaient déjà au 
travail dans les profondeurs. Mais l’important est de savoir quel était l’état de leur mélange, d’une part avec les 
pulsions de conservation, d’autre part avec les pulsions de mort. Or, en profondeur, les pulsions de conservation 
qui constituent le système alimentaire (absorption en même excrétion) ont bien des objets réels et des buts mais, 
en raison de l’impuissance de nourrisson, ne disposent pas des moyens de se satisfaire ou de posséder l’objet 
réel. C’est pourquoi ce qu’on peut appeler pulsions sexuelles, ne naissent qu’à leur occasion, substituant aux 
objets hors d’atteinte des objets partiels introjetés et projetés : Il y a stricte complémentarité des pulsions 
sexuelles et des simulacres.’ (LdS 231). 
49 Deleuze volgt hierin de stellingen van Laplanche. Laplanche geeft aan dat de seksuele drift en de drift tot 
zelfbehoud aanvangeklijk verstrengeld zijn. Voor de analyse van deze verstrengeling zie van Haute en Geyskens 
(2002: 100), ‘Spraakverwarring, het primaat van de seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche’, Nijmegen: 
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 In de diepte modeleren ze zich in feite naar de 

zelfbehoudsdrift.
49

 Het doel van de seksuele driften is hierbij om objecten of simulacra te 

produceren die het zelfbehoudsdriften tijdelijk in toom kunnen houden. De zelfbehoudsdrift is 
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 Klein zegt het als volgt: ‘The view that the early anxiety-situations never cease to operate completely also 
demarcates the limits of psycho-analysis, for it follows that a complete cure does not exist.’ Klein (1932, 1997: 
281). 
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 We zullen in hoofdstuk vijf echter zien dat de seksuele positie een nieuw gevaar met zich mee brentgt - het 
castratiecomplex.  
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 Ik geef hier uitleg van de volgende passage: ‘Certes, les pulsions sexuelles ou libidinales étaient déjà au 
travail dans les profondeurs. Mais l’important est de savoir quel était l’état de leur mélange, d’une part avec les 
pulsions de conservation, d’autre part avec les pulsions de mort. Or, en profondeur, les pulsions de conservation 
qui constituent le système alimentaire (absorption en même excrétion) ont bien des objets réels et des buts mais, 
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 Deleuze volgt hierin de stellingen van Laplanche. Laplanche geeft aan dat de seksuele drift en de drift tot 
zelfbehoud aanvangeklijk verstrengeld zijn. Voor de analyse van deze verstrengeling zie van Haute en Geyskens 
(2002: 100), ‘Spraakverwarring, het primaat van de seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche’, Nijmegen: 
Sun. 
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gericht op reële objecten. Deze zijn echter niet altijd binnen het bereik. Het kind heeft 

behoefte aan voedsel en kan daarin alleen voorzien worden door de borst of de fles. De reële 

objecten worden vervangen door de partiële geintrojecteerde en geprojecteerde objecten. De 

seksuele driften en simulacra zijn direct met elkaar verbonden. De seksuele drift komt alleen 

op sommige momenten op en produceert partiële interne objecten die de zelfbehoudsdrift in 

bedwang houden.
50

 De seksuele drift leunt dus aan bij de zelfbehoudsdrift. Het kind heeft een 

mogelijkheid om aan zijn vinger te sabbelen en daarmee de spanning die door de opkomende 

honger ontstaat tijdelijk doen verminderen. Het sabbelen aan de vinger vervangt het zuigen de 

borst.
51

 Is hetzelfde niet het geval met een persoon die een hoge maatschappelijke positie 

beaamt en daar niet volledig in slaagt. Deze persoon kan het gevoel van macht en veiligheid 

alleen verkrijgen dankzij een gerichtheid op andere objecten zoals luxe goederen. Het bezit 

van bijvoorbeeld een dure auto kan hem onterecht doen geloven dat de hoge maatschappelijke 

positie en daarmee veiligheid en macht alsnog bereikt zijn.
52

  

De destructieve drift speelt in de diepte een andere rol dan de seksuele drift. Hij is niet 

afgeleid uit een verhouding tot een reëel object.
53

 De destructiedrift is uitsluitend gericht op 

de partiële interne objecten. Deze objecten ontstaan door toedoen van de seksuele drift, maar 

het is de destructieve drift, die uiteindelijk bepalend is voor de verhouding daartoe. Het kind 

is in de schizoïde positie immers er niet toe in staat om simpelweg van het sabbelen aan de 

vinger te genieten. Het kind wordt aangevallen door het object. Het blijft negatieve prikkeling 

ervaren. Het is woedend en richt deze woede op het interne partiële object. Het valt het 

interne object aan en vreest vervolgens met dezelfde munt terug betaald te zullen worden. 

Hetzelfde geldt voor de genoemde schizoïde carrièremaker. Hij kan nooit tevreden zijn en 

simpelweg genieten van wat hij heeft. Ieder nieuw voorwerp of levensstijl - de nieuwste 

schoenen, auto, televisie – stelt hem teleur. Deze objecten vertonen mankementen en dienen 

snel weer door volgende objecten vervangen te worden. Ook voor hem staat de interne 

ervaring in het teken van de destructieve driften.  
                                                           
50

 In de laatste zinnen verwijs ik naar: ‘C’est pourquoi ce qu’on peut appeler pulsions sexuelles, ne naissent qu’à 
leur occasion, substituant aux objets hors d’atteinte des objets partiels introjetés et projetés : Il y a stricte 
complémentarité des pulsions sexuelles et des simulacres.’ (LdS 231). 
51

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Or, en profondeur, les pulsions de conservation qui constituent le système 
alimentaire (absorption en même excrétion) ont bien des objets réels et des buts mais, en raison de 
l’impuissance de nourrisson, ne disposent pas des moyens de se satisfaire ou de posséder l’objet réel.’ (LdS 
231). 
52

 Ik ga vanuit dat het streven naar een hogere maatschappelijke positie allereerst door de zelfbehoudsdrift geleid 
wordt en niet een poging is om het object in de hoogte te bereiken.  
53

 Ik tracht hier uitleg te geven van de volgende zin: ‘Mais alors la destruction ne désigne pas un certain 
caractère du rapport avec l’objet réel formé, elle qualifie tout le mode de formation de l’objet partiel interne (les 
morceaux) et la totalité du rapport avec lui, puisqu’il est a la foi détruit et destructeur, et sert à détruire le moi 
autant que l’autre, au point que détruire – être détruit occupe toute la sensibilité interne’. (LdS 231). 
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De diepte wordt dus volgens Deleuze gekarakteriseerd door een mengelmoes van de 

drie driften.54 Iedere drift vervult een eigen functie maar staat tegelijk in verhouding tot een 

andere drift. Het streven naar zelfbehoud doet de andere driften ontstaan. De fysieke 

behoeftes van het lichaam kunnen immers niet altijd vervuld worden en hebben 

phantasmatische substituten nodig, die door de seksuele driften aangeleverd worden. De 

destructieve driften zijn volledig verantwoordelijk voor de verhouding tot de op een 

dergelijke manier ontstane objecten.55 Dit systeem is volgens Deleuze niet in evenwicht.56 De 

destructieve driften hebben direct invloed op de zelfbehoudsdrift. Het kind verkeert in een 

toestand van permanente angst. Onschuldig voedsel wordt door het toedoen van de doodsdrift 

als bedreigend ervaren. De angsten kunnen niet bezworen worden door verdere introjectie van 

objecten. De enige oplossing bestaat uit een terugtrekking, uit het zichzelf opsluiten in het 

lege lichaam zonder organen, stelt Deleuze.  

Het ontstaan van het simulacrum van het lichaam zonder organen leidt volgens 

Deleuze tot een verschuiving binnen het systeem. De dood wordt een doodsdrift en trekt zich 

terug naar het lichaam zonder organen, stelt hij.57 Er ontstaat een intern goed object, waar het 

Ik permanent op gericht kan blijven. Dit object is niet consumeerbaar. Het organisme richt 

zich op de rust zelf, op de dood in de vorm van het lichaam zonder organen. Een ieder die 

zich vanuit de schizoïde positie tot de omgeving verhoudt, zal in dat geval de prikkels willen 

opheffen of ze tot een eenheid doen samensmelten. Het lichaam zonder organen is voor 

Deleuze het centrale interne object binnen de schizoïde positie. Het nestelt zich permanent in 

het onbewuste en wordt permanent gevoed door iedere ervaring. Het simulacrum van het 

lichaam zonder organen zal er altijd voor zorgen dat er een poging wordt gedaan om de 

voortdurende introjectie van objecten te doen stoppen. Het zal het object worden dat het meest 

verlangd wordt vanuit de schizoïde positie. Het lichaam zonder organen wordt, zoals Deleuze 

het zegt, seksueel geboren vanuit zichzelf (se fait sexuellement naitre de lui même). In deze 

wereld van de orale-anale-urethrale diepte, is er sprake van een draaiend mengelmoes58, dat 

                                                           
54 Ik tracht hier uitleg te geven van de volgende zin: ‘C’est en ce sens que les trois pulsions se mélangent en 
profondeur, dans de telles conditions que la conservation fournit plutôt la pulsion, la sexualité l’objet substitutif, 
et la destruction la rapport entier réversible.’ (LdS 231). 
55 Ik verwijs hier naar volgende zinsnede: ‘dans de telles conditions que la conservation fournit plutôt la pulsion, 
la sexualité l’objet substitutif, et la destruction la rapport entier réversible.’ (LdS 231). 
56 Ik geef hier uitleg van de volgende zin: ‘Mais précisément, comme la conservation est dans son fond menacée 
par ce système où elle entre, manger devant être mangé, on voit tout le système se déplacer ; et la mort se 
récupère comme pulsion dans le corps sans organes, en même temps que ce corps mort se conserve et s’alimente 
éternellement, et se fait sexuellement naître de lui-même.’ (LdS 231). 
57 Ik verwijs hier naar: ‘et la mort se récupère comme pulsion dans le corps sans organes’ (LdS 231). 
58 Deleuze zegt het als volgt : ‘Le mode de la profondeur orale-anale-uréthrale est celui d’un mélange tournant, 
qu’on peut vraiment nommer sans-fond, et qui témoigne d’une subversion perpétuelle.’ (LdS 231). 4. Seksueel-perverse positie   111 
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geen fundament en vastigheid kent. Alles wordt voortdurend omvergeworpen. Het zich 

bedreigd voelende organisme streeft naar rust. Ook het object in de hoogte van de depressieve 

positie zal de rol van het lichaam zonder organen op zich nemen. De uiteindelijke gerichtheid 

daarop is een streven naar de toestand van rust. Het object in de hoogte doet een belofte van 

uiteindelijke opheffing van spanning.
59

 

 

4.4.2 Ontmenging van de driften: driften in de seksueel-perverse positie.  

Het mengelmoes van de driften ondergaat echter een wezenlijke verandering in de seksuele 

positie. Het auto-erotisme van deze positie is een uiting van tweevoudige bevrijding van de 

libido.
60

 De libidineuze driften worden losgekoppeld van zowel de zelfbehoudsdrift als van de 

destructieve driften. De libido levert niet meer de substituten voor de objecten die het 

zelfbehoud van het lichaam garanderen. De seksuele driften vinden hun bron direct in de 

erogene zones en richten zich op nieuwe objecten – de imago’s - die op de erogene zones 

geprojecteerd worden.
61

 Het genot komt daarmee los te staan van de overlevingsstrategieën 

van het lichaam. Het sabbelen aan de vingers, dat wil zeggen het plezier dat aan de orale zone 

beleefd wordt, dient daarmee niet meer als vervanging voor het zuigen aan de borst. Het 

sabbelen wordt tot een onmiddellijk aan het lichaam ervaren genot. Ook het geslachtsverkeer 

wordt losgekoppeld van de voortplantingsfunctie. De homoseksualiteit wordt binnen de 

seksuele positie tot een van de vormen van mogelijk seksueel genot.  

 De opkomst van de seksuele positie betekent volgens Deleuze echter ook een 

bevrijding van de destructieve driften.
62

 Het verlangen richt zich niet meer tot objecten die de 

constante spanning beloven op te heffen zoals het lichaam zonder organen of het verloren 

object in de hoogte. De seksuele driften engageren zich nu in het productieve werk van de 

oppervlaktes en werken aan relaties met de nieuwe objecten. Juist het opvoeren van de 

prikkels en niet de rust worden voortaan nagestreefd. Er is hier sprake van een zoektocht naar 

genot, dat door verschillende objecten opgewekt kan worden. Een wijnkenner is permanent op 

zoek naar nieuwe smaak en daarmee naar een nieuwe genotvolle ervaring. De orale zone en 
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 Deleuze zelf gaat echter niet nader in op dit punt.  
60

 Ik geef hieronder een commentaar van het volgende paragraaf: ‘Quand on lie la sexualité à la constitution des 
surfaces ou des zones, on veut donc dire que les pulsions libidinales trouvent l’occasion d’une double libération 
au moins apparente, qui s’exprime précisément dans l’auto-érotisme. D’une part elles se dégagent du modèle 
alimentaire des pulsions de conservation, puisqu’elles trouvent dans les zones érogènes de nouvelles sources, et 
de nouveaux objets dans les images projetées sur ces zones : ainsi le suçotement, qui se distingue de la succion.’ 
(LdS 231). 
61

 Zoals in paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 aangegeven zijn deze imago’s pre-representationeel en niet visueel van aard.  
62

 Ik verwijs hier naar: ‘D’autre part elles se libèrent de la contrainte des pulsions destructrices pour autant 
qu’elles s’engagent dans le travail productif des surfaces et dans de nouveaux rapports aves ces nouveaux objets 
pelliculaires.’ (LdS 231). 
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het reukorgaan worden telkens weer tevreden gesteld. Ook het geslachtsverkeer zal vanuit 

deze positie niet alleen beleefd worden als een manier om de spanning die het lichaam kent af 

te voeren, laat staan als een plichtmatige vervulling van de voortplantingsfunctie.63 Het 

geslachtsverkeer dient ter bevrediging van de erogene zone. Het impliceert een zoektocht naar 

nieuwe ervaringen, naar nieuwe manieren om de seksuele spanning op te voeren. Deze 

thematiek zal Deleuze blijven interesseren en toont de continuïteit in zijn werk over het 

verlangen. Deleuze en Guattari zijn bijvoorbeeld in Mille Plateaux kritisch ten aanzien van 

denkmodellen en praktijken die de seksualiteit uitsluitend als iets ‘orgiastisch’ opvatten. Ze 

bespreken daar voorbeelden van een andere omgang met seksualiteit, zoals de oude Chinese 

liefdespraktijk, waarbij het orgasme niet als het ultieme doel van de seksuele act gezien 

wordt. Seksueel genot is een product van een bepaalde praktijk. Het is een assemblage of 

machine waarbij de seksuele spanning op juiste wijze opgevoerd moet worden.64  

 

4.4.3 Ontmenging van de driften: consequenties.  

Het is hiermee duidelijk waarom Deleuze in het begin van het hoofdstuk zoveel nadruk legde 

op de verschillende rollen die de lichamelijke zones binnen de verschillende posities spelen.65 

Ze leiden immers tot een andere verhouding tot de objecten. In de diepte is er sprake van de 

permanente opname of uitscheiding van partiële objecten via de zones van het lichaam. Het 

partiële object wordt daar geintrojecteerd en naar buiten toe geprojecteerd. Deze positie wordt 

gekarakteriseerd door een voortdurende ondermijning (subversion). Ieder object wordt 

opgenomen om vervolgens zo snel mogelijk weer naar buiten toe geworpen te worden. Het 

mechanisme van projectie verandert van aard in de seksuele positie. Het object wordt niet 

meer naar buiten toe, maar op de zone, geprojecteerd. Het simulacrum wordt vervangen door 

een imago, een object dat daadwerkelijk bevrediging tot stand kan brengen. De seksuele 

positie is daarmee pervers van aard, stelt Deleuze.66 De imago’s begeleiden verschillende 

wijzen van genot dat aan de erogene zones ervaren wordt. Hieronder volgt eerst een weergave 

                                                           
63 Het dient hier tegelijk opgemerkt te worden dat we hier vooralsnog de pregenitale fase binnen de seksuele 
positie analyseren. De genitale seksualiteit is hier nog niet overheersend over andere vormen van seksualiteit.  
64 Zie Deleuze & Guattari 1980 : 194, Mille Plateaux, Comment se faire un corps sans organnes. In Mille 
Plateaux is er tegelijk sprake van de verandering van terminologie. Het lichaam zonder organen wordt daar, juist 
als een instantie gezien dat dergelijke ‘andere’ vormen van genot mogelijk maakt.  
65 Ik verwijs hier naar: ‘C’est pourquoi, encore une fois, il est si important de distinguer par exemple le stade 
orale des profondeurs et la zone orale de surface ; l’objet partiel interne, introjeté et projeté (simulacre) et 
l’objet de surface projeté sur one zone d’après un tout autre mécanisme (image) : la subversion dépendant  des 
profondeurs et la perversion inséparable des surfaces.’ (LdS 232). Voor de uitleg van het onderscheid tussen 
fase en zone zie paragraaf 4.2.  
66 Deleuze zegt het als volgt: ‘et la perversion inséparable des surfaces.’ (LdS 232). 4. Seksueel-perverse positie   113 

het reukorgaan worden telkens weer tevreden gesteld. Ook het geslachtsverkeer zal vanuit 

deze positie niet alleen beleefd worden als een manier om de spanning die het lichaam kent af 

te voeren, laat staan als een plichtmatige vervulling van de voortplantingsfunctie.
63

 Het 

geslachtsverkeer dient ter bevrediging van de erogene zone. Het impliceert een zoektocht naar 

nieuwe ervaringen, naar nieuwe manieren om de seksuele spanning op te voeren. Deze 

thematiek zal Deleuze blijven interesseren en toont de continuïteit in zijn werk over het 

verlangen. Deleuze en Guattari zijn bijvoorbeeld in Mille Plateaux kritisch ten aanzien van 

denkmodellen en praktijken die de seksualiteit uitsluitend als iets ‘orgiastisch’ opvatten. Ze 

bespreken daar voorbeelden van een andere omgang met seksualiteit, zoals de oude Chinese 

liefdespraktijk, waarbij het orgasme niet als het ultieme doel van de seksuele act gezien 

wordt. Seksueel genot is een product van een bepaalde praktijk. Het is een assemblage of 

machine waarbij de seksuele spanning op juiste wijze opgevoerd moet worden.
64

  

 

4.4.3 Ontmenging van de driften: consequenties.  

Het is hiermee duidelijk waarom Deleuze in het begin van het hoofdstuk zoveel nadruk legde 

op de verschillende rollen die de lichamelijke zones binnen de verschillende posities spelen.
65

 

Ze leiden immers tot een andere verhouding tot de objecten. In de diepte is er sprake van de 

permanente opname of uitscheiding van partiële objecten via de zones van het lichaam. Het 

partiële object wordt daar geintrojecteerd en naar buiten toe geprojecteerd. Deze positie wordt 

gekarakteriseerd door een voortdurende ondermijning (subversion). Ieder object wordt 

opgenomen om vervolgens zo snel mogelijk weer naar buiten toe geworpen te worden. Het 

mechanisme van projectie verandert van aard in de seksuele positie. Het object wordt niet 

meer naar buiten toe, maar op de zone, geprojecteerd. Het simulacrum wordt vervangen door 

een imago, een object dat daadwerkelijk bevrediging tot stand kan brengen. De seksuele 

positie is daarmee pervers van aard, stelt Deleuze.
66

 De imago’s begeleiden verschillende 

wijzen van genot dat aan de erogene zones ervaren wordt. Hieronder volgt eerst een weergave 

                                                           
63

 Het dient hier tegelijk opgemerkt te worden dat we hier vooralsnog de pregenitale fase binnen de seksuele 
positie analyseren. De genitale seksualiteit is hier nog niet overheersend over andere vormen van seksualiteit.  
64

 Zie Deleuze & Guattari 1980 : 194, Mille Plateaux, Comment se faire un corps sans organnes. In Mille 
Plateaux is er tegelijk sprake van de verandering van terminologie. Het lichaam zonder organen wordt daar, juist 
als een instantie gezien dat dergelijke ‘andere’ vormen van genot mogelijk maakt.  
65

 Ik verwijs hier naar: ‘C’est pourquoi, encore une fois, il est si important de distinguer par exemple le stade 
orale des profondeurs et la zone orale de surface ; l’objet partiel interne, introjeté et projeté (simulacre) et 
l’objet de surface projeté sur one zone d’après un tout autre mécanisme (image) : la subversion dépendant  des 
profondeurs et la perversion inséparable des surfaces.’ (LdS 232). Voor de uitleg van het onderscheid tussen 
fase en zone zie paragraaf 4.2.  
66

 Deleuze zegt het als volgt: ‘et la perversion inséparable des surfaces.’ (LdS 232). 



114   Dynamische genese van zin 

van de consequenties van de driftontmenging voor de dynamiek van de seksuele positie. Zij 

wordt opgevolgd door de kritiek op enkele psychoanalytici, die uit deze analyse voortkomt.  

 Deleuze maakt in zijn analyse een onderscheid tussen verschillende posities. Hij stelt 

dat iedere positie een eigen intern object kent. Het maken van dit onderscheid impliceert in 

zijn ogen een breuk met de psychoanalytische traditie. De psychoanalytici zoals Laplanche en 

Pontalis onderkenen dat de opkomst van de auto-erotiek
67

 tot een driftontmenging leidt. De 

seksuele driften maken zich ook volgens hen los van de zelfbehoudsdrift.
68

 Laplanche en 

Pontalis onderstrepen dat er een onderscheid bestaat tussen het reële object – object waar de 

zelfbehoudsdrift op gericht is - en fantasmatische object – object waar de seksuele driften zich 

op richten. De driftontmenging, eigen is aan auto-erotisme, leidt tot een gerichtheid op een 

fantasmatische object. Laplanche wijst op het visueel karakter van dit object. Het kind 

hallucineert wat het kent. Het hallucineert de tekens waarmee de bevrediging gepaard ging en 

die er associatief mee verbonden zijn (de borst). Hij is niet meer gericht op het object dat de 

bevrediging daadwerkelijk mogelijk maakte, namelijk het melk.
69

 Ook de vinger kan nu een 

nieuw object worden dat voldoening schenkt. Het is geen vervanging meer van de melk. In 

deze hallucinatie is er geen sprake van de vervanging van de werkelijke realiteit door een 

denkbeeldige realiteit. Het voedsel wordt niet vervangen door denkbeeldig voedsel. Het 

fantasmatische object vervangt niet meer de melk. Laplanche wijst erop dat hier de genese 

van een verzelfstandigd seksuele drift besproken wordt.
70

 Deleuze wijst erop dat Laplanche 

en Pontalis hier over de ontwikkeling van het ‘voornaamwoordelijke’ (pronominal). Het 

lichaam geniet nu van zichzelf. De lippen genieten van het zuigen aan de eigen vinger of 

kussen zichzelf. Het oorspronkelijke externe object (de borst) of een andere lichamelijke zone 

(vinger, andere lip) wordt op de lichamelijke zone geprojecteerd.
71
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 Zie Laplanche et Pontalis ‘Vocabulaire de psychanalyse’ 1967 : 43.  
68

 Deleuze zegt het als volgt in noot drie: ‘Le premier point – les pulsions sexuelles se libèrent des pulsions de 
conservation ou d’alimentation – est bien marqué par J. Laplanche en J.B. Pontalis : Vocabulaire de la 
psychanalyse, P.U.F., 1967, p. 43 (et « Fantasme originaire, fantasmes des origines, origine du fantasme », 
Temps modernes, n. 215, 1964 pp. 1866-1867). Mais il ne suffit pas de définir cette libération en disant que les 
pulsions de conservation ont un objet extérieur, et que les pulsions sexuelles abandonnent cet objet au profit 
d’une sore de « pronominal ». En effet, les pulsions sexuelles libérées ont bien encore un objet projeté en 
surface : ainsi le doigt suçoté comme projection du sein (à la limite, projection d’une zone érogène sur une 
autre). Ce que Laplanche et Pontalis reconnaissent parfaitement.’ (LdS 232).  
69

 Voor de beschrijving van dit proces zie ook van Haute & Geyskens 2002: 101. 
70

 Van Haute en Geyskens wijzen hierbij op dat Laplanche hier Freud’s these over de aanleuning op een wijze 
herinterpreteren die ze in staat stelt om afstand te doen van het freudiaanse biologisme. Seksualiteit wordt op dat 
moment niet meer als een louter biologische activiteit worden begrepen. Seksualiteit is een biopsychische 
gegeven. Zie Van Haute en Geyskens (2002: 102). 
71

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Mais il ne suffit pas de définir cette libération en disant que les pulsions de 
conservation ont un objet extérieur, et que les pulsions sexuelles abandonnent cet objet au profit d’une sorte de 
« pronominal ». En effet, les pulsions sexuelles libérées ont bien encore un objet projeté en surface : ainsi le 
doigt suçoté comme projection du sein (à la limite, projection d’une zone érogène sur une autre). Ce que 
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Deleuze stelt echter dat de weergave van de werking van de driften door Laplanche 

tekort schiet omdat hij geen onderscheid maakt tussen de verschillende posities. De seksuele 

driften kennen, afhankelijk van de posities vanuit welke ze opereren, verschillende interne 

objecten.72 In de schizoïde positie zijn ze gericht op partiële interne objecten, die een 

substituut zijn voor het reële object. In de seksuele positie richten ze zich op imago’s, die de 

representanten zijn van de lust, die aan de lichamelijke zones beleefd wordt. De imago’s 

komen anders tot stand dan de partiële interne objecten in de schizoïde positie. Laplanche en 

Pontalis verzuimen het volgens Deleuze om systematisch onderscheid te maken tussen deze 

verschillende interne objecten, tussen de twee vormen die de seksuele driften aannemen en 

twee mechanismen van projectie. Dit leidt ertoe dat de drie door Deleuze onderscheiden 

objecten – het intern object, verloren object en object van de oppervlakte – samengesmolten 

worden tot een hallucinatoir object.73  

Deze miskenning van de aard van de seksuele driften en daarmee van het verlangen 

leidt tot een verwarrende analyse van het menselijk gedrag. De bovengenoemde wijnproever 

kan, in de pregenitale periode van de seksuele positie, genot ervaren aan verschillende zones 

juist omdat de seksuele drift de oppervlakte van het lichaam bezet en door een imago 

begeleidt wordt. In de schizoïde positie is er daarentegen sprake van een andere dynamiek. De 

seksuele drift is gericht op het intern partieel object. De geproefde wijn genereert niet alleen 

een aangename ervaring, maar is juist ook een tijdelijke bron van zekerheid en rust. Het dient 

als een tijdelijke bescherming tegen de spanning, tegen de aanvallen van de slechte partiële 

objecten.  

Het nationalisme kan als een ander voorbeeld genomen worden. Beschrijving van dit 

fenomeen door middel van de notie van hallucinatoir object schiet tekort.74 We hebben al 

                                                                                                                                                                                     
Laplanche et Pontalis reconnaissent parfaitement.’ (LdS 232). De notie van het voornaamwoordelijke 
(pronominal) bij Laplanche en Pontalis wordt verder in hoofdstuk zes besproken.  
72 Ik verwijs hier naar : ‘Mais, surtout, les pulsions sexuelles, tant qu’elles épousaient les pulsions alimentaires 
en profondeur, avaient déjà des objets particuliers distincts de l’objet de ces pulsions: les objets partiels 
internes. Ce qu’il faut séparer, c’est donc deux états des pulsions sexuelles, deux sortes d’objets pour ces 
pulsions, deux mécanismes de projection. Et ce qui doit être critiqué, c’est une notion comme celle d’objet 
hallucinatoire, qui s’applique indistinctement à l’objet interne, à l’objet perdu, à l’objet de surface.’ (LdS 232). 
73 Ik verwijs hier naar: ‘Et ce qui doit être critiqué, c’est une notion comme celle d’objet hallucinatoire, qui 
s’applique indistinctement à l’objet interne, à l’objet perdu, à l’objet de surface.’ (LdS 232). 
74 Het is bijvoorbeeld Slavoj i ek, die de notie van hallucinatoir object gebruik om het fenomeen van het 
nationalisme te beschrijven en kritiek uit te oefenen op de mogelijkheid van globale democratie. Iedere inwoner 
van een natie zou gericht zijn op iets dan aan een natie eigen is, aan een nationale ondefinieerbare ‘ding’. i ek 
zegt het als volgt: ‘If we apprehend this Cause as the Freudian Thing {das Ding), materialized enjoyment, it 
becomes clear why it is precisely "nationalism" that is the privileged domain of the eruption of enjoyment into 
the social field: the national Cause is ultimately the way subjects of a given nation organize their collective 
enjoyment through national myths. What is at stake in ethnic tensions is always the possession of the national 
Thing: the "other" wants to steal our enjoyment (by ruining our "way of life") and/or it has access to some 
secret, perverse enjoyment.’ Zie i ek (1991: 165), ‘Looking Awry’, Cambridge, MIT Press.  4. Seksueel-perverse positie   115 
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gezegd dat een nationalist een pathologische structuur kent die het beste als een depressief 

begrepen kan worden. Hij identificeert zich met een object in de hoogte en verdedigt dit 

object tegen alle mogelijke aanvallen. Het object is een ideaal dat beschermt dient te worden. 

We kunnen echter stellen dat het nationalisme ook vanuit de andere twee posities ervaren kan 

worden. Een schizofreen is bijvoorbeeld niet in staat om een ideaal te ontwikkelen. Hij richt 

zich tot een partieel object, dat slechts tijdelijk lust en geborgenheid zou kunnen bieden. Een 

schizofreen zou zich bijvoorbeeld als een Nederlander voordoen alleen net zo lang als hij 

daarmee zijn angsten kan bezweren en bijvoorbeeld de sociale positie kan verdedigen. Een 

schizoïde nationalist kan zich bijvoorbeeld plotseling voordoen als een overtuigde verdediger 

van het milieu. Het nationalisme wordt vanuit de seksuele positie daarentegen begeleidt door 

het object van de oppervlakte. Het toebehoren aan een natie leidt tot ervaring van genot. Het 

leidt bijvoorbeeld tot ervaring van trots en onderstreept het eigen vermogen. Een dergelijke 

nationalist voelt zich niet bedreigd door de aanwezigheid van anderen of door de kritiek. De 

natie is geen geïdealiseerd object dat bescherming biedt en dat tegen de aanvallen van de 

slechte objecten beschermd moet worden. Het Ik is al in de pregenitale periode van de 

seksuele positie vele malen sterker dan in de depressieve positie.
75

 Het onderscheid tussen de 

verschillende vormen van nationalisme kan ook een verklaring zijn voor de verschillende 

wijzen waarop verschillende bevolkingsgroepen hun nationalisme beleven. Degene die het 

bijvoorbeeld economisch slechter doet, zal ertoe geneigd zijn om het nationalisme vanuit de 

depressieve positie te ervaren. Hij zal sneller beledigd zijn omdat hij het object dat hem 

bescherming biedt wil verdedigen. Degene die een betere sociale positie kent voelt zich 

minder snel bedreigd. Hij zal doorgaans minder snel geneigd zijn om zich tot het object in de 

hoogte te richten. In zijn nationale identiteit zou hij de bron vinden van trots, en genot.  

 

Het verzuimen om het onderscheid te maken tussen verschillende typen objecten van 

de seksuele drift, is niet het enige punt van kritiek van Deleuze op de Freudiaanse 

psychoanalytici van zijn tijd.
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 Deleuze onderstreept tevens dat zij geen aandacht besteden 

aan de ontmenging van de libido (seksuele drift) en de doodsdrift. Hierdoor zijn ze 
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net als Melanie Klein dat de seksualiteit alleen in de diepte met destructieve driften vermengd 
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75 Het dient hier opgemerkt te worden dat we hier vooralsnog voorbeelden geven van de ervaringen vanuit de 
pregenitale fase binnen de schizoïde positie. In de bespreking van de genitale en postcastratie fase zal er meer 
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76 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘D’ou l’importance de l’autre point – les pulsions sexuelles se dégagent 
des pulsions destructrices. Mélanie Klein y insiste constamment.’ (LdS 232). 
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is. Alleen de seksualiteit in de diepte kan tot het schuldgevoel leiden. Vanuit de seksuele 

positie is zij onschuldig en is een tegenhanger van de destructieve driften.77 Het schuldgevoel 

kan alleen opkomen vanwege de schizoïde, agressieve verhouding tot de objecten en wordt 

onmogelijk na de ontmenging van de driften.  

Het verschil tussen deze twee soorten seksuele ervaring wordt volgens Deleuze door 

Paula Heimann gemaakt in een tekst over het seksuele misdrijf.78 Heiman verzet zich tegen 

het feit dat geweld, verkrachting en moord in de volksmond als perverse seksualiteit of als 

seksuele misdrijven beschreven worden. Volgens haar is het noodzakelijk om een onderscheid 

te maken tussen seksueel-perverse praktijken waar geweld met mate gebruikt wordt en akten 

van geweld. Perverse seksualiteit is volgens haar maar ten dele met agressie vermengd. 

Lustvol gebruik van de seksuele zones blijft daarin centraal staan. Dit is niet het geval met 

agressie. In dat geval worden volgens Heiman de verstrengelde driften losgekoppeld. De 

doodsdrift komt op de voorgrond terwijl de seksuele driften volledig dreigen te verdwijnen.79  

Deleuze komt op basis van de tekst van Heimann tot de conclusie dat zij een 

onderscheid maakt tussen seksualiteit waarin agressie tot uiting komt en de perverse 

seksualiteit.80 De seksualiteit is volgens Deleuze alleen in de schizoïde positie met agressie 

vermengd en kan alleen in dat geval in extreme gevallen tot seksuele misdrijven leiden. 

Agressie kan alleen in dat geval dominant worden en de seksuele driften, waarmee het 

vermengd is, onderdrukken. Deze gebeurtenis is alleen in de schizoïde positie mogelijk. 

Alleen hier is men niet uit op het eigen genot of op het genot van de ander. De schizoïde 

positie staat in het teken van de noodzak om zich van de aanwezige spanning te ontdoen en 

kan om die reden tot de overmeestering van de andere persoon leiden. Perversie heeft volgens 

Deleuze weinig met dergelijke verhouding tot objecten te maken. De ander is geen middel om 

                                                           
77 Ik verwijs hier naar het volgende passage: ‘Il y a dans toute l’école de M. Klein une tentative justifiée de 
disculper la sexualité et de la dégager des pulsions destructrices auxquelles elle n’est liée qu’en profondeur. 
C’est en ce sens que la notion de crime sexuel est discutée par Paula Heimann : in Dévelopments de la 
psychanalyse, p. 308. Il est bien vrai que la sexualité est perverse, mais la perversion se définit avant tout par le 
rôle des zones érogènes partielles et de surface. La « crime sexuel » appartient à un autre domaine, où la 
sexualite ne joue qu’en mélange de profondeur avec les pulsions destructrices (subversion plutôt que 
perversion).’ (LdS 232). 
78 Zie Heiman 1952: 328 in Klein et al (eds.), ‘Developments in Psycho-analysis’, London: The Hogarth Press.  
79 Heiman zegt het als volgt: ‘Strangely enough, such (agressive - PS) behaviour is usually regarded as perverse 
sexuality, and often such crimes are called ‘sexual crimes’. It is true that sadism is a form of sexual perversion, 
but it is necessary to distinguish between sexual practices in which sadism (and masochism) have some share, 
and violent assaults in which cruelty is the predominant feature.(...) I think the hypothesis is justified that in 
cases of wanton cruelty a kind of instinctual disaster taks place, that for some reason the fusion between the two 
primary instincts is broken up, and the death instinct stirs within the self to an extreme degree without any 
mitigation by the life instinct’ (Heiman 1952: 329).  
80 Zoals we in voorgaande voetnoot kunnen lezen is deze interpretatie slechts gedeeltelijk gerechtvaardigd. 
Heiman maakt eerder het onderscheid tussen akten van geweld en seksualiteit. Seksualiteit is altijd voor een deel 
met agressieve driften vermengd. Het geweld daarentegen staat volgens haar helemaal los van seksualiteit.  4. Seksueel-perverse positie   117 
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zich van de eigen spanning tegen alle kosten te ontdoen. De seksuele driften zijn hier sterk 

genoeg om de agressie en de doodsdrift volledig te onderdrukken en het genot centraal te 

stellen.  

Het onderscheid tussen de schizoïde en seksuele positie stelt Deleuze ook in staat om 

de regressie naar het pregenitale te nuanceren. Deze regressie kan volgens hem namelijk op 

een tweevoudige manier voltrokken worden.
81

 Er kan sprake zijn van een regressie naar de 

orale fase van de diepte. In dat geval is iedere seksuele handeling met agressie vermengd. 

Instrumenteel gebruik van de ander en geweld liggen hier op de loer. Er kan volgens Deleuze 

echter ook sprake zijn van een regressie naar de orale zone van de oppervlakte. In dat geval 

staat het genot, dat aan deze zone ervaren wordt, centraal. Het is exact dit onderscheid dat 

volgens Deleuze alleen binnen de Kleiniaanse psychoanalyse, gegeven het onderscheid tussen 

verschillende posities, gemaakt kan worden.  

Dit onderscheid kan ons ook in staat stellen om sommige van de Freudiaanse 

gevallsstudies in een ander daglicht te zien. Een bekent patiënt van Freud, voor wie de orale 

fixatie een belangrijke rol speelde, is Dora. In haar geval is er sprake van een verdringing van 

iedere vorm van genot dat aan de orale zonde beleefd wordt. In de standaarduitleg van deze 

gevalsstudie concentreert men zich op de oedipale problematiek. Dora zou haar seksualiteit 

verdringen, omdat ze op haar vader verliefd zou zijn. Zij verzet zich tegen een verboden 

liefde. Freud zelf blijkt na een nauwkeurige lezing echter een andere opvatting van deze 

gevalsstudie te hebben.
82

 De hysterie van Dora kan volgens deze lezing van Freud als een 

lichamelijke dispositie gezien worden. Hysterie wordt gekenmerkt door organische 

verdringing. Juist deze dispositie maakt het ervaren van het lichamelijk genot onmogelijk. Dit 

onvermogen wordt juist zichtbaar wanneer de orale zone geprikkeld wordt.
83

 Deze intensieve 

ervaring moet onderdrukt worden. 
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 Ik verwijs hier naar: ‘En tout cas, on ne confondra pas deux types de régression très différents sous le thème 
trop général d’un retour au « prégénital » : par exemple la régression à un stade oral des profondeurs, et la 
régression à la zone orale de surface.’ (LdS 232). 
82

 Zie van Haute en Geyskens, 2010: 37-64, ‘De kunst van een onmogelijk genot’, Utrecht: Ijzer. 
83

 Van Haute en Geyskens schrijven daarover het volgende: ‘In het geval van Dora gaat het dan vooral om een 
orale fixatie, die achtereenvolgens tot uiting komt in duimzuigen (tot vijf jaar), in hoestbuien, ademnood en 
stemverlies (vanaf acht jaar), in de reactie van walging bij de confrontatie met de seksualiteit (op veertien jaar), 
en uiteindelijk in de fellatio-fantasie die wordt verdringen op het moment van de tweede trauma (op zestien jaar). 
De gedachte dat het symptoom de uitdrukking is van een seksuele fantasie is dus niet fout, maar moet op een 
genuanceerde manier worden begrepen. Dora’s fellatio-fantasie is niet de oorsprong van haar orale symptomen, 
maar eerder de psychische articulatie en de mentale vertegenwoordiger van een orale fixatie die haar gehele 
erotische lichamelijkheid altijd al bepaalde. De orale fixatie geeft de seksuele fantasie een richting, en de 
seksuele fantasie geeft dan de symptomen een zin die ze niet al van zichzelf hadden. Van Haute en Geysekns 
(2010: 40).  
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81 Ik verwijs hier naar: ‘En tout cas, on ne confondra pas deux types de régression très différents sous le thème 
trop général d’un retour au « prégénital » : par exemple la régression à un stade oral des profondeurs, et la 
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We zouden de tot nu toe door Deleuze op basis van Klein ontwikkelde topologie 

kunnen gebruiken om deze gevalsstudie iets anders te duiden. In het geval van Dora kan er 

sprake zijn van twee soorten van regressie naar de pregenitale seksualiteit. Dora kan de 

seksualiteit inderdaad vanuit de schizoïde positie ervaren. De objecten die haar genot zouden 

moeten schenken bedreigen haar. Deze bedreiging zou het meest gevoeld worden wanneer de 

meest actieve erogene zone – de mond – actief is. De bron van de hysterie zou dus 

voornamelijk kunnen liggen in Dora’s schizoïde verhouding tot de objecten. Er bestaat echter 

ook een tweede mogelijkheid. In Dora’s geval kan er ook sprake zijn van een regressie naar 

de orale zone. Het lichamelijke genot wordt in dat geval om andere redenen onderdrukt. Het 

verlangen richt zich in dat geval op een door de omgeving verboden object. Dora zou verliefd 

zijn op de vrouw van de vriend van haar vader, de man die haar aan het meer trachtte te 

verleiden, wat tot een hysterische aanval geleid heeft.84 Haar lesbische verlangen wordt hier 

door de omgeving verboden. Dit leidt tot de verdringing van deze impulsen van de kant van 

Dora. Wij beschikken echter over onvoldoende informatie om te kunnen bepalen of hier 

sprake is van een regressie naar de diepte of naar de oppervlakte.  

 

4.5 Pregenitale seksualiteit – verhouding tot structuren.  

In de laatste paragraven is aangegeven dat de libido volgens Deleuze binnen de seksuele 

positie van de doodsdrift en zelfbehoudsdrift bevrijdt wordt. De libido wordt de energie van 

de oppervlakte, stelt Deleuze.85 De opkomst van de seksuele positie leidt echter niet tot een 

volledige bevrijding daarvan. De doodsdrift en zelfbehouddrift blijven werkzaam in de diepte. 

Degene die de wereld vanuit de seksuele positie ervaart zal niet verbaasd moeten zijn wanneer 

het blijkt dat zijn genot van korte duur was. De objecten waar hij van geniet kunnen opeens 

frustratie en spanning veroorzaken. Ze kunnen opeens weer als slechte partiële objecten 

ervaren worden. De wijn, koffie, muziek dans liefdevolle aanraking kunnen een opeens 

verzwakte Ik weer bedreigen. De gezochte ervaring kan plotseling niet meer opgewekt 

worden. Angst en agressie weer op de voorgrond treden. De regressie naar de voorgaande 

posities ligt op de loer.  

                                                           
84 Freud zegt het als volgt: ‘Ik meen me dan ook niet te vergissen wanneer ik veronderstel dat Dora’s 
overwaardige gedachtenreeks die zich met de affaire tussen haar vader en mevrouw K. bezighield, niet alleen 
voorbestemd was de eens bewuste liefde voor de heer K. te onderdrukken maar ook de in diepere zin onbewuste 
liefde voor mevrouw K. moest verhullen’. (Freud 1998: 77).  
85 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘On doit donc considérer la libido doublement libérée comme une 
véritable énergie superficielle. On ne peut croire toutefois que les autres pulsions aient disparu et qu’elles ne 
continuent pas leur travail en profondeur, ou surtout qu’elles ne trouvent une position originale dans le nouveau 
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 Freud zegt het als volgt: ‘Ik meen me dan ook niet te vergissen wanneer ik veronderstel dat Dora’s 
overwaardige gedachtenreeks die zich met de affaire tussen haar vader en mevrouw K. bezighield, niet alleen 
voorbestemd was de eens bewuste liefde voor de heer K. te onderdrukken maar ook de in diepere zin onbewuste 
liefde voor mevrouw K. moest verhullen’. (Freud 1998: 77).  
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 Ik verwijs hier naar de volgende zin: ‘On doit donc considérer la libido doublement libérée comme une 
véritable énergie superficielle. On ne peut croire toutefois que les autres pulsions aient disparu et qu’elles ne 
continuent pas leur travail en profondeur, ou surtout qu’elles ne trouvent une position originale dans le nouveau 
système.’ (LdS 232). 



120   Dynamische genese van zin 

De analyse van de pregenitale periode van de seksuele positie leidt ook tot een 

specifieke verhouding tot de structuren van de taal en maatschappij – een van de drie thema’s 

die in dit proefschrift aan de orde komen. De opkomst van de seksuele positie leidt 

langzaamaan tot de loslating van de depressieve onderwerping aan de externe structuur. De 

slaafse onderworpenheid aan de ondoorgrondelijke opdrachten en verboden neemt af. De 

omgeving kan steeds beter doorgrond en begrepen worden. De eerste pogingen om daar 

controle op uit te oefenen nemen met de opkomst van de pregenitale periode van de seksuele 

positie toe. Het Ik, of in feite de meerdere instanties van het Ik, die gekoppeld zijn aan de 

afzonderlijke erogene zone’s, willen van de relaties met de omgeving genieten. Het Ik begint 

zich daarmee als een volwaardig lid van de omgeving te gedragen. Het Ik construeert zelf 

eigen ervaring. Het legt zelf orde daaraan op. Er is in dit geval echter geen sprake van een 

onderwerping aan een overkoepelend structuur. Datgene wat Lacan de symbolische orde 

noemt schrijft zich op het lichaam is. Het verlangen wordt niet geordende door een 

overkoepelend structuur, dat gekarakteriseerd wordt door de tegenstellingen tussen 

verschillende termen. Deleuze ontwikkelt hier in Logique du Sens, zoals in de inleiding 

aangegeven, een eigen versie van het structuralisme. De ervaring wordt binnen deze positie 

georganiseerd door meerdere reeksen.
86

 Er komen ordeningen op, die eigen zijn aan de 

ervaringen vanuit de verschillende erogene zones.  

De ervaring van het Ik blijft in deze periode echter nog steeds versnipperd. De wil om 

de omgeving echt te controleren is nog steeds afwezig. Het Ik is in deze pregenitale periode 

nog niet sterk genoeg. Het Ik kampt nog steeds met het gevoel dat de invloed op de omgeving 

niet blijvend is. De enige synthese die hier voortgebracht wordt is de connectieve synthese.
87

 

Het Ik heeft geleerd om genot te ervaren en maakt daar gretig en onkritisch gebruik van. Het 

neemt datgene wat het door de omgeving aangereikt wordt aan. De objecten worden hier door 

middel van een van de erogene zones achter elkaar opgenomen. De ervaring is daarmee uiterst 

homogeen. De losse objecten die opgenomen worden, dienen slechts de simpele ervaringen 

van genot tot stand te brengen. Het Ik geniet bijvoorbeeld van het seksueel contact, van het 

uitoefenen van sport, van consumptie van voedsel, drank en de simpele interacties met de 

mensen in de omgeving. Het Ik is in die zin volledig onderworpen aan de opdrachten dat het 
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 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op de stellingen uit het hoofdstuk ‘trente-deuxième série sur les 
différentes espèces de séries: ‘Or, dans les différents moments de la sexualité que nous avons considérés 
précédement, nous devons distinguer des espèces de séries très différents. En premier lieu, les zones érogènes 
dans la sexualité prégénitale : chacune s’organise en une série, qui convérge autour d’une singularité 
représentée le plus souvent par l’orifice entouré de muqueuse.’ (LdS 261). 
87

 Deleuze zegt het als volgt in trente-deuxième série: ‘En tous ces sens, une série liée à une zoné érogène paraît 
avoir une forme simple, être homogène, donner lieu à une synthèse de succession qui peut se contracter comme 
telle, et de toute manière constitue une simple connexion.’ (LdS 262). 
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van de overal aanwezige Boven-Ik ontvangt. Het Ik heeft ook nauwelijks behoefte om zijn 

omgeving te veranderen. Het heeft als het ware nog geen besef van de eigen capaciteiten. Het 

ziet niet in hoe het de omgeving en de omringende structuren kan veranderen.  

Een film dat de ervaring vanuit de pre-genitale periode weergeeft is wellicht de 

‘Truman Show’, een satirische film die het leven in de hedendaagse kapitalistische 

consumptiemaatschappij aan de kaak wil stellen. Het hoofdpersonage van deze film – Truman 

Burbank - leeft op een filmset. Zijn relatief zorgeloze en gelukkige leven in een welvarende 

suburb wordt door miljoenen kijkers met enorm veel belangstelling en genot gade geslagen. 

De overal aanwezige kamera’s brengen voortdurend verslag uit over de successen en zorgen 

van de hoofdrol speler. De hoofdrol speler van de show leeft in een leugen. De toeschouwers 

van de show hebben daar nauwelijks problemen mee. Ze gaan op in de fantasie van het 

gelukkige leven in een gemiddeld Amerikaans klein stadje. Dit idyllisch leven komt echter tot 

een einde. Truman begint langzaam aan te ontdekken dat hij op een filmset leeft. Hij wil 

uiteindelijke echt controle uitoefenen op zijn leven en ontsnapt op een heroïsche wijze uit zijn 

gevangenis naar het echte leven die hij nooit gekend heeft. Ook deze, door de makers van de 

show niet voorziene, poging van Truman, wordt door de toeschouwers van de Truman show 

met veel belangstelling en genot bekeken. De film suggereert dat Truman uiteindelijk in staat 

blijkt te zijn om controle te verkrijgen over het eigen leven. Hij heeft zich tot een volwaardig 

subject ontwikkeld, en bleek in staat om door het rookgordijn van de leugens heen te prikken.  

Zoals we hieronder zullen zien kan deze poging van Truman maar voor een deel als 

een ware overwinning gezien worden. Het falen van het narcistisch subject zal het onderwerp 

zijn van de laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift. In de rest van het hoofdstuk is een 

analyse te vinden van de mogelijkheidsvoorwaarden voor de doorbrak zoals die door Truman 

is bereikt. Hieronder zullen we zien hoe een besef en geloof in de eigen vermogens opkomt. 

Het Ik gelooft, dankzij de opkomst van de genitale seksualiteit, in het eigen vermogen om de 

wereld zelf te ordenen. Het Ik kan zich capabel achten om invloed uit te oefenen op de 

omgeving. Het gaat een poging doen om zelf eigen structuur aan de omgeving op te leggen, 

om de structuren van de omgeving zelf tot stand te brengen.  
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4.6.1 Genitale seksualiteit. 

We hebben tot nu toe het ontstaan van de seksuele positie en de verhouding daarvan tot de 

vorige posities besproken. We hebben ons daarbij beperkt tot de pregenitale periode. Het 

lichaam wordt vanuit deze periode van de seksuele positie ervaren als een kostuum van 

Harlekijn. Het bestaat uit meerdere zones, die rondom een singulariteit, dat wil zeggen een 

membraan of een holte, geconcentreerd worden. Deze zones wekken verschillende ervaringen 

op, die zich vrij los tot elkaar verhouden. Ze doen verschillende reeksen van ervaringen 

ontstaan. Het steeds sterker wordende Ik is in de pregenitale periode vooralsnog versnipperd. 

Dit verandert in de genitale periode. De overgang naar de dominantie van de genitale 

seksualiteit is van cruciaal belang voor Deleuze, omdat het tot de unificatie van de ervaring 

leidt. Het Ik gaat zich voortaan tot een bijzonder imago dat op de genitale zone geprojecteerd 

wordt verhouden, namelijk de fallus. Dit image maakt, zoals we zullen zien, een eigenzinnige 

verhouding tot de in omgeving aangetroffen structuren mogelijk. Het sterker wordende Ik 

onderwerpt zich niet aan deze structuren. Het voegt zich daartoe als een ondergeschikte 

instantie. Het Ik gelooft dankzij het image van de fallus in het eigen vermogen om de schade, 

dat het in de directe omgeving aantreft, te herstellen. Zoals we hieronder zullen aantonen 

wordt deze periode gekarakteriseerd door het geloof in het eigen vermogen om de omgeving 

en haar structuren tot een eenheid te smeden. Deleuze neemt met dit uitgangspunt afstand van 

de manier waarop Freud en Lacan in hun specifieke werk daarover gedacht hebben. De fallus 

is voor beiden de markering van het seksuele verschil en een symbool van macht. Freud 

onderstreept bijvoorbeeld, dat juist de genitale seksualiteit en het daaraan gebonden 

Oedipuscomplex fundamenteel zijn voor het grootste deel van psychische problematiek van 

een ieder – van fobie tot neurose.  

 Ik verklaar hieronder waarom juist de genitale seksualiteit en het imago van de fallus 

volgens Deleuze zo’n centrale rol spelen bij het tot stand brengen van een geünificeerde 

ervaring. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de rol van de genitale zone binnen de 

verschillende posities. Ik zal tevens laten zien dat het werk van Melanie Klein van groot 

belang is om de rol van het imago van de fallus te kunnen begrijpen. Deze analyse zal ons aan 

het einde van het hoofdstuk in staat stellen om voor het eerst Deleuze’s thematisering van het 

oedipuscomplex weer te geven en om de verhouding tot de structuren, die daar eigen aan is, 

nader te duiden.  

 

De precaire unificatie van de versnipperde psychische ervaringen binnen de 

pregenitale periode van de seksuele positie vindt al plaats voordat het imago van de fallus op 
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de voorgrond treedt. Al binnen de pregenitale periode is er sprake van verbinding van de 

eerdere afzonderlijke ervaringen van lust.88 Deleuze onderstreept dat deze verbinding op drie 

wijzen bereikt kan worden. Ten eerste komt het tot stand dankzij de verwantschap tussen de 

verschillende zones.89 De losstaande ervaringen, in dit geval prikkelingen van de 

afzonderlijke zones, worden gecoördineerd omdat ze tegelijk optreden. Een kind verbindt 

prikkels aan verschillende erogene zones met elkaar. Een prikkel op de huid leidt bij een kind 

tot de verwachting van de bevrediging van de orale zone. Het kind wordt immers eerst 

gestreeld voordat het voedsel krijgt. Deleuze stelt dat in dit geval een reeks dat gekoppeld is 

aan de ervaring van een zone - in dit geval de prikkels van de huid - verlengd wordt in een 

andere serie - hier de orale zone. De orale lust, gekoppeld aan het eten, wordt verbonden met 

het plezier dat het kind beleefd aan het vastgehouden worden. Deze verbinding is de eerste 

stap naar een uniforme ervaring. De losse ervaringen en de losse instanties van het Ik worden 

met elkaar verbonden. Er ontstaat een nieuwe ervaring en een nieuwe samengestelde Ik.  

De tweede manier die de verbinding tussen de verschillende zones doet ontstaan is een 

werking op afstand.90 In dat geval kan een zone ingevouwen (replieé) of geprojecteerd 

worden op een andere zone, stelt Deleuze. Een zone produceert een imago dat de bevrediging 

van de andere zone begeleidt. Van een dergelijke projectie is sprake in geval van het zuigen 

aan de vinger of bij masturbatie. De twee verschillende zones – de hand (vinger) en de orale 

zone, of de hand en de genitale zone – worden met elkaar gekoppeld om dezelfde handeling 

uit te voeren, die aan beide zones als genotvol wordt ervaren. De verschillende erogene zones 

verzorgen de bevrediging van elkaar. Het imago van de vinger wordt op de orale zone 

geprojecteerd. De vinger wordt het object dat de orale zone lust verschaft. Een ander bekend 

voorbeeld zijn de zichzelf kussende lippen.91 Er is hiermee sprake van een opkomend besef 

van het bestaan van het lichaam als een eenheid.  

                                                           
88 Ik geef hieronder commentaar op het volgende paragraaf: ‘Là encore nous devons faire intervenir l’ensemble 
de la position sexuelle, avec ses éléments successifs, mais qui empiètent si bien les uns sur les autres que le 
précédent n’est déterminé que par son affrontement avec le suivant, ou se préfiguration du suivant. Les zones ou 
surfaces érogènes prégénitales ne sont pas séparables du problème de leur raccordement. Or il est certain que 
ce raccord s’opère de plusieurs façons : par contiguïté, dans la mesure où le série qui se développe sur l’une est 
prolongée dans une autre série ; à distance, dans la mesure où une zone peut être repliée ou projetée sur une 
autre, et fournit l’image dont l’autre se satisfait ; et surtout indirectement, dans le stade du miroir de Lacan.’ 
(LdS 233). 
89 Ik verwijs hier naar: ‘par contiguïté, dans la mesure où le série qui se développe sur l’une est prolongée dans 
une autre série’ (LdS 233).  
90 Ik verwijs hier naar: ‘à distance, dans la mesure où une zone peut être repliée ou projetée sur une autre, et 
fournit l’image dont l’autre se satisfait’ (LdS 233).  
91 Zie Laplanche en Pontalis (1967: 43). 4. Seksueel-perverse positie   123 
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van de andere zone begeleidt. Van een dergelijke projectie is sprake in geval van het zuigen 

aan de vinger of bij masturbatie. De twee verschillende zones – de hand (vinger) en de orale 

zone, of de hand en de genitale zone – worden met elkaar gekoppeld om dezelfde handeling 

uit te voeren, die aan beide zones als genotvol wordt ervaren. De verschillende erogene zones 

verzorgen de bevrediging van elkaar. Het imago van de vinger wordt op de orale zone 
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 Er is hiermee sprake van een opkomend besef 

van het bestaan van het lichaam als een eenheid.  
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 Ik geef hieronder commentaar op het volgende paragraaf: ‘Là encore nous devons faire intervenir l’ensemble 
de la position sexuelle, avec ses éléments successifs, mais qui empiètent si bien les uns sur les autres que le 
précédent n’est déterminé que par son affrontement avec le suivant, ou se préfiguration du suivant. Les zones ou 
surfaces érogènes prégénitales ne sont pas séparables du problème de leur raccordement. Or il est certain que 
ce raccord s’opère de plusieurs façons : par contiguïté, dans la mesure où le série qui se développe sur l’une est 
prolongée dans une autre série ; à distance, dans la mesure où une zone peut être repliée ou projetée sur une 
autre, et fournit l’image dont l’autre se satisfait ; et surtout indirectement, dans le stade du miroir de Lacan.’ 
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124   Dynamische genese van zin 

De derde manier om verbinding tussen de versnipperde ervaringen van genot te 

verkrijgen, is het spiegelstadium, zoals dat door Lacan beschreven is.
92

 Lacan stelt dat 

hoogstwaarschijnlijk tussen de zesde en achttiende levensmaand het kind een beeld van 

zichzelf in de spiegel ziet.
93

 Het begint zich met dit beeld te identificeren. Het kind komt 

plotseling tot de ontdekking dat het zichzelf in de spiegel ziet. Het aanschouwen van zichzelf 

levert een narcistisch genot dat grote consequenties heeft. Het kind ziet opeens dat het eigen 

lichaam een eenheid vormt. Er ontstaat een eerste waarneming van een coherente Ik. Een kind 

ziet dat het een hand, hoofd, wangen, lippen, buik heeft. De prikkelingen daarvan blijken 

gerelateerd te zijn. Het oorspronkelijke zwakke en verbrokkelde Ik voelt zich hierdoor 

gesterkt. Het beeld van het eigen lichaam stelt het kind in staat om in eigen eenheid en 

krachten te geloven. Het kind ontwikkelt een beeld van zichzelf, een ‘Ik- ideaal’. Juist dit 

beeld wordt volgens Lacan de voorwaarde voor de eenheid van het Ik. Het wordt de bron van 

het zelfvertrouwen. Het spiegelstadium is het begin van de imaginaire verhouding tot de 

omgeving.
94

 De permanente gerichtheid op een beeld buiten zichzelf is voor Lacan het teken 

van het feit dat de menselijke subjectiviteit permanent van zichzelf vervreemd is. Deleuze is 

het hier in Logique du Sens niet oneens met de stellingen van Lacan over het spiegelstadium. 

Zoals we hieronder zullen zien betwijfelt hij echter het fundamentele belang van dit 

fenomeen. De geordende ervaring van het Ik komt niet op dankzij het aanzien van het beeld 

van zichzelf. De visuele ervaring is minder belangrijk dan de niet-visuele ervaringen aan de 

genitale zone.  

 

4.7 Genitale verbinding van de erogene zones: De fallus.
95

 

De bovengenoemde processen markeren voor Deleuze echter slechts het begin van het 

verbinden van de ervaringen die vanuit de prikkeling van de verschillende erogene zones 

voortkomen.
96

 Deleuze stelt dat, normaal gesproken, de integratie van de erogene zones pas 

door de genitale zone verzorgd wordt. Niet het beeld van het eigen lichaam maar het imago 
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 Lacan 1999, Ecrits I: 93. Zie ook Laplanche et Pontalis 1967: 453. 
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 De opkomst van de imaginaire orde leidt ertoe dat het kind op zijn omgeving allerlei beelden projecteert, 
waardoor het moeizaam uit kan maken wat wel en wat niet reëel is. Pas de toetreding tot de symbolische orde – 
de orde van de taal en de maatschappij – zal een meer realistische verhouding tot de werkelijkheid 
bewerkstelligen.  
95

 We maken hier een onderscheid tussen de fallus als een imago dat op de genitale zone geprojecteerd wordt en 
penis als het fysiek orgaan dat aan de genitale zone toebehoort.  
96

 Ik geef hieronder commentaar op de volgende passage: ‘Reste que la fonction d’intégration directe et globale, 
ou de raccordement général, est normalement dévolu à la zone génitale. C’est elle qui doit lier toutes les autres 
zones partielles, grâce au phallus. Or, à cet égard, le phallus ne joue pas le rôle d’un organe mais celui d’image 
particulière projetée sur cette zone privilégiée, aussi bien pour la fille que pour le garçon’ (LdS 233). 
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van de fallus, dat op de genitale zone geprojecteerd wordt, zorgt voor de uiteindelijke 

verbinding van de partiële zones.97 Het imago van de fallus is in staat om de coördinatie 

tussen de verschillende zones mogelijk te maken. Het is in staat om de versnipperde ervaring 

tot een eenheid te brengen. Dit imago is immers in staat om het zelfvertrouwen te doen 

toenemen. Het Ik wint aan kracht en ontwikkelt een nieuwe verhouding tot de objecten in zijn 

omgeving. Het Ik acht zich plotseling in staat om iets in de wereld te veranderen. Het acht 

zich in staat om de in de omgeving aangetroffen verbrokkeling teniet te doen.  

Voordat we op de besproken eigenschappen van de fallus terugkomen, moeten we 

allereerst de vraag beantwoorden waarom de ervaringen aan de genitale zone volgens Deleuze 

dermate belangrijk zijn dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de integratie 

van het Ik? We kunnen stellen dat de genitale zone dit privilege geniet, omdat de prikkeling 

daarvan met de hoogste intensiteit gebeurt. De genitale zone genereert ervaringen die normaal 

gesproken alle andere overschaduwen. Deze zone moet dankzij de kracht van de ervaring de 

voortrekkersrol op zich nemen. De kracht van deze erogene zone kan door verschillende 

argumenten - die Deleuze overigens zelf niet geeft - ondersteund worden. Het belang van de 

erogene zone heeft een biologische noodzak, namelijk de voortplantingsfunctie. Iedere 

zoogdier moet zich uiteindelijk op deze ervaringen concentreren indien het als een lid van de 

soort wil overleven. De zelfbehoudsdrift moet dus verbonden zijn met de genitale drift.98 We 

kunnen eveneens sociale argumenten aanvoeren. De omgeving besteedt veel aandacht aan de 

erogene zone. Een jongen en een meisje worden er al heel snel erop gewezen dat ze tot een 

bepaald geslacht behoren. Ze ontlenen al snel hun identiteit aan de genitale zone. De invloed 

van de omgeving leidt ertoe dat een belangrijk imago juist dat op deze zone geprojecteerd 

wordt.  

                                                           
97 We hebben hierboven al aangegeven dat de imago’s dat op de verschillende zones geprojecteerd worden niet 
visueel van aard zijn. Deleuze onderstreept hier bovendien dat de dominantie van de genitale zone alleen 
‘normaalgesproken’ fundamenteel is. Hij zegt het als volgt: ‘Reste que la fonction d’intégration directe et 
globale, ou de raccordement général, est normalement dévolu à la zone génitale.’ (LdS 233). Deze stelling 
impliceert indirect dat dezelfde rol door een ander orgaan vervuld zou kunnen worden. Men kan hier denken aan 
de rol van de schouwdrift, van gehoor, tastzin. We kunnen het als volgt begrijpen. In deze gevallen zal het 
aangaan van de seksuele relaties met anderen niet de meest sterke neiging worden. De imago’s die op deze zones 
geprojecteerd worden, zullen belangrijker zijn dan het imago van de fallus. Deze imago’s zullen echter dezelfde 
rol moeten vervullen als de fallus. Ze zullen de ervaringen moeten coördineren en de positie van het Ik ten 
opzichte van het Es en het object in de hoogte, moeten versterken. 
98 Soortgelijk argument wordt ook door Freud aangevoerd al vanaf de eerdere versies van zijn Drie essays. De 
genitale seksualiteit onderdrukt volgens Freud de polymorf-perverse seksualiteit. De excitatie van iedere erogene 
zone verliest aan belang. De genitale seksualiteit speelt fundamentele rol binnen de menselijke psychopathologie 
(zie o.a Laplanche en Pontalis 1967: 243-244). Freud verlegt zijn accenten in zijn later werk. Niet het conflict 
met de polymorf perverse seksualiteit maar het Oedipale conflict wordt vanaf 1914 het centrale thema van zijn 
analyses. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in zijn analyse van de kleine Hans. (zie o.a. van Haute & Geyskens 2010: 
28).  4. Seksueel-perverse positie   125 
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De genitale zone is dus verantwoordelijk voor de unificatie van de ervaring binnen de 

seksuele positie. Deze unificatie wordt mogelijk dankzij het imago van de fallus dat op deze 

zone geprojecteerd wordt. De fallus is hierbij geen teken van macht of een markering van het 

geslachtsverschil. Het vervult een specifieke rol. De fallus is volgens Deleuze een imago van 

reparatief (herstellend) orgaan, dat op de genitale zone van zowel een jongen als een meisje 

geprojecteerd kan worden. De fallus is een imago van een reparatief orgaan omdat het een 

reactie is op de eerdere ontwikkelingen van de psyche. Ik geef hieronder eerst een analyse van 

de ervaringen aan de genitale zone binnen de voorgaande posities. Daarna volgt een nadere 

beschrijving van de fallus in de seksuele positie.  

Wat voor rol speelt de genitale zone in de voorgaande posities? Penis of vagina 

behoren binnen de schizoïde positie aan de diepte.
99

 Het kind ervaart voldoening bij de 

prikkeling daarvan. Het plassen of de aanraking vermindert de spanning, die aan deze zone 

ervaren wordt. Het kind vreest de partiële objecten – de penis of vagina van de diepte - die 

gekoppeld zijn aan deze ervaringen. Het versterkt zelfs deze angst door ook eigen agressie op 

deze objecten te projecteren. Het kind neemt dus de penis van de diepte op wanneer het een 

aangename prikkeling veroorzaakt. Het wil zich er echter van ontdoen wanneer de ervaringen 

te negatief worden, wanneer teveel spanning opkomt. De slechte penis wordt phantasmatisch 

uitgeworpen en in het lichaam van de moeder geplaatst.
100

 De projectie of uitwerping van de 

penis vindt plaats wanneer de irritatie vanwege de overprikkeling of een tekort aan prikkels 

een bepaalde intensiteit overschrijdt. De uitwerping van de slechte penis of vagina brengt de 

omgeving en daarmee ook de moeder de schade toe.  

Deze agressie is ook zichtbaar in het latere leven, bij de regressie tot de schizoïde 

positie. De seksuele partner wordt in dat geval als een deelobject behandeld. Hij of zij moet 

de aangename ervaringen mogelijk maken. Wanneer deze ervaringen uitblijven wordt deze 

persoon als de oorzaak van de spanning gezien. Hij of zij wordt als een gevaarlijk  partieel 

object gezien. Er is in dat geval sprake van projectie van het imago van de slechte penis op de 

andere persoon. Op onderbewust niveau is sprake van een wil om de ander schade te 

berokkenen. De partner moet tot seksuele omgang gedwongen worden. Seksualiteit gemengd 

met sadisme is echter niet het enige voorbeeld van het gedrag dat de ervaringen die de 

genitale zone binnen de schizoïde positie genereert. Ook de meest excessieve gerichtheid op 
                                                           
99

 ‘C’est que l’organe du pénis a déjà toute une histoire liée aux postions schizoïde et dépressive. Comme tout 
organe, le pénis connaît l’aventure des profondeurs où il est morcelé, mis dans le corps de la mère et dans le 
corps de l’enfant, agressé et agresseur, assimilé à un morceau de nourriture vénéneux, à un excrément 
explosif ;’ (LdS 233). 
100

 Deleuze zegt het als volgt: ‘où il est morcelé, mis dans le corps de la mère et dans le corps de l’enfant, 
agressé et agresseur,’ (LdS 233). 
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99 ‘C’est que l’organe du pénis a déjà toute une histoire liée aux postions schizoïde et dépressive. Comme tout 
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de seksualiteit (hyperseksualiteit) kan vanuit de schizoïde positie voortkomen.101 Een 

nymfomaan streeft bijvoorbeeld naar de voortdurende bevrediging van de genitale zone omdat 

hij of zij zich in feite van de spanning die aan de genitale zone ervaren wordt wil ontdoen. De 

vermindering van de spanning kan alleen bereikt worden door de voortdurende opname van 

de goede partiële objecten, door de voortdurende seksuele omgang met anderen. De spanning 

die aan de erogene zone beleefd wordt, wordt op de buitenwereld geprojecteerd en 

overwonnen door introjectie van goede objecten. Ook het afstand doen van de seksualiteit 

(hyposeksualiteit) kan door de dominantie van de schizoïde positie veroorzaakt worden. Een 

hyposeksueel moet zich beschermen tegen de ervaringen aan de genitale zone en is bang voor 

de slechte penis of vagina.102 Hij of zij biedt zoveel mogelijk weerstand aan iedere prikkel 

van de genitale zone. Hij of zij is bang voor de schade die aangericht zal worden aan het eigen 

lichaam en aan het lichaam van de ander. De libido is in de schizoïde positie nog niet 

losgekoppeld van agressie. De penis wordt volgens Deleuze vanuit deze positie als een 

explosief orgaan/excrement ervaren.103  

De introductie van de dimensie van de hoogte – in de depressieve positie - verandert 

de verhouding tot de ervaringen die aan de genitale zone beleefd worden. 104 Het zich ontdoen 

van de spanning die daaraan beleefd worden wordt op een andere manier vorm gegeven. Het 

kind ontwikkelt nu een Idool, een goed compleet object in de hoogte. De genitale ervaringen 

verwijzen nu naar dit object. Ze moeten de uiting worden van de liefde van dit object. 

Genitale ervaringen zullen de perfectie, die eigen is aan de hoogte, present moeten stellen. De 

penis van de hoogte is binnen de depressieve positie bovendien een orgaan dat toegeschreven 

wordt aan beide ouders. Zij vormen een eenheid en staan in harmonische verhouding tot 

elkaar. De moeder is in het bezit van een goedaardige penis, de vader van de voedende goede 

borst.105 Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de schizoïde positie, waar de 

                                                           
101 Zie o.a. Klein 1997: 199. 
102 Zie voor een dergelijke analyse ook Klein (1997: 204): ‘Her fear of the sexual act is thus based both on the 
injuries she will receive from the penis and on the injuries she will herself inflict on her partner. Her fear that 
she will castrate him is due partly to her identification with her sadistic mother and partly to her own sadistic 
trends.’ Klein maakt in deze tekst nog geen systematisch onderscheid tussen de paranoid-schizoide en 
depressieve posities, waardoor er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de identificatie met de sadistische 
moeder (een instantie van een compleet object, een Boven-Ik) en eigen sadistische tendenties die op de 
voorgrond staan bij de paranoïd-schizoïde positie. 
103 Deleuze stelt het als volgt : ‘Comme tout organe, le pénis connaît l’aventure des profondeurs où il est 
morcelé (..) à un excrément explosif.’ (LdS 233). 
104 Ik geef hier commentaar op de volgende zin : ‘(..) et il ne connaît pas moins, l’aventure de la hauteur où, 
comme organe complet et bon, il donne amour et sanction, tout en se retirant pour former la personne entière ou 
l’organe correspondant à la voix, c’est-à-dire l’idole combinée des deux parents’. (LdS 233) 
105 zie M. Klein (1952: 219) Developments in Psychoanalysis en Laplanche et Pontalis 1967: 303. Deleuze zegt 
het onder andere als volgt: 'pour former la personne entière ou l’organe correspondant à la voix, c’est-à-dire 4. Seksueel-perverse positie   127 
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penis een slecht partieel object was dat in het lichaam van de moeder geintrojecteerd werd.
106

 

De moeder als Idool is fundamenteel binnen het masochisme. Een masochist richt zich 

volgens Deleuze tot een vrouw (moeder) met een penis. Een masochist onderwerpt zich aan 

een vrouw die in het bezit moet zijn van dit goedaardige orgaan. De kleding, die de vrouw in 

dat geval draagt, moet juist de aanwezigheid van een dergelijk intern goed orgaan 

suggereren.
107

 De overgang naar de depressieve verhouding tot de genitale zone wordt door 

Deleuze ook geïllustreerd aan de hand van het horen van het ouderlijke geslachtsgemeenschap 

(coïtus).
108

 Binnen de schizoïde positie wordt dit geslachtsverkeer als een gevaarlijk geluid 

ervaren. Het is vol van agressie en wordt opgevat als een furieuze aanval. Binnen de 

depressieve positie wordt dit ouderlijke geslachtsverkeer - en daarmee ook het 

geslachtsverkeer van een volwassene - tot een georganiseerde stem. Het verwijst nu naar een 

hogere en betere orde, die ooit bereikt zou moeten worden. Deze stem verwijst echter naar een 

onbereikbaar idool. Het wordt een object dat nooit tot de directe ervaring zal behoren. De 

perfectie of heelheid die gesuggereerd worden, blijven onbereikbaar.  

Degene die de seksuele relatie vanuit de depressieve positie ervaart, kan door deze 

onoverbrugbare afstand tot het goede object – de penis van de hoogte - enorm gefrustreerd 

geraken. Een dergelijke persoon kan het geloof in het eigen vermogen verliezen en het 

seksuele contact met anderen opgeven vanwege het onvermogen om, bijvoorbeeld, de 

beoogde eenwording met de partner te realiseren. Deze frustratie bedreigt de liefdesrelatie 

omdat het Idool – de ouders die een harmonieuze eenheid vormen – nooit in de eigen relatie 

present kan worden gesteld. Deze gerichtheid op dit idool kan tot een eindeloze zoektocht 

naar een perfecte partner leiden, een zoektocht die bij voorbaat zal mislukken. De verhouding 

tot het object in de hoogte kan ook tot manie leiden. In dat geval zal een persoon van mening 

zijn dat zij het onbereikbare object in het eigen bezit is en zichzelf lang blijven overtuigen dat 

de eigen relatie probleemloos is. Ook in dat geval zal de confrontatie met de werkelijkheid 

niet uitblijven. De manische persoon zal permanent blijven ontdekken dat hij verre van 

tevreden is.  

 

                                                                                                                                                                                     
l’idole combinée des deux parents’. (LdS 233). (…)  ‘et surtout le bon objet de la hauteur était à la fois pénis et 
sein comme organe complet, mère pourvue d’un pénis et père pourvu d’un sein.’ (LdS 238). 
106

 Voor de weergave van de kinderlijke phantasmas over de seksualiteit zie onder andere Melanie Klein ‘Early 
stages of the Oedipusconflict’ in Melanie Klein 1984, Selected writings, en The Psychoanalysis of Children 
(1997) en Laplanche & Pontalis 1967: 303). 
107

  zie Deleuze, Presentation de Sacher Masoch, 1967: 60. 
108

 Ik geef hier commentaar aan de volgende zin: ‘(Parallèlement, le coït parental, d’abord interprété comme pur 
bruit, fureur et agression, devient une voix organisée, même et y compris dans sa puissance de se taire et de 
frustrer l’enfant).’ (LdS 233). 
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De opkomst van de seksuele positie betekent een nadere verandering van de 

ervaringen die vanuit de genitale zone beleefd worden. Net als in het geval van de andere 

zones wordt ook op deze zone een specifiek imago geprojecteerd. In dit geval is het de fallus. 

Deleuze onderstreept hierbij dat de fallus een imago is dat door zowel een jongen als door een 

meisje op de genitale zone geprojecteerd wordt.109 De fallus is voor Deleuze geen betekenaar, 

die het seksuele verschil markeert, zoals dat voor Lacan het geval is.110 Het is geen symbool 

van macht. De fallus is een imago van een helend of reparatief orgaan. Het imago van de 

fallus maakt het mogelijk om de verbrokkeling van de omgeving ongedaan te maken.  

Deleuze baseert zich in zijn beschrijving van de eigenschappen van de fallus op het 

werk van Melanie Klein. De rol van een reparatief orgaan kan door de fallus alleen 

aangenomen worden, gegeven de reeds voltrokken overgang van de schizoïde naar de 

depressieve positie.111 De volwaardige seksualiteit kan zich volgens Deleuze pas ontwikkelen 

gegeven het bestaan van een goed compleet object. Er moet een overgang plaats vinden van 

een penis als slecht partieel object naar een goed penis.112 Klein bespreekt de rol van de 

genitale seksualiteit vaker in haar werk. Het bezit van een penis stelt volgens haar een jongen 

in staat om de angst, die vanuit de vroegere situaties opkomt, te bezweren. Het verdedigt hem 

tegen de aanvallen die hij aan zijn hele lichaam ervaart. Hij is trots op zijn penis en gelooft dat 

de aanvallen van buiten hem geen schade kunnen berokkenen. De penis versterkt volgens 

Klein niet alleen het gevoel van omnipotentie, maar draagt ook bij aan een toegenomen 

realiteitsbesef. Hij wordt minder angstig wat zijn gerichtheid op de buitenwereld versterkt. 

Het toegenomen belang van de genitale zone en geloof in eigen vermogens leidt ertoe dat het 
                                                           
109 Deleuze zegt het als volgt: ‘Or, à cet égard, le phallus ne joue pas le rôle d’un organe, mais celui d’image 
particulière projetée sur cette zone privilégiée, aussi bien pour la fille que pour le garçon.’ (LdS 233).  
110 Zie o.a. Laplanche en Pontalis (1967: 312). Het in het bezig zijn van een fallus speelt volgens Lacan een 
fundamentele rol binnen de seksualiteit. De fallus verwijst hier niet naar een fysiek mannelijk orgaan, maar is 
een betekenaar dat macht en tegelijkertijd tekort daaraan representeert.  
111 Deleuze volgt hier tot op zekere hoogte de theorie van Melanie Klein en zegt daarover het volgende: ‘C’est de 
tous ces points de vue que Mélanie Klein montre que les positions schizoïde et dépressive fournissent les 
éléments précoces du complexe d’Œdipe ; c’est-à-dire que le passage du mauvais pénis à un bon est la condition 
indispensable pour l’accession au complexe d’Œdipe en son sens strict, à l’organisation génitale et aux 
nouveaux problèmes correspondants.’ (LdS 233). 
112 Deleuze citeert hierbij Klein uit The Psychoanalysis of Children en zegt hierover het volgende: ‘Sur le 
mauvais et le bon penis, cf . Mélanie Klein, par exemple La Psychanalyse des enfants, p. 233, p. 265. M. Klein 
marque avec force que le complexe d’Oedipe implique la position préalable d’un « bon pénis », aussi bien que 
la libération des pulsions libidinales à l’égard des pulsions destructrices : « C’est seulement quand un petit 
garçon croit fortement à la bonté de l’organe génital masculin, celui de son père comme le sien propre, qu’il 
peut se permettre de ressentir ses désirs génitaux à l’égard de sa mère…, il peut faire face à la haine et à la 
rivalité que fait naître en lui le complexe d’Œdipe »(Essayas de psychanalyse, tr. M. Derrida, Payot, p. 415). Ce 
qui ne veut pas dire, nous le verrons, que la position sexuelle et la situation œdipienne ne comportent pas leurs 
angoisses et leurs dangers nouveaux ; ainsi une peur spécifique de la castration. Et s’il est vrai que, dans les 
stades précoces d’Œdipe, le surmoi dirige avant tout sa sévérité contre les pulsions destructrices, « la défense 
contre les pulsions libidinales fait son apparition dans les dernières phases » (La Psychanalyse des enfants, pp. 
148-149).’ (LdS 234). Op de thema van castratie komen we in het volgende hoofdstuk terug.  4. Seksueel-perverse positie   129 
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Ik gesterkt wordt. De psychische representant van de penis – voor Deleuze de fallus – wordt 

door Klein gedacht als een goed intern object dat in staat is om de slechte interne objecten te 

bestrijden.
113

  

Het imago van de fallus wordt niet uitsluitend op het mannelijk orgaan geprojecteerd. 

Klein onderstreept bijvoorbeeld dat ook een meisje een phantasma ontwikkelt dat gekoppeld 

is aan de genitale zone. Seksueel genot stelt haar volgens Klein in staat om de angsten, die 

vanuit de paranoïd-schizoïde en manisch-depressieve posities opkomen, teniet te doen.
114

 Ook 

zij gelooft in het bestaan van een goede penis, die gegeven de ontwikkeling van de 

depressieve tendenties, in haar onbewuste opgenomen wordt. De ontwikkeling van de 

seksualiteit die los staat van de agressie is ook voor de vrouw de voorwaarde voor een 

blijvende en bevredigende liefdesrelatie, stelt Klein. Het bezit van de interne goede penis leidt 

ertoe dat ook zij in eigen reparatieve vermogens gelooft. Zij ontleent het gevoel van macht 

aan dit goede orgaan. Genitale activiteit is voor haar net als voor een jongen een manier om 

de aangedane en aangetroffen schade teniet te doen. In het geslachtsverkeer zal het phantasma 

van een goede penis en goede vagina tot uiting komen. De vrouw identificeert zich in dat 

geval met de goede moeder en gelooft dat het seksuele verkeer geen schade aan haarzelf en de 

partner berokkent. Zij gelooft in feite dat het de verbrokkeling van haarzelf en de partner 

ongedaan maakt.  
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 Klein zegt het als volgt: ‘They (karakteristieken die de ontwikkeling bij een jongen bepalen PS) may be 
summed up as follows: (1) The anxiety arising from his earliest danger-situations – his fears of being attacked in 
all parts of his body and inside it – which include all his fears deriving from the feminine position, are displaced 
on to the penis as an external organ, where they can be more successfully mastered. The increased pride the boy 
takes in his penis, and all that this involves, may be said to be the method of mastering those fears and 
disappointments which his feminine position lays him open to more particularly. (2) The fact that the penis is a 
vehicle first of the boy’s destructive and then of his creative omnipotence, enhances its significance as a means 
of mastering anxiety. Moreover in thus fulfilling all these functions – i.e. in promoting his sense of omnipotence, 
his reality-testing and his relation to objects, and, by means of those functions, in serving the dominating 
function of mastering anxiety – the penis, or rather its psychic representative, is brought into specially close 
relation with the ego and is made into a representative of the ego and the conscious; while the interior of the 
body, the imagos and the faeces – what is invisible and unknown, that is – are compared to the unconscious.’ 
(Klein 1932: 252).  
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 Klein zegt het als volgt: ‘It is now her father who, in her phantasies, makes restitution to her mother and 
gratifies her by means of his health-giving penis; whilst her mother’s vagina, originally a dangerous thing in 
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mother as the ‘good’ mother who gave her suck, but can think of herself, in identification with her, as a healing 
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kind will rest the successful development of her sexual life and her ability to become attached to her object by 
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113 Klein zegt het als volgt: ‘They (karakteristieken die de ontwikkeling bij een jongen bepalen PS) may be 
summed up as follows: (1) The anxiety arising from his earliest danger-situations – his fears of being attacked in 
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gratifies her by means of his health-giving penis; whilst her mother’s vagina, originally a dangerous thing in 
phantasy, restores and heals her father’s penis which it has injured. In thus looking upon her mother’s vagina as 
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and giving person and can regard the penis of her partner in love as a ‘good’ penis. Upon an attitude of this 
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ties of sex no less than of affection and love.’ (Klein 1932: 220). 



4. Seksueel-perverse positie   131 

Deleuze bouwt in zijn beschrijving van de aard van het imago van de fallus binnen de 

genitale periode van de seksuele positie voort op de bovengenoemde stellingen.115 De 

Kleiniaanse analyse wordt tegelijk aangescherpt door nadrukkelijker op de rol van de 

driftontmenging te wijzen. Het geloof in de reparatieve vermogens van de fallus kan alleen 

ontstaan wanneer de libido van de destructieve drift en van de drift tot zelfbehoud los is 

komen te staan. Het kind heeft hierdoor meer vertrouwen in zijn omgeving. Het heeft 

voldoende zekerheid dat de ouders hem van voedsel zullen voorzien. Het is eveneens zeker 

dat de macht die de ouders hebben niet misbruikt zal worden, stelt Deleuze.116 Het kind 

gelooft nu, gegeven de ontwikkeling van de seksuele positie, in hun goede intenties. Het hecht 

een enigszins naïef geloof aan de bedoelingen van de goede objecten. Dit vertrouwen maakt 

het vervolgens ook mogelijk om in eigen vermogens en goede intenties te geloven. Het kind 

gelooft voortaan dat het seksueel kan omgaan met de moeder, zonder dat de vader daarbij 

aangevallen wordt. Deze stelling kan in feite aan de hand van het werk van Klein begrepen 

worden. De penis van de hoogte – het goede en complete object – wordt nu op de eigen 

genitale zone geprojecteerd.117 Penis of de erogene zone verkrijgen alle positieve 

eigenschappen van dit idool. Het kind gelooft nu niet alleen in het goedaardige karakter van 

de anderen, maar ook in dat van zichzelf. Er is hierbij geen sprake van concurrentie. De ander 

wordt niet in bezit genomen. De fallus is een imago dat de verbrokkeling ongedaan kan 

maken. Het kind gelooft dat het zelf in staat is om dit te bereiken. De fallus is opeens in het 

bezit van het kind. Hierboven is al aangegeven hoe volgens Klein het imago van de goede 

penis en de goede moeder in het geslachtsverkeer aanwezig kunnen zijn. De fallus maakt het 

ook volgens Deleuze mogelijk om de geleden schade te herstellen. Het verbrokkelde lichaam 

van de partner wordt, net als het eigen lichaam, hersteld. De eenheid daarvan wordt hersteld. 

Samensmelting van beide partners wordt mogelijk.  

Deleuze maakt tegelijk een systematisch onderscheid tussen de fallus en de penis van 

de hoogte. De fallus is geen idool, geen verloren object. Dit imago doet het kind en 

volwassene daadwerkelijk in zijn vermogens geloven. Er hoeft in dit geval geen gebrek 

                                                           
115 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘Ces nouveaux problèmes, nous savons en quoi ils consistent : 
organiser des surfaces et opérer leur raccordement. Justement, comme les surfaces impliquent en dégagement 
des pulsions sexuelles à l’égard des pulsions alimentaires et des pulsions destructrices, l’enfant peut croire qu’il 
laisse aux parents la nourriture et la puissance, et en revanche espérer que le pénis, comme organe bon et 
complet, va venir se poser et se projeter sur sa propre zone génitale, devenir le phallus qui « double » son 
propre organe et luit permet d’avoir des rapports sexuelles avec le mère sans offenser le père.’ (LdS 234). 
116 Ik verwijs hier naar: ‘l’enfant peut croire qu’il laisse aux parents la nourriture et la puissance’ (LdS 234). 
117 Ik verwijs hier naar: ‘et en revanche espérer que le pénis, comme organe bon et complet, va venir se poser et 
se projeter sur sa propre zone génitale, devenir le phallus qui « double » son propre organe et lui permet d’avoir 
des rapports sexuelles avec le mère sans offenser le père.’ (LdS 234). 4. Seksueel-perverse positie   131 
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organiser des surfaces et opérer leur raccordement. Justement, comme les surfaces impliquent en dégagement 
des pulsions sexuelles à l’égard des pulsions alimentaires et des pulsions destructrices, l’enfant peut croire qu’il 
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gemaskeerd te worden, zoals dat het geval is binnen de depressieve positie. Het narcisme 

wordt, voorlopig nog, door niets bedreigd. Een dergelijke onbewust imago kan aanwezig zijn 

bij een therapeut of een arts. Zij moeten in hun eigen reparatieve vermogens en de goedheid 

van hun eigen drijfveren geloven. Een ieder voor wie de fallus het imago is dat op de genitale 

zone geprojecteerd wordt is onbewust overtuigd dat hij niet geleid wordt door agressie. Naar 

eigen zeggen bezit hij het vermogen om de schade bij de ander teniet te doen. Men gelooft dat 

de ander geen schade kan ondervinden in de wederzijdse contacten. De ander heeft daar direct 

profijt van. Het genot dat in deze periode ervaren wordt verwijst hier niet naar een hogere 

instantie. Het imago van de fallus betekent dat men daadwerkelijk gelooft dat bijvoorbeeld 

een versmelting met de ander mogelijk is. Men streeft hier géén onmogelijk genot na. Ook het 

ouderschap kan door het imago van de fallus begeleid worden. Dit imago kan de grondslag 

vormen voor het geloof dat de kinderen goed opgevoed kunnen worden. Degene bij wie het 

ontbreekt, zal aan de eigen vermogens twijfelen en de kinderen als gevaarlijke partiële 

objecten kunnen gaan beschouwen. Hij zou ook permanent het gevoel kunnen hebben van het 

falen. Het idool – de perfecte opvoeding waar men zich op richt - zou immers als 

onbereikbaar ervaren kunnen worden. Dezelfde kan ook voor een uitvinder of een kunstenaar 

gelden. Zij kunnen in hun werk de bevrijde genitale drift sublimeren en vanuit de seksuele 

positie handelen. Zij kunnen geloven dat ze de anderen genot schenken. Hun uitvinding zal de 

bestaande problemen oplossen. Een kunstwerk zal het verdriet en pijn die de toeschouwers 

ervaren draagbaar maken. Het zal hun wonden helen en de verbrokkeling die ze ervaren 

bestrijden.  

 

4.8 Oedipuscomplex.
118

 

Het toegenomen zelfvertrouwen is volgens Deleuze van fundamenteel belang voor de 

opkomst van het ware Oedipuscomplex.
119

 De aard van het imago van de fallus is van 

fundamenteel belang voor de definitie daarvan. De fallus is geen agressief instrument. Het 

                                                           
118

 Hier wordt de eerste schets gegeven van het oedipuscomplex, zoals Deleuze het analyseert. Het 
oedipuscomplex en de consequenties daarvan komen eveneens uitgebreid in hoofdstuk vijf ter sprake. Ik volg 
hiermee de oorspronkelijke tekst van Deleuze, die het Oedipuscomplex reeds in dit hoofdstuk introduceert. Het 
Oedipuscomplex speelt ook fundamentele rol in later werk van Deleuze met Guattari. Ik kom hier op terug in 
slot van het hoofdstuk en in de conclusie van het proefschrift.  
119

 Ik geef hieronder commentaar aan het volgende passage: ‘Car c’est cela qui est essentiel : la précaution et la 
modestie de la revendication œdipienne, au départ. Le phallus comme image projetée sur la zone génitale, n’est 
nullement un instrument agressif de pénétration et d’éventration. Au contraire, c’est un instrument de surface, 
destiné à réparer des blessures que les pulsions destructrices, les mauvais objets internes et le pénis des 
profondeurs ont fait subir au corps maternel, et à rassurer le bon objet, à le convaincre de ne pas se détourner 
(les processus de « réparation » sur lesquels insiste Mélanie Klein nous paraissent en ce sens appartenir à la 
constitution d’une surface elle-même réparatrice).’ (LdS 234). 
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doel daarvan is niet om te penetreren of om de ander leeg te halen (eventration). Dit was 

immers al het doel van de penis in de schizoïde positie. De fallus is nu een instrument van de 

oppervlakte.120 Het kind gelooft nu dat alle problemen die het van de voorgaande posities 

kent, ongedaan kunnen worden gemaakt. De fallus is een herstellend orgaan. Het kind gelooft 

ten eerste in de mogelijkheid om het verbrokkelde lichaam van de moeder te herstellen en 

gaat hier geen concurrentie aan met de vader.121 Het moederlichaam werd tot nu verbrokkeld 

door de aanvallen van de interne slechte objecten, bijvoorbeeld door de interne penis van de 

diepte. Zij heeft volgens het kind zijn agressie moeten doorstaan. Het kind herinnert zich nog 

de woede wanneer het niet voldoende in bescherming is genomen of wanneer zijn wensen niet 

in vervulling werden gebracht. Het gaat er van uit dat het lichaam van de moeder daardoor in 

verbrokkeling is geraakt. Het kind gelooft nu in de genitale periode van de seksuele positie 

dat het daadwerkelijk mogelijk is om de aangerichte schade te herstellen. Het acht zichzelf 

volledig daartoe in staat, dankzij het imago van de fallus. Een dergelijke phantasma is 

fundamenteel voor bijvoorbeeld een verpleegster, een arts of een kunstenaar, die in hun 

beroepen dit oedipale verlangen kunnen sublimeren. Ook zij kunnen zich in staat achten om 

de schade bij anderen te herstellen.122 

De projectie van de fallus op de genitale zone is ook van belang voor de verhouding 

tot het goede object in de hoogte.123 Het kind gaat geen strijd aan met de vader. Het gelooft nu 

dat het in staat is om het zich afwendende object alsnog terug te doen komen. Het gelooft dat 

het over het vermogen beschikt om dit object gerust te stellen. Het gelooft immers dat het 

afstand heeft genomen van de agressie, waardoor het goede object in de hoogte geen reden 

meer heeft om zich af te wenden. Het goede object heeft nu niets meer van het Es te vrezen. 

Het Ik bezit iets wat aantrekkelijk is voor het goede object. De voorbeelden zullen in dit geval 

niet anders zijn dan voorheen. Een arts die over herstellend vermogen meent te beschikken, 

richt zich ook tot het object in de hoogte. Hij gelooft niet alleen dat hij de schade bij de 

patiënt kan herstellen. Hij is overtuigd dat hij het goede leven voor zijn patiënt daadwerkelijk 

mogelijk maakt. Degene die een bepaald medicijn ontwikkelt gelooft dat het mogelijk is om 

                                                           
120 Deleuze voegt hiermee een systematisch onderscheid aan het werk van Klein toe. Het proces van reparatie, 
waar Klein zoveel aandacht aan heeft besteed, is volgens hem afhankelijk van het bestaan van de oppervlakte. 
Deleuze zegt het als volgt: ‘(les processus de « réparation » sur lesquels insiste Mélanie Klein nous paraissent 
en ce sens appartenir à la constitution d’une surface elle-même réparatrice).’ (LdS 234). 
121 Ik verwijs hier naar: ‘Au contraire, c’est un instrument de surface, destiné à réparer des blessures que les 
pulsions destructrices, les mauvais objets internes et le pénis des profondeurs ont fait subir au corps maternel’ 
(LdS 234).  
122 We moeten ons de vraag stellen waarom juist het lichaam van de moeder en niet de vader als een verbrokkeld 
wordt ervaren. Deleuze geeft hier geen directe antwoord daarop. We kunnen op deze stelling echter meer 
uitgebreid in hoofdstuk vijf terug. 
123 Ik verwijs hier naar: ‘et à rassurer le bon objet, à le convaincre de ne pas se détourner’ (LdS 234).  4. Seksueel-perverse positie   133 
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waar Klein zoveel aandacht aan heeft besteed, is volgens hem afhankelijk van het bestaan van de oppervlakte. 
Deleuze zegt het als volgt: ‘(les processus de « réparation » sur lesquels insiste Mélanie Klein nous paraissent 
en ce sens appartenir à la constitution d’une surface elle-même réparatrice).’ (LdS 234). 
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 Ik verwijs hier naar: ‘Au contraire, c’est un instrument de surface, destiné à réparer des blessures que les 
pulsions destructrices, les mauvais objets internes et le pénis des profondeurs ont fait subir au corps maternel’ 
(LdS 234).  
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 We moeten ons de vraag stellen waarom juist het lichaam van de moeder en niet de vader als een verbrokkeld 
wordt ervaren. Deleuze geeft hier geen directe antwoord daarop. We kunnen op deze stelling echter meer 
uitgebreid in hoofdstuk vijf terug. 
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 Ik verwijs hier naar: ‘et à rassurer le bon objet, à le convaincre de ne pas se détourner’ (LdS 234).  



134   Dynamische genese van zin 

dat doel te bereiken. Hij gelooft dat zijn kennis dit ultieme doel mogelijk maakt en wordt 

daarbij door geen twijfel getormenteerd. Het goede object – het goede leven van zijn patiënt – 

is binnen handbereik. Iedere tv-serie: over gezondheidszorg (dr. House, ER), over bestrijding 

van criminaliteit (NCIS), over moeilijk opvoedbare kinderen (Supernanny), over huizenjacht 

of verbouwingen, wakkert exact dergelijke narcistische tendenties aan. De kijker bewondert 

het vermogen van de personages in de series. Hij gelooft in hun vermogen om de schade in de 

omgeving ongedaan te maken. Hij gelooft dat deze series het goede leven present stellen. De 

tv-doctor laat zien dat het gezonde leven mogelijk is indien we over toegang tot de juiste 

gezondheidszorg hebben. We weten dat we niets meer hoeven te vrezen indien er een dr. 

House in de buurt leeft. Politieseries doen ons geloven dat een veilige samenleving juist door 

sterke institutie van politie mogelijk wordt gemaakt. Supernanny laat ons zien wat een 

gelukkig gezinsleven is. Het wordt mogelijk indien we de kinderen voortaan rustig kunnen 

houden met behulp van de juiste opvoedingstechnieken. Degene die zijn huis op een wijze die 

overeenkomt met een van de levensstijl programma’s verbouwt, is voortaan overtuigd dat hij 

voor zijn gezin het goede leven mogelijk maakt. Hij beschikt over iets wat eerder een 

onbereikbaar object leek te zijn.  

 

De nadruk op de rol van de oppervlakte en de fallus als een reparatief orgaan 

impliceert een afstand ten opzichte van de thematisering van het Oedipuscomplex door Freud. 

De angsten en schuld, die zo centraal zijn bij Freud, zijn volkomen afwezig bij Deleuze.
124

 

Freud gaat uit van een rivaliteit tussen het kind en zijn vader. Het kind komt tot de ontdekking 

dat het object van zijn verlangen – de moeder - hem door de vader, oftewel het Boven-Ik, is 

verboden. Het kind wil net als de vader zijn moeder bezitten. De ontwikkeling van het 

Oedipuscomplex kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van Freud’s gevalsstudie de 

kleine Hans, waar de oorsprong van de fobie voor paarden bij een kleine patiënt geanalyseerd 

wordt.
125

 Het verlangen naar de moeder vormt volgens Freud de oorsprong van deze fobie. De 

kleine Hans bemint zijn moeder en wil haar voor zichzelf houden. Een dergelijke exclusieve 

relatie met de moeder is hem echter verboden door de vader. Het is de vader die de moeder 

bezit en niet de kleine Hans, stelt Freud. Dit verbod vormt de oorsprong van een onbewuste 

agressie van het kind tegenover de vader. Het kind is woedend dat hem een dergelijk verbod 

opgelegd wordt, maar vreest tegelijk de mogelijke reactie van de vader. Het kind ontwikkelt 
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 Deleuze zegt het als volgt: ‘L’angoisse et la culpabilité ne dérivent pas du désir œdipien d’inceste ; elles se 
sont formées bien avant, l’une avec l’agressivité schizoïde, l’autre avec la frustration dépressive.’ (LdS 234).  
125

 Freud 1910, Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen’, in Ziektegeschiedenissen (1998), Amsterdam: 
Boom, pp. 139-265.  
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124 Deleuze zegt het als volgt: ‘L’angoisse et la culpabilité ne dérivent pas du désir œdipien d’inceste ; elles se 
sont formées bien avant, l’une avec l’agressivité schizoïde, l’autre avec la frustration dépressive.’ (LdS 234).  
125 Freud 1910, Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen’, in Ziektegeschiedenissen (1998), Amsterdam: 
Boom, pp. 139-265.  
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castratieangst. In geval van de kleine Hans is er echter sprake van verschuiving van het object 

dat gevreesd wordt. Het is niet de vader die door het kind als angstwekkend in zijn bewustzijn 

wordt ervaren, maar het paard. Het kind ontwikkelt een vrees om door een paard gebeten te 

worden. Het kind kan en wil er zich niet van bewust worden dat het in feite zijn vader 

vreest.126 

Deleuze heeft hier in Logique du Sens met Klein een andere visie op het oedipale 

verlangen. Angst is alleen aan de schizoïde positie eigen.127 De angst voor de vader later in 

het leven kan alleen een herbeleving zijn van de meer primitieve schizoïde angsten. De vader 

kan alleen vanuit de paranoïd-schizoïde positie als aanvallend object worden ervaren. Dit is 

ook het uitgangspunt van Klein bij de beschrijving van de fobie bij de kleine Hans.128 De 

kleine Hans bleek in haar optiek snel in staat te zijn om zich van deze schizoïde tendenties te 

kunnen ontdoen. Klein stelt dat de goede binding met de ouders en de sterk ontwikkelde 

depressieve en opkomende seksuele positie hier een verklaring voor kunnen bieden. De kleine 

Hans is relatief moeiteloos van zijn fobie voor paarden afgekomen. De regressie, naar datgene 

wat ze in haar latere werk de paranoïd-schizoïde positie noemt, was slechts tijdelijk van aard.  

Het schuldgevoel gaat volgens Deleuze net als voor Klein eveneens aan het 

Oedipuscomplex vooraf.129 Het kind voelt zich niet schuldig vanwege het feit dat het seksueel 

naar de moeder verlangt. Dit verlangen moet immers door de vader geaccepteerd kunnen 

worden. Het schuldgevoel kan volgens beide alleen uit de depressieve positie voortkomen, 

waar onvervulbare eisen aan het Ik gesteld worden. De kleine Hans kan volgens deze logica 

alleen het schuldgevoel ontwikkelen omdat hij tekort schiet bij de beantwoording aan de eisen 

van de omgeving. Dit schuldgevoel kan echter nauwelijks een rol hebben gespeeld bij de 

totstandkoming van de fobie van de kleine Hans. Deleuze en Guattari zullen in later werk 

proberen te laten zien dat de fobie vooral verbonden was aan een verbod dat de kleine Hans 

werd opgelegd. De ouders hebben de kleine jongen verboden om zijn omgeving te verkennen. 

Ze hebben het spelen op straat of het slapen bij een buurmeisje onmogelijk gemaakt. Het kind 

                                                           
126 Zie onder andere: ‘Kleine Hans geeft uit castratieangst de agressie tegen zijn vader op; zijn angst dat het 
paard hem zal bijten, kan moeiteloos aangevuld worden: hij is bang dat het paard zijn genitaal zal afbijten, hem 
zal castreren’ (Freud 1998: 159). ‘De meeste fobieën zijn, voor zover wij de zaak thans overzien, tot deze angst 
van het Ik voor de eisen van de libido te herleiden. Daarbij is de angstige houding van het Ik steeds het primair, 
dat de stoot geeft tot de verdringing’ (ibid. 162). 
127 Ik verwijs hier naar: ‘elles (angsten – PS) se sont formées bien avant, l’une avec l’agressivité schizoïde,’ (LdS 
234).  
128 Zie ook Klein (1997: 158-161). 
129 Ik verwijs hier naar: ‘la culpabilité (…) se sont formées bien avant, (…) avec la frustration dépressive.’ (LdS 
234). 4. Seksueel-perverse positie   135 
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 Zie onder andere: ‘Kleine Hans geeft uit castratieangst de agressie tegen zijn vader op; zijn angst dat het 
paard hem zal bijten, kan moeiteloos aangevuld worden: hij is bang dat het paard zijn genitaal zal afbijten, hem 
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wordt pas angstig na het intreden van deze verboden. Zijn geloof in eigen vermogens neemt af 

wat tot de ontwikkeling van de paarden fobie leidt.
130

  

 

Het Oedipale verlangen leidt dus in de optiek van Deleuze niet tot angsten en het 

schuldgevoel.
131

 Oedipus is een vredestichter. Hij is niet anders dan de Griekse en Romeinse 

held Hercules, zoon van Zeus en prinses Alkmene. Hij is een overwinnaar die het hoofd kan 

bieden aan allerlei noodlottige situaties. Hercules overwint de tegenslagen die zijn 

stiefmoeder Hera - de jaloerse echtgenote van zijn vader Zeus - hem keer op keer opwerpt. 

Hercules verricht de beroemde twaalf werken. Deze heldendaden leiden uiteindelijk tot 

onsterfelijkheid. Hercules verwerft dankzij zijn kracht en dapperheid een plek op het pantheon 

van de Griekse goden. Oedipus is volgens Deleuze niet anders. Hij is in staat om de duivelse 

en onverdraaglijke macht van de diepte en de hemelse macht van de hoogte, af te zweren.
132

 

Hij kent geen agressie en wil de autoriteit van zijn vader niet ondermijnen. Hij is in staat om 

het hoofd te bieden aan het noodlot. Hij wil zijn vader niet doden en zijn moeder nimmer 

laten lijden. Juist om die reden vertrekt hij uit zijn vermeend ouderlijk huis, huis waar hij 

zoals later zal blijken per toeval terecht was gekomen. Oedipus komt achter de voorspelling 

van zijn noodlot en besluit om te vluchten.
133

 Deleuze wil hier, aan het einde van het 

hoofdstuk over de seksualiteit, onze aandacht vestigen op de drijfveren van Oedipus. Oedipus 

wil koste wat het kost de slechte daden voorkomen. Hij kan niet leven in een wereld waarin 

hij zijn moeder onrecht aandoet en zijn vader doodmaakt. Zijn intenties zijn goed. Hij gelooft 

dat hij in staat is om aan zijn noodlot te ontkomen. Hij gelooft dat zijn voorzorgsmaatregelen 

voldoende zijn.
134
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 Zie Deleuze (2002, DRF: 81). We komen op deze gevalsstudie terug in de volgende hoofdstukken, waar de 
relatie met het paard nauwkeuriger geanalyseerd zal worden. We moeten hier in het oog houden dat Deleuze in 
zijn later werk met Guattari echter anders denkt over de rol van de genitale zone en de fallus. Het mannelijke 
orgaan vervult voor beide auteurs altijd een functie binnen een bepaalde assemblage (agencement). Deze rol en 
betekenis is direct afhankelijk van de omgeving. (zie bijv. L’interprétation des énoncés, in DRF: 81).  
131

 Ik geef hier commentaar op de volgende zinnen: ‘Le désir œdipien serait plutôt de nature à les conjurer. 
Œdipe est un héros pacificateur du type herculéen. C’est le cycle thébain. Œdipe a conjuré la puissance 
infernale de profondeurs, il a conjuré la puissance céleste des hauteurs et revendique seulement un troisième 
empire, la surface, rien que la surface – d’où sa conviction de ne pas être fautif, et la certitude où il était d’avoir 
tout arrangé pour échapper à la prédiction.’ (LdS 234). 
132

 Ik verwijs hier naar: ‘Œdipe a conjuré la puissance infernale de profondeurs, il a conjuré la puissance céleste 
des hauteurs et revendique seulement un troisième empire, la surface, rien que la surface.’ (LdS 234). 
133

 Oedipus komt in Thebe terecht en doodt daar een man die hem de weg verspert. Vervolgens trouwt hij met de 
koningin van het land, nadat hij het raadsel van de sfinx heeft opgelost. De man blijkt echter zijn vader te zijn 
geweest, de vrouw zijn moeder. De consequenties van deze daad worden in het volgende hoofdstuk 
geanalyseerd.  
134

 Ik verwijs hier naar: ‘d’où sa conviction de ne pas être fautif, et la certitude où il était d’avoir tout arrangé 
pour échapper à la prédiction.’ (LdS 234). 
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130 Zie Deleuze (2002, DRF: 81). We komen op deze gevalsstudie terug in de volgende hoofdstukken, waar de 
relatie met het paard nauwkeuriger geanalyseerd zal worden. We moeten hier in het oog houden dat Deleuze in 
zijn later werk met Guattari echter anders denkt over de rol van de genitale zone en de fallus. Het mannelijke 
orgaan vervult voor beide auteurs altijd een functie binnen een bepaalde assemblage (agencement). Deze rol en 
betekenis is direct afhankelijk van de omgeving. (zie bijv. L’interprétation des énoncés, in DRF: 81).  
131 Ik geef hier commentaar op de volgende zinnen: ‘Le désir œdipien serait plutôt de nature à les conjurer. 
Œdipe est un héros pacificateur du type herculéen. C’est le cycle thébain. Œdipe a conjuré la puissance 
infernale de profondeurs, il a conjuré la puissance céleste des hauteurs et revendique seulement un troisième 
empire, la surface, rien que la surface – d’où sa conviction de ne pas être fautif, et la certitude où il était d’avoir 
tout arrangé pour échapper à la prédiction.’ (LdS 234). 
132 Ik verwijs hier naar: ‘Œdipe a conjuré la puissance infernale de profondeurs, il a conjuré la puissance céleste 
des hauteurs et revendique seulement un troisième empire, la surface, rien que la surface.’ (LdS 234). 
133 Oedipus komt in Thebe terecht en doodt daar een man die hem de weg verspert. Vervolgens trouwt hij met de 
koningin van het land, nadat hij het raadsel van de sfinx heeft opgelost. De man blijkt echter zijn vader te zijn 
geweest, de vrouw zijn moeder. De consequenties van deze daad worden in het volgende hoofdstuk 
geanalyseerd.  
134 Ik verwijs hier naar: ‘d’où sa conviction de ne pas être fautif, et la certitude où il était d’avoir tout arrangé 
pour échapper à la prédiction.’ (LdS 234). 
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Oedipus eist voor zichzelf een nieuw terrein op om in te leven. Hij leeft op de 

oppervlakte.135 Het imago van de fallus stelt hem in staat om te handelen zonder agressie. Dit 

imago maakt het mogelijk om een lijn op de oppervlakte te trekken.136 Er is hier geen sprake 

van indringing (s’enfoncer) bij de ander. De fallus stelt hem in staat om zich tot de 

oppervlakte te verhouden als een ploeg, die zich tot een dunne laag van aarde richt, stelt 

Deleuze. De fallus vernietigt niet, maar maakt de aarde vruchtbaar. De linie op de oppervlakte 

ontstaat dus dankzij de dominantie van de genitale zone. Zij vervult twee functies. Ten eerste 

koppelt ze alle erogene zones aan elkaar.137 Zij verzorgt hun verbinding en verdubbeling 

(doublure). De partiële oppervlaktes worden samengevoegd tot een oppervlakte van het 

lichaam. De oorspronkelijke verbrokkeling van de ervaring wordt overwonnen. De tweede 

functie van deze linie is om de oppervlakte op het lichaam van de moeder opnieuw te doen 

ontstaan en om de terugkeer van de vader teweeg te brengen.138 De fallus is een imago dat het 

kind in zijn herstellende (reparatieve) vermogens doet geloven.  

De ontwikkeling van de genitale seksualiteit brengt een belangrijke consequentie met 

zich mee, waar eveneens aandacht aan is besteed.139 Het kind heeft nu een onderscheid 

gemaakt tussen beide ouders. Het begint te beseffen dat er iets is, wat bij de moeder ontbreekt. 

Het begint phantasmatisch haar lichaam als een verbrokkeld lichaam te ervaren. Deze 

ervaring is anders dan in de schizoïde positie, waar haar lichaam nooit een eenheid gevormd 

heeft. Het lichaam van de moeder mist bij de opkomst van het oedipuscomplex datgene wat 

het tot een eenheid moet doen samensmeden. Een dergelijke phantasma zal fundamenteel zijn 

voor de wederzijdse verhouding tussen twee partners. De partner verschijnt binnen de genitale 

periode van de seksuele positie als verbrokkeld. Hij of zij moet gered worden. Zijn of haar 

verbrokkeling moet ongedaan worden gemaakt. Het kind koestert ook een nieuw imago van 

de vader. Deze neemt de rol aan van een goed object dat hervonden moet worden. Het kind 

gelooft hier dat het in staat is om de vader uit zijn terugtrekking op te roepen. Deze twee 
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imago's kunnen een rol spelen bij zowel een man als bij een vrouw. Zowel mannen als 

vrouwen dragen immers iets van de andere sekse in zich. Wat Deleuze hier echter wil 

onderstrepen is dat de seksuele positie uiteindelijk tot het ontstaan van het geslachtsverschil 

leidt. In het volgende hoofdstuk zal deze problematiek, naast die van de castratie en de 

consequenties daarvan, nader geanalyseerd worden.  

 

4.9 Verhouding tot structuren vanuit de genitale periode van de seksueel-perverse 

positie. 

De opkomst van de genitale periode binnen de seksuele positie en de ontwikkeling van het 

imago van de fallus leidt tot een nieuwe verhouding tot de structuren van zin (betekenis). 

Binnen de schizoïde positie is er sprake van een zelfstandige, maar tegelijk zeer gebrekkige 

productie van zin (betekenis, sense). Het Ik is onafhankelijk van de omgeving en produceert 

eigen structuren van zin. Het heeft echter nog nauwelijks besef van het bestaan van de 

structuren die in de omgeving al aanwezig zijn. Dit onbegrip leidt tot het onvermogen om 

daadwerkelijk iets in de omgeving te veranderen. De schizoïde positie kenmerkt zich 

uiteindelijk door een vlucht voor de externe orde. De depressieve positie brengt hier een 

verandering in. Zij leidt tot een besef van het bestaan van externe structuren. De eigen wereld 

van de simulacra wordt losgelaten. Het Ik onderwerpt zich volledig aan de externe orde, maar 

is er tegelijk op geen enkele manier toe in staat om deze te doorgronden. De externe autoriteit 

wordt volledig geaccepteerd. Hierboven is aangegeven, dat de pregenitale periode van de 

seksuele positie slechts een beperkte verandering ten opzichte van de depressieve positie 

introduceert. Het Ik ziet zichzelf plotseling als een volwaardig lid van de omgeving. Het 

geniet en ondergaat lossen ervaringen van lust. Het heeft in deze periode nog geen besef van 

de mogelijke invloed op de omgeving. De losse ervaringen aan de verschillede zone’s worden 

in de meest simpele vorm door middel van de connectieve synthese met elkaar verbonden.  

Pas de genitale periode van de seksuele positie brengt hier een verandering in. Het Ik 

wordt dankzij het imago van de fallus zelfverzekerd. Het narcisme neemt toe terwijl een 

slaafse onderwerping aan de externe orde ondenkbaar lijkt. Het Ik is juist nu overtuigd dat het 

invloed uit kan oefenen op zijn omgeving. Dankzij het imago van de fallus gelooft het Ik dat 

zijn pogingen om iets daarin te bereiken zullen slagen. Het gelooft nu dat het in staat is om de 

omgeving te veranderen. De uit losse delen bestaande omgeving kan in een gewenste vorm 

gegoten worden. Het Ik acht zichzelf in staat om de structuren van zin (betekenis) te 

construeren. We hebben hierboven al aangegeven dat de hoofdrolspeler in de Truman Show 
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opeens in staat is om zijn lot in eigen handen te nemen. Hij blijkt opeens in staat om de show 

waarin hij leeft te verlaten. 

De dominantie van de genitale fase binnen de seksuele positie leidt tot de opkomst van 

een nieuwe synthese. De connectieve synthese wordt opgevolgd door wat Deleuze de 

conjunctieve synthese noemt.140 De losse ervaringen, die aan de afzonderlijke zone’s ervaren 

worden en in simpele reeksen geordend werden, verkrijgen nu een centrum van waaruit ze 

ondergaan worden. Juist het imago van de fallus vervult deze unificerende rol.141 De losse 

reeksen maken voortaan deel uit van een geünificeerde ervaring. Het Ik acht zichzelf in staat 

om, met behulp van het imago van de fallus, een enkele ordening aan de losse ervaringen op 

te leggen. De verschillende reeksen convergeren rondom het imago van de fallus. Een 

enkelvoudige Ik komt boven de kleine Ikken van de partiële zone’s te staan. De handelingen 

zijn daarmee minder toevallig, maar dienen voortaan een bepaald doel, dat het Ik voortaan 

voor ogen heeft. Het Ik handelt vanuit een bepaalde overtuiging. Het meent te weten hoe het 

zich in de omgeving moet begeven.  

 

4.10 Afsluiting.  

De dynamische genese wordt in dit proefschrift vanuit drie invalshoeken gepresenteerd. 

Allereerst wordt ze geanalyseerd als een psychoanalytische theorie over het verlangen. In dit 

hoofdstuk is dan ook de derde positie binnen de dynamische genese van de zin besproken. De 

schizoïde en de depressieve posities blijken opgevolgd te worden door de seksuele positie. In 

het hoofdstuk is aangegeven hoe volgens Deleuze de oppervlakte van het lichaam in de 

pregenitale periode ontstaat en hoe zij functioneert. De seksuele positie blijkt het narcisme te 

versterken. Het Ik wordt bevrijdt van de onderwerping aan de eisen van de diepte en de 

hoogte. Er is hierbij op de rol van de driftontmenging gewezen. Het verlangen komt in deze 

positie los te staan van de doodsdrift en de zelfbehoudsdrift. In het tweede deel van het 

hoofdstuk is de genitale periode van de seksuele positie besproken. De pregenitale polymorf-

perverse seksualiteit wordt volgens Deleuze overwonnen door de genitale seksualiteit. De 

                                                           
140 Ik geef hier een versimpelde uitleg van de volgende passage uit trente-deuxième série sur les différentes 
espèces de séries: ‘Mais, en second lieu, il est clair que le problème de raccordement phallique des zones 
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versnipperde ervaring wordt met behulp van het imago van de fallus, dat op de genitale zone 

geprojecteerd wordt, gebonden. De fallus versterkt het narcistische geloof in de 

mogelijkheden van het Ik. Het Ik wordt dankzij dit imago minder afhankelijk van de 

opdrachten van het goede object in de hoogte en van de directe impulsen die vanuit de diepte 

opkomen. Het Ik vertrouwt de omgeving en gelooft bovendien in zijn eigen reparatief 

vermogen.  

Deze beschrijving van de fallus stelt Deleuze in staat om het oedipale verlangen anders 

te denken dan de meeste psychoanalytici. Het imago drijft het kind volgens Deleuze niet tot 

een strijd met de reële of de symbolische vader. Het kind wil nimmer zijn moeder in eigen 

bezit nemen. De opkomst van het imago van de fallus leidt ertoe dat kind het lichaam van de 

moeder wil herstellen en de teruggetrokken vader aanwezig wil stellen. De fallus is, zoals we 

ook gezien hebben, geen betekenaar, dat vanuit de symbolische orde in het lichaam wordt 

ingeschreven. Net als de simulacra, het Idool en andere imago’s, ontstaat het vanuit de directe 

fysieke interacties van het lichaam met haar omgeving. Het lichaam is en blijft primair ten 

opzichte van de externe structuren van zin.  

In het volgende hoofdstuk zullen we echter zien dat het zelfvertrouwen, dat dankzij het 

imago van de fallus verkregen wordt, verloren zal gaan. Het narcistische geloof in de eigen 

reparatieve vermogens wordt snel op de proef gesteld. Het Ik zal alsnog met castratie 

geconfronteerd worden. Zowel de aard van de castratie alsook de consequenties daarvan 

zullen voor Deleuze echter anders blijken te zijn dan voor de meeste Freudiaanse en 

structuralistische psychoanalytici. Castratie staat gelijk aan het verlies van het imago van de 

fallus en het uiteenvallen van de fragiele oppervlakte. De dynamische genese eindigt echter 

niet met dit verlies. De seksuele oppervlakte kan moeiteloos vernietigd worden, maar maakt 

tevens verdere ontwikkelingen mogelijk.  

  

De dynamische genese is hier ook vanuit het filosofische perspectief geanalyseerd. Het 

toegenomen zelfvertrouwen leidt tot een nieuwe verhouding tot de taal en de in de wereld 

aangetroffen structuren. Er is hier, zoals gezegd niet meer sprake van een onderwerping 

daaraan. Het Ik gelooft nu dat het de taal en de structuren daarvan tot zijn beschikking heeft. 

Het acht zichzelf in toenemende mate in staat om ze te veranderen. Het ervaart zichzelf als de 

producent van betekenis. In de pregenitale periode voltrekt het de connectieve synthese. In de 

genitale periode voltrekt het de conjunctieve synthese. In het volgende hoofdstuk zullen we 

zien hoe deze narcistische verhouding tot de aanwezige structuren in haar grondvesten 
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geschud wordt. We zullen zien dat deze catastrofe voor Deleuze ook tot een nieuwe 

verhouding tot de structuren van zin zal leiden.  

 Er zijn in dit hoofdstuk ten derde aanwijzingen gegeven over de rol dat de analyse van 

de dynamische genese speelt binnen de ontwikkeling van Deleuze’s denken over het 

verlangen. We hebben aangegeven dat Deleuze in zijn later werk met Guattari net als hier in 

Logique du Sens geïnteresseerd is in de ervaringen van seksualiteit, die niet gedacht worden 

met behulp van het lustprincipe en door de doodsdrift ondersteund worden. Deleuze en 

Guattari wijzen in Mille Plateaux bijvoorbeeld op de Chinese liefdespraktijk, die niet op het 

direct afvloeien van de spanning gericht is, maar juist de juiste mate van spanning tot stand te 

brengen. We hebben echter nog niet gekeken naar het verband van deze praktijken met de 

sociale en politieke werkelijkheid, die een centrale rol speelt in het werk met Guattari. Een 

ander thema dat eveneens in later werk van Deleuze met Guattari en in het bijzonder in het 

Anti-Oedipe een centrale rol speelt is het Oedipuscomplex. Deleuze en Guattari wijzen daar 

op de rol van het narcisme in de hedendaagse consumptiemaatschappij en bekritiseren alle 

sociale en politieke praktijken - waaronder de psychoanalyse - die het ondersteunen. Dit 

uitgangspunt wordt ook door Deleuze in Logique du Sens gedeeld. Zoals uit de volgende 

hoofdstukken zal blijken, wordt het hierboven genoemd narcisme in haar grondvesten 

geschud. De ondergang van het narcisme hoeft volgens Deleuze echter niet noodzakelijk tot 

een regressie naar de voorgaande posities te leiden. Het narcisme kan overwonnen worden in 

de ontwikkeling van het phantasma. Juist de niet narcistische phantasma’s spelen een centrale 

rol in het later werk van Deleuze met Guattari. Zij vormen de voorwaarde voor het 

ontwikkelen van nieuwe sociale en politieke praktijken, die een alternatief zouden kunnen zijn 

voor de praktijken die onvoldoende afstand nemen van de ideologie van de 

consumptiemaatschappij.  
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5.             Ondergang van het Oedipuscomplex.  

 

5.1 Inleiding. 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de pregenitale en genitale periodes van de seksuele positie 

uitgebreid aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk worden de daarop volgende ontwikkelingen 

besproken: het castratiecomplex en de consequenties daarvan. Deleuze’s analyse van het 

Oedipuscomplex is daarmee onlosmakelijk verbonden met de theorie van Melanie Klein en is 

daardoor deels een kritiek op de structuralistische psychoanalyse van bijvoorbeeld Jacques 

Lacan. Het Oedipuscomplex is alleen denkbaar gegeven de gebeurtenissen in de voorgaande 

posities. Het subject wil ontsnappen aan de agressie, geweld en frustraties, die eigen zijn aan 

het leven in de eerste twee posities. Het construeert een oppervlakte die hem niet alleen in 

staat stelt om te genieten. Het neemt afstand van de agressie. Dankzij het imago van de fallus 

legt het de eenheid op aan de eigen ervaring en acht zichzelf in staat om deze eenheid ook in 

de ervaringen van de anderen te bewerkstelligen. Het imago van de fallus is een imago van 

een reparatief orgaan. Oedipus kent in eerste instantie slechts goede intenties. Het wil, zoals 

we ook hieronder zullen zien, het lichaam van de moeder herstellen en de afwezige vader, 

aanwezig stellen.  

Dit narcistisch zelfvertrouwen wordt volgens Deleuze echter snel op de proef gesteld. 

We zullen zien dat de handelingen van een subject onvoorziene consequenties met zich mee 

brengen. Het subject verliest het imago van de fallus en wordt geconfronteerd met de 

onherstelbare schade die zijn handelingen aanrichten. We zullen hieronder allereerst de 

consequenties van de avonturen van Oedipus en Hercules bespreken. De poging van Oedipus 

om aan het noodlot te ontkomen mislukt. Oedipus doodt zijn vader en trouwt met zijn moeder. 

De stad waar hij de koning is, Thebe, lijdt vanwege zijn handelingen. Oedipus moet Thebe 

eerloos verlaten. Dezelfde lot is ook Hercules voorgeschreven. Hij wordt door zijn jaloerse 

echtgenote verraden en overlijdt vanwege een vergiftiging. In tegenstelling tot Oedipus wordt 

hij echter uiteindelijk door de goden voor zijn inspanningen beloond en wordt onsterfelijk.  

Deleuze maakt gebruikt van de mythe van Hercules om erop te wijzen dat het 

uiteindelijk mogelijk is om het Oedipuscomplex te doorstaan. Het is mogelijk om het verlies 

van het imago van de fallus te boven te komen. Dit verlies is geen einde van de dynamische 

genese. Deleuze legt hier de nadruk op het feit dat de confrontatie met het eigen onvermogen 
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om een gewilde ordening aan de wereld op te leggen niet tot een berusting bij dit onvermogen 

hoeft te leiden. Het verlies van het imago van de fallus leidt tot de opkomst van een nieuwe 

topologische instantie: de metafysische (oftewel geestelijke) oppervlakte.
1
 De metafysische 

oppervlakte, die letterlijk de fysieke oppervlakte opvolgt, is de oppervlakte waar zin (sens) 

uiteindelijk op geconstrueerd wordt. We hebben in de inleiding inmiddels aangegeven, dat 

deze oppervlakte niet vooraf aan de genese gegeven is. Deleuze verzet zich tegen de 

stellingen van de structuralistische psychoanalyse, die de oppervlakte van zin als primair ten 

opzichte van het lichaam ziet. Het is de oppervlakte van zin die, volgens bijvoorbeeld Lacan, 

het lichaam van betekenis voorziet. Deleuze stelt daarentegen dat de metafysische oppervlakte 

vanuit het lichaam ontstaat en daarmee verstrengeld blijft. Zij brengt het lichaam en zijn 

phantasma’s tot uitdrukking. Deze wederzijdse verstrengeling van de twee oppervlaktes wordt 

met de ondergang van het Oedipuscomplex echter voor een deel ongedaan gemaakt. De 

oppervlakte van zin verzelfstandigt zich ten opzichte van de fysieke oppervlakte. De 

oppervlakte van zin maakt voortaan meer dan alleen een sublimatie van het lichamelijk 

verlangen mogelijk. Deze oppervlakte wordt gekenmerkt door een zelfstandige productie van 

symbolen, die niet uitsluitend naar de directe fysieke ervaringen verwijzen.  

De kritiek op het structuralisme is in dit hoofdstuk vooral op een ander vlak zichtbaar 

en heeft betrekking op een nieuwe verhouding tot de structuren van de omgeving. De 

ondergang van het narcisme betekent dat het Ik zichzelf niet in staat acht om een eenheid aan 

de structuren van de taal en de omgeving op te leggen. Dit onvermogen leidt volgens Deleuze 

echter niet tot een resignatie. De metafysische oppervlakte maakt een andere verhouding tot 

de structuren mogelijk. We zullen zien dat het Ik deze structuren als pertinent ‘onaf’ gaat 

beschouwen. Het Ik wordt tot een instantie die de beweging en continue verandering van deze 

structuren opvolgt en mogelijk maakt. Het Ik wordt tot een onderdeel in het voortdurend 

proces van de constructie van zin. Met deze analyse zal een opening worden gemaakt naar het 

hoofdstuk zes over de werking van het phantasma, waar het ontstaan van zin op de 

metafysische oppervlakte verder geanalyseerd zal worden.  

 

Ik zal hieronder een analyse geven van het hoofdstuk ‘Les bonnes intentions sont 

forcément punies.’ We gaan eerst terug naar de opkomst van de goede intenties en de opkomst 

van het oedipale verlangen. Daarna worden de gevaren waaraan het narcisme onderhevig is - 

het castratiecomplex - geanalyseerd. Vanaf paragraaf 5.3 worden de consequenties van de 

                                                           
1
 De exacte betekenis van deze term zal hieronder uitgelegd worden.  
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ondergang van het Oedipuscomplex besproken. Er wordt allereerst aandacht besteed aan de 

verhouding tussen het denken en het lichaam. Er wordt daar aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van de metafysische (geestelijke) oppervlakte, de notie van de gebeurtenis, de 

processen van sublimatie, symbolisatie en het proces van ontkenning (dénégation). Er wordt 

tevens aandacht besteed aan de aard van de driften die de metafysische oppervlakte bezetten. 

Ik bespreek de aard van het proces van deseksualisatie van de libido, die op de metafysische 

oppervlakte volrokken wordt. Het laatste deel van het hoofdstuk zal een overgang naar het 

volgende hoofdstuk mogelijk maken. Ik analyseer daar de problemen dat het denken zelf op 

de metafysische oppervlakte tegenkomt. Ik zal gedurende het hoofdstuk telkens op de 

verschillen met de structuralistische psychoanalyse wijzen.  

  

5.2 Oedipaal verlangen en het narcisme.2 

De oppervlakte van het lichaam en het imago van de fallus zijn voor Deleuze in Logique du 

Sens van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van een coherente psychische ervaring.3 

Zij versterken de positie van het van oorsprong zwakke Ik. De fysieke oppervlakte is vanaf de 

eerste momenten van het leven aanwezig. Zij vormt, zoals Deleuze het zegt, een membraan, 

dat de binnenkant van een organisme van haar buitenkant scheidt. Zij zorgt ervoor dat het 

binnen van het organisme niet overspoeld raakt door de prikkelingen van buiten.4 Deze 

bescherming tegen het geweld van prikkels zorgt voor een doelmatig gedrag van het prille 

organisme. Dankzij de oppervlakte kan het organisme zich alleen op de prikkels richten, die 
                                                           
2 Hieronder volgt een korte bespreking van paragraaf drie en vier van de ‘vingt-neuvième serie – les bonnes 
intentions sont forcément punies’. Ik kies ervoor om de oorspronkelijke indeling van dit hoofdstuk om 
argumentatieve redenen aan te passen. Paragraaf één en twee komt hieronder uitgebreid aan de orde. De hier 
gegeven bespreking is een aanscherping van de analyse uit hoofdstuk vier.  
3 Ik verwijs hier naar het volgende paragraaf: ‘La surface a une importance décisive dans le développement du 
moi ; Freud le montre bien, lorsqu'il dit que le système perception-conscience est localisé sur la membrane qui 
se forme à la surface de la boule protoplasmique. Le moi, comme terme du « narcissisme primaire », gît d'abord 
en profondeur, dans la boule elle-même ou le corps sans organes. Mais il ne peut conquérir une indépendance 
que dans « auto-érotisme » avec les surfaces partielles et tous les petits moi qui les hantent. Alors la véritable 
épreuve du moi est dans le problème du raccordement, donc de son propre raccordement, quand la libido 
comme énergie superficielle l'investit dans un « narcissisme secondaire ». Et, nous le pressentions tout à l'heure, 
ce raccordement phallique des surfaces, et du moi lui-même à la surface, s'accompagne d'opérations qualifiées 
d'œdipiennes : c'est cela qu'il faut analyser. L'enfant reçoit le phallus comme une image projetée par le bon 
pénis idéal sur la zone génitale de son corps.’ (LdS : 237). 
4 Deleuze volgt hierin Freud uit Voorbij het lustprincipe. Hij zegt het als volgt: ‘Freud le montre bien, lorsqu'il 
dit que le système perception-conscience est localisé sur la membrane qui se forme à la surface de la boule 
protoplasmique. Deleuze verwijst hiermee onder andere naar het volgende citaat bij Freud: ‘Voor het levend 
organisme is de bescherming tegen prikkels nog belangrijker dan de ontvangst ervan; hiervoor wordt een eigen 
energie-voorraad gebruikt en het doel is voor alles de bijzondere vormen van energie-verplaatsing die in het 
organisme werkzaam zijn, voor de nivellerende, dus storende invloeden van de al te grote, buiten arbeidende 
energieën te behoeden. (…) Dit stukje levende materie zweeft te midden van een met de sterkste energieën 
geladen buitenwereld, en zou door de prikkels daarvan worden stukgeslagen, als het geen beschutting daartegen 
had. Die krijgt het daardoor, dat zijn uitwendige oppervlakte de aan het levende eigen structuur opgeeft, in 
zekere zin anorganisch wordt’ (Freud 1920 in ‘Het levensmysterie en de psycho-analyse’, 1962: 42).  5. Ondergang van het Oedipuscomplex   145 
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voor zijn voortbestaan noodzakelijk zijn. De oppervlakte maakt de interacties tussen het 

binnen en het buiten mogelijk, doordat ze beperkingen daaraan oplegt. In de diepte van de 

schizoïde positie kan tegelijk niet over interactie met de externe objecten in de meest strikte 

zin van het woord gesproken worden omdat in de psychische ervaring nog geen sprake is van 

een strikte scheiding tussen het binnen en het buiten van het organisme. De enige taak die het 

Ik van de diepte op zich neemt, is het verminderen van de hoeveelheid prikkels. De 

oppervlakte is voor Deleuze de zetel van het prille Ik en daarmee de eerste instantie van het 

narcisme.
5
 

Dit prille Ik van de diepte is nog heel zwak. De onafhankelijkheid van het Ik ten 

opzichte van het Es en daarna ten opzichte van het object in de hoogte, kan pas bereikt 

worden in de ‘auto-erotiek’ van de partiële oppervlaktes, in de seksuele positie.
6
 Het Ik wordt 

pas door het secundaire narcisme daadwerkelijk versterkt. Dit is een geleidelijk proces dat 

voltooid wordt op het moment dat de oppervlakte, die uit meerdere zones bestaat, dankzij het 

imago van de fallus verenigd wordt. Het imago van de fallus wordt verkregen door de 

projectie van de goede, ideale penis van de hoogte op de genitale zone van het eigen lichaam.
7
 

De beoogde integratie is dus volgens Deleuze alleen mogelijk dankzij de toe-eigening van het 

object in de hoogte door het Ik. Het Ik wordt in de genitale periode van de seksuele positie 

derhalve veel sterker. Het primaire narcisme van de diepte wordt uitgebreid met het 

secundaire narcisme. 

De narcistische bezetting van het orgaan heeft volgens Deleuze echter verregaande 

gevolgen, die in hoofdstuk vier niet aan de orde zijn geweest.
8
 Het kind ontwikkelt nu het 

                                                           
5
 Deleuze volgt hier in feite het tweede topologische model van Freud (Freud 1916-17: 431-32). Narcisme is 

voor latere Freud de meest oorspronkelijke verhouding van het Ik tot zijn omgeving. Het komt niet secundair op 
nadat de libido zich van de betrekking op de externe objecten afwendt en op het Ik richt. Het bestaan van het 
primaire narcisme wordt wijd besproken binnen de psychoanalytische theorievorming. Laplanche en Pontalis 
bekritiseren bijvoorbeeld deze latere definitie van Freud omdat volgens hen daar het onderscheid tussen auto-
erotiek en het narcisme verdwijnt. De notie van het narcisme moet immers een bezetting van het Ik door het 
libido beschrijven. Deze bezetting kan slechts secundair zijn. De libido trekt zich terug van de bezetting van de 
externe objecten en bezet het Ik. (zie Laplanche & Pontalis 1967: 44). Ook Melanie Klein bekritiseert de notie 
van het primaire narcisme. Volgens haar bestaat er geen fase van de auto-erotiek. Het kind is direct betrokken op 
objecten. Moeder is vanaf het begin het object van de liefde van een kind, zoals we in voorgaande hoofdstukken 
gezien hebben. Deleuze neemt hier afstand van Klein en volgt het latere werk van Freud op. Deze problematiek 
is in hoofdstuk twee, bij de bespreking van de notie van het lichaam zonder organen, deels aan de orde geweest. 
6
 Deleuze zegt het als volgt: ‘Mais il ne peut conquérir une indépendance que dans « auto-érotisme » avec les 

surfaces partielles et tous les petits moi qui les hantent. Alors la véritable épreuve du moi est dans le problème 
du raccordement, donc de son propre raccordement, quand la libido comme énergie superficielle l'investit dans 
un « narcissisme secondaire ».’ (LdS 237). 
7
 Voor de betekenis van deze term zie hoofdstuk 4. Ik verwijs hier naar: ‘L'enfant reçoit le phallus comme une 

image projetée par le bon pénis idéal sur la zone génitale de son corps.’ (LdS 237). 
8
 Deleuze zegt het als volgt: ‘Ce don (surinvestissement narcissique d'organe), il le reçoit comme la condition 

par laquelle il peut opérer l'intégration de toutes ses autres zones. Mais voilà qu'il n'accomplit pas ce travail de 
production de la surface sans introduire ailleurs des changements très importants. D'abord il clive l'idole 
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besef van het geslachtsverschil. Het gevende idool in de hoogte valt uiteen in twee delen. De 

oorspronkelijke eenheid van de ouders wordt verbroken. In de eerdere posities maakte het 

kind geen onderscheid tussen de geslachten. Het innerlijk van de moeder bevat in de schizoïd-

paranoïde positie immers een multipliciteit van penissen. De vader is in deze positie ook in 

het bezit van de voedzame borst. De vader en de moeder vervullen in die zin een soortgelijke 

rol. Ook binnen de depressieve positie is het goede object in de hoogte, geïncorporeerd door 

beide ouders, een compleet orgaan. De moeder is voor het kind niet alleen in bezit van een 

voedzame borst maar ook van de goede penis van de hoogte. De vader bezit naast de ideële 

goede penis ook een voedzame borst.9 Beide ouders vormen een bron van zekerheid en liefde. 

In de loop van de genitale periode vindt verandering plaats. Het kind begint een onderscheid 

te maken tussen het imago van de vader en het imago van de moeder.10 Het kind meent nu 

zelf in het bezit te zijn van het goede object. De ouders hoeven niet meer geïdealiseerd te 

worden. Het kind schrijft ze plotseling negatieve eigenschappen toe. Deze eigenschappen 

kunnen echter dankzij de fallus ongedaan worden gemaakt. De eigenschappen van de ouders 

worden tevens gekoppeld aan hun geslacht.11 De moeder neemt de rol aan van het 

verbrokkeld compleet object.12 Er ontbreekt iets aan haar lichaam wat door het kind daaraan 

toegevoegd kan worden. We kunnen hier speculeren dat het ontbreken van de penis aan het 

lichaam van de reële moeder ertoe leidt dat het kind haar lichaam als een geblesseerd lichaam 

ervaart. Het kind, dat in het bezit is van het imago van de fallus, wil de moeder weer tot de 

status van het complete goede object verheffen. Het wil de blessure of het gebrek op haar 

                                                                                                                                                                                     
donatrice ou le bon objet de la hauteur. Les deux parents se trouvaient combinés précédemment, suivant des 
formules bien dégagées par Mélanie Klein : le corps maternel des profondeurs comprenait une multiplicité de 
pénis comme objets partiels internes ; et surtout le bon objet de la hauteur était à la fois pénis et sein comme 
organe complet, mère pourvue d'un pénis et père pourvu d'un sein.’ (LdS 238). 
9 Ik verwijs naar: ‘Les deux parents se trouvaient combinés précédemment, suivant des formules bien dégagées 
par Mélanie Klein : le corps maternel des profondeurs comprenait une multiplicité de pénis comme objets 
partiels internes ; et surtout le bon objet de la hauteur était à la fois pénis et sein comme organe complet, mère 
pourvue d'un pénis et père pourvu d'un sein.’ (LdS 238). 
10 Deleuze zegt het als volgt: ‘Maintenant, croyons-nous, le clivage se fait ainsi : des deux disjonctions 
subsumées par le bon objet, indemne-blessé, présent-absent, l'enfant commence par extraire le négatif, et s'en 
sert pour qualifier une image de mère et une image de père. D'une part il identifie la mère au corps blessé 
comme première dimension du bon objet complet (corps blessé qu'il ne faut pas confondre avec le corps éclaté 
ou morcelé de la profondeur) ; et d'autre part il identifie le père avec la dernière dimension, le bon objet comme 
retiré dans sa hauteur. Et le corps blessé de la mère, l'enfant prétend le réparer avec son phallus réparateur, le 
rendre indemne, il prétend refaire à ce corps une surface en même temps qu'il fait une surface pour son propre 
corps. Et, l'objet retiré, il prétend le faire revenir et le rendre présent, avec son phallus évocateur.’ (LdS238). 
11 Ik verwijs hier naar: ‘des deux disjonctions subsumées par le bon objet, indemne-blessé, présent-absent, 
l'enfant commence par extraire le négatif, et s'en sert pour qualifier une image de mère et une image de père.’ 
(LdS 238). 
12 Ik verwijs naar: ‘D'une part il identifie la mère au corps blessé comme première dimension du bon objet 
complet’ (LdS 238). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   147 
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lichaam ongedaan maken.
13

 Deleuze onderstreept dat het imago van de moeder niets van doen 

heeft met de fantasie van de verbrokkelde en gesplitste (eclaté) lichaam van de diepte.
14

 Het 

kind wil haar lichaam niet tegen de verbrokkeling en de aanvallen van de slechte partiële 

objecten beschermen. Het wil de oppervlakte van het lichaam van de moeder herstellen op 

hetzelfde moment dat het de oppervlakte van het eigen lichaam doet ontstaan.
15

 De moeder 

moet weer als een goed en compleet object aan het kind verschijnen.  

Het imago van de moeder kan een rol spelen in een liefdesrelatie. De man kan zich 

inbeelden dat zijn penis een aanvulling is op datgene wat bij de vrouw ontbreekt. Een minder 

fysieke interpretatie van dit imago is echter eveneens mogelijk. Een geliefde kan zichzelf 

ervaren als een verloren wederhelft van de ander. Deze narcistische geliefde vindt dat hij of 

zij in staat is om de ander terug te geven wat hij of zij verloren heeft. Zij kan hem of haar 

weer compleet maken. De blessure bij de ander kan genezen worden. Een soortgelijk seksueel 

imago van de moeder kan een rol spelen bij een arts, die in zijn werk zijn seksueel verlangen 

sublimeert. Hij of zij projecteert op de patiënt het imago van de moeder. De arts gelooft dat 

zijn kennis hem in staat stelt om de patiënt tot een perfect gezond object te maken. De 

blessure aan het lichaam van een patiënt kan ongedaan worden gemaakt.  

 De vader neemt een ander negatieve karakteristiek aan, die eveneens door middel van 

het imago van de fallus hersteld kan worden.
16

 De vader wordt ervaren als een object dat 

teruggetrokken is. De opkomst van het narcisme betekent dat het kind zichzelf in staat acht 

om het teruggetrokken goede object aanwezig te stellen. Het kan bijvoorbeeld de rol 

aannemen van een autoriteit en deze rol ten opzichte van anderen uitdragen. Datgene wat 

eigen is aan de teruggetrokken vader wordt in het eigen handelen aanwezig gesteld. Ook een 

                                                           
13

 Deleuze verklaart zelf niet volledig waarom de imago’s van de moeder en de vader deze specifieke rollen 
aannemen. Hij verwijst hier bijvoorbeeld niet direct naar de rol van de cultuur bij het ontstaan van deze imago’s. 
We kunnen eventueel stellen dat normaal gesproken binnen de hedendaagse patriarchale maatschappij we 
aangestuurd worden om deze twee imago’s te ontwikkelen. De imago’s zouden daarmee slechts gedeeltelijk 
verbonden zijn met de reële lichamen van beide ouders. We zouden dus kunnen stellen dat Deleuze hier over 
twee structurele posities spreekt. Men kan ervan uit gaan dat een kind dat door twee ouders van dezelfde geslacht 
opgevoed wordt, in staat moet zijn om in beide ouders iets van deze twee imago’s te herkennen. Beide ouders 
zouden bijvoorbeeld zowel autoritair als zorgzaam zijn. Toch is de hypothese dat de imago’s ontstaan gegeven 
het contact met de reële lichamen van de ouders van twee geslachte het meest waarschijnlijk.  
14

 Ik verwijs hier naar: ‘(corps blessé qu'il ne faut pas confondre avec le corps éclaté ou morcelé de la 
profondeur)’ (LdS 238). Deleuze onderstreept dit punt, omdat er in de schizoïde positie nog geen phantasma van 
een goed en compleet object kan bestaan. De angst voor de regressie naar de schizoïde positie kan pas ontstaan 
gegeven het bestaan van de depressieve positie.  
15

 Ik verwijs hier naar: ‘Et le corps blessé de la mère, l'enfant prétend le réparer avec son phallus réparateur, le 
rendre indemne, il prétend refaire à ce corps une surface en même temps qu'il fait une surface pour son propre 
corps.’ (LdS 238). 
16

 Ik verwijs hier naar: ‘et d'autre part il identifie le père avec la dernière dimension, le bon objet comme retiré 
dans sa hauteur…. Et, l'objet retiré, il prétend le faire revenir et le rendre présent, avec son phallus évocateur.’ 
(LdS 238). 
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(LdS 238). 
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narcistische geliefde kan het goede object in de hoogte aanwezig stellen. Hij weet in dat geval 

bijvoorbeeld wat goed is voor de ander. Ook een filosoof kan in hoge mate door een dergelijk 

narcisme geleid worden. Hij of zij kan, net als Plato, overtuigd zijn van het eigen vermogen 

om de waarheid of de ideeënwereld te aanschouwen. Dit vermogen rechtvaardigt vervolgens 

het heersen over anderen.  

 

De bovengenoemde verhouding van het Ik tot de gesplitste imago’s van de ouders 

vormt voor Deleuze de kern van het Oedipuscomplex. De opkomst van het geslachtsverschil 

is echter niet het enige wat van belang is voor de ontwikkeling van het Oedipuscomplex. De 

opkomst van de goede intenties is minstens even belangrijk.17 Het kind wil het beschadigd 

lichaam van de moeder herstellen en de teruggetrokken vader aanwezig stellen. Het 

narcistisch vertrouwen in het eigen vermogen heeft volgens Deleuze allereerst goede 

consequenties. Het kind voelt zich goed. Het heeft zich voor het eerst bevrijd van angst en 

schuld, die zó dominant zijn in de voorgaande posities. Het kind komt niet in conflict met 

beide ouders.18 Het neemt inderdaad de plaats in van de vader. Het richt zijn verlangen ook op 

de moeder. Dit verlangen is binnen de belevingswereld van het kind niet problematisch. Het 

kind dringt zich niet op aan de moeder. Het concurreert niet met de vader. Het gebruikt geen 

geweld. Iedere vorm van agressie in de richting van anderen is uit zijn psyche verbannen. Het 

oedipale verlangen is voor het kind een mogelijkheid om aan de agressie van de voorgaande 

posities te ontsnappen. De ouderlijke figuren profiteren in de verbeelding van het kind net zo 

veel als hij van het imago van de fallus. Het lichaam van de moeder wordt hersteld terwijl de 

vader terugkeert.  

Het oedipuscomplex markeert voor Deleuze daarmee de geboorte van de moraliteit. 

Zij wordt niet van buitenaf aan het kind opgelegd.19 Moraliteit staat voor Deleuze niet gelijk 

                                                           
17 Deleuze zegt het als volg: ‘Chacun dans l'inconscient est le fils de divorcés, qui rêve de réparer la mère et de 
faire venir le père, de le tirer de sa retraite : telle nous semble la base de ce que Freud appelait le « roman 
familial », qu'il rattachait au complexe d'Œdipe. Jamais l'enfant n'eut de meilleures intentions dans sa confiance 
narcissique, jamais il ne se sentira aussi bon, et, loin de se lancer dans une entreprise angoissante et coupable, 
jamais dans cette position il ne s'est cru aussi proche de conjurer l'angoisse ou la culpabilité des positions 
précédentes.’ (LdS 238). 
18 Ik verwijs hieronder naar: ‘C’est vrai qu’il prend la place du père, et la mère pour objet de son désir 
incestueux. Mais le rapport d’inceste comme de procuration n’implique pas ici la violence : nulle éventration ni 
usurpation, mais au contraire un rapport de surface, un processus de réparation et d’évocation où le phallus 
opère une doublure en surface. On ne noircit, on ne durcit le complexe d’Œdipe au`à force de négliger l’horreur 
des stades précédents où le pire s’est passé, et à force d’oublier que la situation œdipienne n’est atteinte que 
dans la mesure où les pulsions libidinales ont pu se dégager des pulsions destructrices.’ (LdS 238).  
19 Ik geef hier kort commentaar op de volgende zin: ‘L'inceste avec la mère par réparation, le remplacement du 
père par évocation, ne sont pas seulement de bonnes intentions (car c'est avec le complexe d'Œdipe que naît 
l'intention, notion morale par excellence). A titre d'intentions, ce sont les prolongements inséparables de 
l'activité la plus innocente apparemment, celle qui consiste pour l'enfant à se faire une surface d'ensemble de 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   149 
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aan een volgzaamheid ten opzichte van de opdrachten van het object in de hoogte. De goede 

intenties zijn, zoals Deleuze het stelt, een verlenging van een onschuldige activiteit die zijn 

eigen ervaring betreft. Het Ik moet gedeeltelijk onafhankelijk worden van de directe ingrepen 

van het object in de hoogte om moreel te kunnen zijn.
20

 Deleuze legt de nadruk op een 

vergeten deel van een van de beroemdste uitspraken van Freud over moraliteit. De normale 

mens is volgens Freud niet alleen ‘veel immoreler dan hij gelooft te zijn, maar ook 

veel moreler dan hij denkt.
21

 De ‘morele’ mens jaagt niet alleen zijn eigen genot na. Hij bezit 

ook voldoende kracht om zich tegen de eigen destructieve tendensen te keren. De normale 

mens is moreel, maar wil daar geen kennis van nemen. Hij heeft de externe instituties niet 

altijd nodig om zich in bedwang te houden.  

Het vertrouwen in eigen moraliteit is ook de bron van fascinatie voor Hercules. We 

voelen ons net zo vrolijk en onschuldig als hij. Net als Hercules proberen we een betere 

wereld te stichten. Hercules brengt het streven naar een wereld waarin geen ruimte bestaat 

voor agressie en angst tot uitdrukking. Hij is een personage die een poging doet om een betere 

wereld te stichten. Hij toont aan dat het mogelijk is om afstand van de diepte te nemen en zich 

met het goede object in de hoogte te verbinden. Ook de tragedie van Oedipus heeft volgens 

Deleuze dezelfde werking.
22

 Zijn levensverhaal brengt het morele van de mens tot 

uitdrukking.
23

 Het toont aan dat de zetel van de moraliteit niet alleen buiten de mens, maar 

ook diep in zijn kern ligt. Oedipus neemt zijn rugzak en vertrekt uit het huis van zijn ouders. 

Hij is ervan overtuigd dat deze pijnlijke daad het noodlot kan keren. Hij vertrekt met het 

vertrouwen dat zijn ouders een vreselijke toekomst bespaard zal blijven, een beeld dat een 

ieder van zichzelf wil koesteren.  

 

 
                                                                                                                                                                                     
toutes ses surfaces partielles, en utilisant le phallus projeté par le bon pénis d'en haut, et en faisant bénéficier les 
images parentales de cette projection.’ (LdS 239). 
20

 Deleuze neemt hier een andere positie in dan Freud die de noodzaak van het sterk ingrijpen van het Boven-Ik 
vooral in zijn ‘Het onbehagen in de cultuur’ onderstreept heeft. Het Es, waarin de destructieve driften een 
centrale rol spelen, kon volgens hem alleen door het Boven-Ik in bedwang worden gehouden. Deleuze is het hier 
niet mee eens. De ontwikkeling van de dimensie van de hoogte is voor hem een belangrijke, maar tegelijk 
onvoldoende stap.  
21

 Ik verwijs hier naar: ‘Quand Freud remarque que l’homme normal n’est pas seulement plus immoral qu’il ne 
le croit, mais plus moral qu’il ne s’en doute, c’est vrai avant tout par rapport au complexe d’Œdipe. Œdipe est 
une tragédie, mais c’est le cas de dire qu’il faut imaginer le héros tragique gai et innocent, et partant d’un bon 
pas.’ (LdS 239). 
22

 Ik verwijs hier naar: ‘Oedipe est herculéen, parce que lui aussi, pacificateur, veut se constituer un royaume à 
sa taille, royaume des surfaces et de la terre. Il a cru conjurer les monstres de la profondeur et s’allier les 
puissances d’en haut. Et, inséparable de son entreprise, il y a réparer la mère et faire venir le père : le vrai 
complexe d’Œdipe.’ (LdS 239). 
23

 Het ligt buiten het thema van dit proefschrift om de implicaties van deze stelling voor Deleuze’s ethiek te 
analyseren.  
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5.3 Het castratiecomplex. 

Het geloof in zichzelf wordt snel op de proef gesteld. Een narcistisch subject zal net als 

Hercules, snel met pijnlijke ervaringen geconfronteerd worden.24 Zijn goede intenties keren 

zich tegen hem. De prille oppervlakte wordt vernietigd. Zij is breekbaar. Hercules wordt door 

zijn vrouw Deianeira verraden. Deianeira vertouwt hem niet meer en gelooft niet in de 

oprechtheid van zijn gevoelens tegenover haar. Zij tracht hun relatie te redden door Hercules 

een tuniek te sturen die ingesmeerd is met een vloeistof die ze van het centaur Nessos 

gekregen heeft.25 Deianeira gelooft in het verhaal van de centaur, die beweerde dat de met 

zijn bloed besmeurde tuniek liefde van Hercules voor zijn vrouw weer kan doen opbloeien. 

Het bloed blijkt echter zeer giftig te zijn. De tuniek krimpt en verbrandt de huid van Hercules. 

Zijn vlees en botten worden zichtbaar. Deianeira wordt door haar zoon van verraad 

beschuldigd en pleegt zelfmoord direct na het horen van het nieuws over Hercules’ dood. 

Tijdens haar sterven brengt ze nog een paar woorden uit over Nessos en het bloed, zodat haar 

zoon kan begrijpen dat zijn moeder door Nessos bedrogen is. Hercules laat zichzelf op een 

brandstapel verbranden om zo snel mogelijk einde te maken aan het eigen lijden. Alleen zijn 

lichaam gaat echter dood. Hij wordt door de goden voor zijn heldendaden alsnog beloond. 

Zijn ziel wordt onsterfelijk. Hercules wordt onder de Olympische goden opgenomen en krijgt 

Hebe, de Godin van de Jeugd, tot vrouw. 

 Waarom gaan deze antieke helden ten onder?26 Waarom keren de goede intenties van 

Hercules en Oedipus zich tegen hen? Waarom wordt hun narcisme bestraft? Deleuze noemt 

hier een aantal redenen voor. Het eerste antwoord is te vinden in het werk van Melanie Klein, 

die het uitgangspunt is voor de analyse van de dynamische genese. Haar analyse van het 

verlies van narcisme vormt derhalve ook voor hem de eerste, maar tegelijk niet de enige, stap 

in de analyse van de castratieproblematiek. Deleuze wijst met Klein mee op de fragiliteit van 

                                                           
24 Deleuze zegt het als volg: ‘Il faut donc imaginer Oedipe non seulement innocent, mais plein de zèle et de 
bonnes intentions : deuxième Hercule qui va connaître une expérience douloureuse semblable’. (LdS 236). 
25 De centaur wilde Deianeira eerst ontvoeren, maar werd door Hercules bij deze poging gedood. 
26 Ik geef hier commentaar op het volgende paragraaf: ‘Mais pourquoi ses bonnes intentions semblent-elles se 
retourner contre lui? D’abord en raison de la délicatesse de l’entreprise, la fragilité propre des surfaces. On 
n’est jamais sûr que les pulsions destructrices, continuant à agir sous les pulsions sexuelles, ne dirigent pas leur 
travail. Le phallus comme image à la surface risque à chaque instant d’être récupéré par le pénis de la 
profondeur ou celui de la hauteur ; et ainsi d’être châtré comme phallus, puisque le pénis des profondeurs est 
lui-même dévorant, castrant, et celui de la hauteur frustrant. Il y a donc une double menace de castration par 
régression pré-œdipienne (castration-dévoration, castration-privation). Et la ligne tracée par le phallus risque 
de s’engouffrer dans la profonde Spaltung ; et l’inceste de revenir à l’état d’une éventration qui serait aussi bien 
celle de la mère que de l’enfant, à une mélange cannibalique où le mangeur est aussi bien mangé. Bref, la 
position schizoïde et même la position dépressive, l’angoisse de l’une et la culpabilité de l’autre, ne cessent pas 
de menacer le complexe d’Œdipe ; comme dit Mélanie Klein, l’angoisse et al culpabilité ne naissent pas de 
l’entreprise incestueuse, elles l’empêcheraient plutôt de se former, et la compromettent constamment.’  (LdS 
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de oppervlakte.
27

 De oppervlakte wordt immers boven de in de diepte razende destructieve 

driften opgetrokken. Degene die zich door middel van de bevrijde seksuele driften tot de 

wereld verhoudt, kent het gevaar van de destructieve driften van de diepte, die altijd weer aan 

sterkte kunnen winnen. Deze driften zijn, volgens Deleuze, in staat om de breekbare 

oppervlakte zeer snel te doen vernietigen. Enige voorbeelden van dit gevaar zijn al in het 

voorgaande hoofdstuk besproken. De bevrijde seksuele driften kunnen snel in hun tegendeel 

veranderen. Zo kan een gelukkig huwelijk zelfs na een onbeduidend gebeurtenis snel in een 

totale strijd tussen de partners veranderen. De partner kan van een goed object in een 

aanvallend partieel object veranderen. Een handeling die eerst als een teken van liefde werd 

ervaren, kan opeens als een daad van agressie opgevat worden. De handelingen van de ander 

kunnen opeens bij deze regressie naar de schizoïde positie, als directe aanvallen begrepen 

worden. Het imago van de fallus kan zijn herstellende eigenschappen snel verliezen. De 

ervaring dat in de genitale zone zijn oorsprong heeft veranderd. Het kan plotseling begeleid 

worden door een simulacrum van penis van de diepte en daarmee uiting geven aan agressie.
28

  

De goede intenties gaan ook verloren in de regressie naar de depressieve positie.
29

 De 

fallus wordt in dat geval een idool, een penis van de hoogte of een frustrerende penis. De 

relatie tot de ander kan in dat geval alleen nog als een plicht ervaren worden. Een persoon die 

deze regressie meemaakt moet in zijn relatie een onbereikbaar ideaal realiseren. Hij of zij zal 

een poging doen om een onvervulbare opdracht te realiseren. De relatie met de ander kan 

slechts tot een gerichtheid op een onmogelijk te realiseren ideaal worden. De partners 

verliezen in dit geval het zelfvertrouwen. Ze doen geen poging meer om de schade bij de 

ander te herstellen. De goede intenties verdwijnen. Depressie of de manische pogingen om het 

eigen falen te maskeren, worden het lot.  

De angst voor het verlies van het imago van de reparatieve fallus speelt niet alleen een 

rol in de relaties tot anderen. Een wetenschapper die erop gericht is om een nieuwe theorie te 

ontwikkelen, die vol van goede intenties zijn beroep uitoefent, loopt eveneens het risico om 

door de destructieve drift geleid te worden. Hij kan na verloop van tijd tot ontdekking komen 

dat hij nog uitsluitend door zijn ambities en agressie jegens anderen gedreven wordt. Hij of zij 

wil nu nog hooguit de anderen overtreffen en voelt zich plotseling aangevallen wanneer de 

anderen hem voorbij streven. Het succes van de ander staat plotseling gelijk aan het eigen 
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 Ik verwijs hier naar: ‘D’abord en raison de la délicatesse de l’entreprise, la fragilité propre des surfaces.’ 
(LdS 236). 
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verlies. Een wetenschapper kan ook een regressie tot de depressieve positie meemaken. Hij of 

zij kan zich in dat geval te hoge eisen gaan stellen. De goede intenties worden overgenomen 

door een gerichtheid op een onbereikbaar object in de hoogte en kunnen tot een manische of 

depressieve verhouding tot het eigen werk leiden.  

De hier genoemde regressie naar de voorgaande posities is volgens Deleuze een vorm 

van castratie. De genitale zone kan plotseling en volstrekt andere rol gaan vervullen. Deleuze 

spreekt hier over castratie-verslinding (castration-dévoration) of castratie-gebrek (castration-

privation).30 De lijn die de fallus op de oppervlakte van het lichaam trekt en die de 

verschillende losse erogene zone’s met elkaar verbindt, wordt opeens een lijn die bedreigd. 

Deze lijn kan uiteindelijk tot een diepe splitsing (Spaltung) van de oppervlakte leiden. De 

incest, dat wil zeggen de wil om het beschadigd lichaam van de moeder te herstellen, dreigt in 

een agressieve aanval te veranderen. De destructieve driften worden weer dominant. De 

moeder wordt het slachtoffer van een agressieve aanval.  

 

De Kleiniaanse school geeft volgens Deleuze echter een te beperkte uitleg van 

castratie. Het gevaar van de regressie naar de voorgaande posities is van fundamenteel belang, 

maar is tegelijk niet het enige gevaar voor het Ik.31 Deleuze onderstreept dat het risico van 

regressie tot de voorgaande posities alleen betekenisvol kan worden wanneer de gevaren die 

eigen zijn aan de seksuele positie correct begrepen worden. De ontwikkeling van de seksuele 

positie leidt namelijk zelf tot nieuwe vorm van castratie, die niet gereduceerd kan worden tot 

                                                           
30 Ik verwijs hier naar: ‘Il y a donc une double menace de castration par régression pré-œdipienne (castration-
dévoration, castration-privation). Et la ligne tracée par le phallus risque de s’engouffrer dans la profonde 
Spaltung ; et l’inceste de revenir à l’état d’une éventration qui serait aussi bien celle de la mère que de l’enfant, 
à une mélange cannibalique où le mangeur est aussi bien mangé.’ (LdS 236). 
31 Ik geef hier commentaar op het volgende paragraaf: ‘Pourtant cette première réponse n'est pas suffisante. Car 
la constitution des surfaces n'en a pas moins pour principe et intention de séparer les pulsions sexuelles des 
pulsions destructrices en profondeur, et rencontre à cet égard une complaisance certaine de la part du surmoi 
ou du bon objet des hauteurs. Les dangers de l'entreprise œdipienne doivent donc aussi venir d'une évolution 
interne ; bien plus, les risques de confusion, de mélange corporel, invoqués par la première réponse ne prennent 
tout leur sens qu'en fonction de ces nouveaux dangers sécrétés par l'entreprise œdipienne elle-même. Bref, celle-
ci engendre nécessairement une nouvelle angoisse qui lui est propre, une nouvelle culpabilité, une nouvelle 
castration qui ne se réduit pas aux deux précédentes — et à laquelle seule convient le nom de « complexe de 
castration » en rapport avec Œdipe. La constitution des surfaces est le plus innocent, mais innocent ne signifie 
pas sans perversité. Il faut croire que le surmoi abandonne sa bienveillance première, par exemple au moment 
d'Œdipe, quand on passe de l'organisation des surfaces partielles prégénitales à leur intégration ou 
raccordement génital sous le signe du phallus. Pourquoi?’ (LdS 237). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   153 
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tout leur sens qu'en fonction de ces nouveaux dangers sécrétés par l'entreprise œdipienne elle-même. Bref, celle-
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castration » en rapport avec Œdipe. La constitution des surfaces est le plus innocent, mais innocent ne signifie 
pas sans perversité. Il faut croire que le surmoi abandonne sa bienveillance première, par exemple au moment 
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de voorgaande twee.
32

 Deleuze onderstreept dat alleen de castratie, die eigen is aan de 

ontwikkeling van de oppervlakte, als het castratiecomplex begrepen dient te worden.
33

  

De voortgang naar de seksuele positie heeft volgens Deleuze de driftontmenging tot 

gevolg, een gebeurtenis die niet altijd ongedaan wordt gemaakt. Deleuze onderstreept dat het 

Ik door het object in de hoogte – dat hier met het Boven-Ik samenvalt - in deze strijd 

bijgestaan wordt. Het object in de hoogte juicht de driftontmenging toe en beschermt het Ik.
34

 

Deze bescherming is echter niet blijvend. De opkomst van het Oedipale verlangen leidt 

namelijk tot een verandering in de verhouding tussen beide instanties. Het object in de hoogte 

(het Boven-Ik) stelt zich steeds minder welwillend op.
35

 Deleuze suggereert hier dat het 

Boven-Ik minder welwillend is ten opzichte van het verlangen dat perverse en dus ook 

voortdurend veranderend van aard is. Vooral de activiteiten, die mogelijk worden gemaakt 

door het imago van de fallus, onttrekken zich volgens Deleuze immers aan de eisen die het 

Boven-Ik aan het Ik op wil leggen. Het Ik lijkt in de seksuele positie steeds minder 

gehoorzaam te worden.
36

 Waarom keert het Boven-Ik zich volgens Deleuze af van het Ik? 

Waarom zou het niet tevreden zijn met het opkomende narcisme en de toegenomen 

zelfvertrouwen?  

                                                           
32

 Ik vverwijs hier naar : ‘Les dangers de l'entreprise œdipienne doivent donc aussi venir d'une évolution interne 
; bien plus, les risques de confusion, de mélange corporel, invoqués par la première réponse ne prennent tout 
leur sens qu'en fonction de ces nouveaux dangers sécrétés par l'entreprise œdipienne elle-même.’ (LdS 237). 
33

 Ik verwijs naar: ‘— et à laquelle seule convient le nom de « complexe de castration » en rapport avec Œdipe‘ 
(LdS 237). 
34

 Ik verwijs naar: ‘Car la constitution des surfaces n'en a pas moins pour principe et intention de séparer les 
pulsions sexuelles des pulsions destructrices en profondeur, et rencontre à cet égard une complaisance certaine 
de la part du surmoi ou du bon objet des hauteurs.’ (LdS 236). 
35

 Ik verwijs naar: ‘La constitution des surfaces est le plus innocent, mais innocent ne signifie pas sans 
perversité. Il faut croire que le surmoi abandonne sa bienveillance première, par exemple au moment d'Œdipe, 
quand on passe de l'organisation des surfaces partielles prégénitales à leur intégration ou raccordement génital 
sous le signe du phallus. Pourquoi?’ (LdS 237). 
36

 In zijn later werk met Guattari onderstreept Deleuze vooral de rol van de sociale omgeving op het individueel 
verlagen. Het is de maatschappij die een bepaald vorm van gedrag afdwingt en ons van het zelfvertrouwen 
berooft. In Logique du Sens gaat Deleuze niet verder in op deze thematiek. Pas in zijn latere werk zal hij 
aandacht besteden aan de manier waarop het Boven-Ik in het leven van een individu in kan grijpen. Deze 
ingrepen zijn afhankelijk van de maatschappijvorm waarin men leeft. Deleuze en Guattari tonen in L’Anti-
Œdipe’ (hoofdstuk 3) aan dat de invloed van het Boven-Ik op het lichaam anders is binnen de primitieve, de 
despotische en kapitalistische productiewijzen. De eerste twee productiewijzen stellen zich vooral beperkend op. 
Ze produceren strakke structuren waarbinnen het verlangen vorm krijgt. Het kapitalisme breekt gedeeltelijk met 
deze tendens. Het Boven-Ik kan in dat geval het experimenteren en bepaalde soorten van transgressie van de wet 
bevorderen. Pas deze laatste modus van productie versterkt de narcistische tendenties. Net als in de voorgaande 
wijzen duldt de kapitalistische modus echter slechts bepaalde vormen van transgressie. Een te grote 
onafhankelijkheid van het Ik ten opzichte van het Boven-Ik wordt niet geduld. Voor een uitgebreide uitleg van 
de werking van de verschillende modi van productie en de invloed daarvan op het individu zie onder andere 
Laarmans (2008) in van Tuinen (et al), (2008), Deleuze Compendium, of Eugene Holland (1999).  
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De geschiedenis van Hercules is volgens Deleuze een uitdrukking van wat met het Ik 

gebeurt.37 Zijn goede intenties zijn niet voldoende om het noodlot te bezweren. Zijn 

stiefmoeder - Hera (Juno) - is vol van wrok en jaloezie. Hercules is immers de zoon van haar 

man - Zeus - en een mens. Elke poging tot reparatie van de kant van Hercules maakt geen 

kans van slagen in confrontatie met haar woede. Hera is sterker. Zij heeft Hercules tot 

waanzin gedreven en zorgde ervoor dat hij zijn kinderen en zijn eerste vrouw vermoord heeft. 

Het was Hera die ook zijn latere vrouw, Deianeira, jaloers maakt. Wat dit tragisch lot nog 

pijnlijker maakt, is de relatie met de vader. Zeus lijkt Hercules aanvankelijk te willen steunen. 

Hij ziet zijn zoon graag als een overwinnaar. Zijn steun wordt echter heel snel teruggetrokken. 

Het lot van zijn zoon verdient uiteindelijk niet zijn aandacht. Zeus doet niets om de op wraak 

gerichte Hera (Juno) tegen te houden en neemt Hercules en Deianeire niet in bescherming.  

Hercules maar ook Oedipus hebben met twee vijanden te maken, stelt Deleuze.38 De 

eerste vijand komt vanuit de diepte. Het is de eigen agressie en die van hun omgeving. Hera is 

de eerste vijand.39 Hercules is echter al voorbereid om deze vijand het hoofd te bieden. 

Hercules kent al eigen agressie en de agressie van de omgeving, precies net als degene die 

voortgang maakt naar de genitale seksualiteit. Hij vreest dat de zelfbehoudsdrift en de 

doodsdrift de overhand kunnen krijgen boven zijn goede intenties. Het imago van de fallus is 

het wapen tegen het noodlot. Niet alleen het Ik maar ook de ander moet van de partiële slechte 

objecten bevrijdt worden. Hercules verricht de twaalf werken om de misdaden die hij zijn 

familie heeft aangedaan ongedaan te maken. Hij is bang dat hij er niet in zal slagen, maar 

probeert het telkens weer. 

De nieuwe vijand komt op vanuit de hoogte. Het goede object is niet meer in staat om 

de ontwikkeling van de seksuele oppervlakte nog goed te keuren (la cautioner), neemt de rol 

van het Boven-Ik aan, en begint zich tegen de libidineuze driften te keren.40 Het is opvallend 

omdat juist het goede object in de hoogte mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van de 

                                                           
37 Ik maak hier gebruik van het volgende passage: ‘Mais pourquoi tout tourne-t-il si mal ? Pourquoi la nouvelle 
angoisse et la nouvelle culpabilité comme produites ? Pourquoi déjà Hercule trouvait-il en Junon une marâtre 
pleine de haine, résistant à toute offre de réparation, et en Zeus un père de plus en plus retiré, se détournant de 
plus en plus après avoir favorisé?’ (LdS 239). 
38 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘On dirait que l'entreprise des surfaces (la bonne intention, le 
royaume de la terre) ne rencontre pas seulement un ennemi attendu, venu des profondeurs infernales qu'il 
s'agissait de vaincre, mais aussi un ennemi inattendu, celui de la hauteur, qui rendait pourtant l'entreprise 
possible et ne peut plus la cautionner. Le surmoi comme bon objet se met à condamner les pulsions libidinales 
en elles-mêmes.’ (LdS 239). 
39 In het psychologische pendant betreft het hier de eigen agressie die vervolgens op de omgeving geprojecteerd 
wordt.  
40 Ik verwijs hier naar: ‘mais aussi un ennemi inattendu, celui de la hauteur, qui rendait pourtant l'entreprise 
possible et ne peut plus la cautionner. Le surmoi comme bon objet se met à condamner les pulsions libidinales 
en elles-mêmes.’ (LdS 239). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   155 
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Het was Hera die ook zijn latere vrouw, Deianeira, jaloers maakt. Wat dit tragisch lot nog 

pijnlijker maakt, is de relatie met de vader. Zeus lijkt Hercules aanvankelijk te willen steunen. 

Hij ziet zijn zoon graag als een overwinnaar. Zijn steun wordt echter heel snel teruggetrokken. 

Het lot van zijn zoon verdient uiteindelijk niet zijn aandacht. Zeus doet niets om de op wraak 

gerichte Hera (Juno) tegen te houden en neemt Hercules en Deianeire niet in bescherming.  

Hercules maar ook Oedipus hebben met twee vijanden te maken, stelt Deleuze.
38

 De 

eerste vijand komt vanuit de diepte. Het is de eigen agressie en die van hun omgeving. Hera is 

de eerste vijand.
39

 Hercules is echter al voorbereid om deze vijand het hoofd te bieden. 

Hercules kent al eigen agressie en de agressie van de omgeving, precies net als degene die 

voortgang maakt naar de genitale seksualiteit. Hij vreest dat de zelfbehoudsdrift en de 

doodsdrift de overhand kunnen krijgen boven zijn goede intenties. Het imago van de fallus is 

het wapen tegen het noodlot. Niet alleen het Ik maar ook de ander moet van de partiële slechte 

objecten bevrijdt worden. Hercules verricht de twaalf werken om de misdaden die hij zijn 

familie heeft aangedaan ongedaan te maken. Hij is bang dat hij er niet in zal slagen, maar 

probeert het telkens weer. 

De nieuwe vijand komt op vanuit de hoogte. Het goede object is niet meer in staat om 

de ontwikkeling van de seksuele oppervlakte nog goed te keuren (la cautioner), neemt de rol 

van het Boven-Ik aan, en begint zich tegen de libidineuze driften te keren.
40

 Het is opvallend 

omdat juist het goede object in de hoogte mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van de 

                                                           
37

 Ik maak hier gebruik van het volgende passage: ‘Mais pourquoi tout tourne-t-il si mal ? Pourquoi la nouvelle 
angoisse et la nouvelle culpabilité comme produites ? Pourquoi déjà Hercule trouvait-il en Junon une marâtre 
pleine de haine, résistant à toute offre de réparation, et en Zeus un père de plus en plus retiré, se détournant de 
plus en plus après avoir favorisé?’ (LdS 239). 
38

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘On dirait que l'entreprise des surfaces (la bonne intention, le 
royaume de la terre) ne rencontre pas seulement un ennemi attendu, venu des profondeurs infernales qu'il 
s'agissait de vaincre, mais aussi un ennemi inattendu, celui de la hauteur, qui rendait pourtant l'entreprise 
possible et ne peut plus la cautionner. Le surmoi comme bon objet se met à condamner les pulsions libidinales 
en elles-mêmes.’ (LdS 239). 
39

 In het psychologische pendant betreft het hier de eigen agressie die vervolgens op de omgeving geprojecteerd 
wordt.  
40

 Ik verwijs hier naar: ‘mais aussi un ennemi inattendu, celui de la hauteur, qui rendait pourtant l'entreprise 
possible et ne peut plus la cautionner. Le surmoi comme bon objet se met à condamner les pulsions libidinales 
en elles-mêmes.’ (LdS 239). 
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seksuele positie.
41

 Deze verhouding verandert. Het kind gelooft niet meer in de eigen goede 

bedoelingen. Het goede object houdt zich nu, net als Zeus ten opzichte van Hercules, op 

afstand. Het staat niet meer garant voor de goede daden van het Ik.
42

 De fallus blijkt opeens 

geen goedaardig orgaan te zijn. De goede bedoelingen - de incest die tot het herstel van de 

moeder moest leiden, de wil om de vader aanwezig te stellen – blijken opeens alleen schade 

aan te richten. Hoe komt het kind tot deze ontdekking? Wat voor schade wordt door het 

narcistisch subject aangericht? Deleuze legt hier het primaat bij het visuele aspect van de 

ontwikkeling van het kind. Het kind heeft, zoals aangegeven, de imago’s van de ouders 

phantasmatisch van elkaar gescheiden. De ouders behoren voortaan toe aan twee 

verschillende geslachten. Deze scheiding leidt tot een ontdekking. Het kind ziet iets wat het 

niet gezien mocht hebben. Het lichaam van de moeder, dat hij zich als een te herstellen object 

voorstelde, blijkt door een onoverbrugbaar gebrek getekend te zijn.
43

 Het kind begint te 

beseffen dat de schade, die het lichaam van de moeder aangedaan wordt, fundamenteel van 

aard is. Het is niet alleen veroorzaakt wordt door de werking van de agressie, die het achter 

zich gelaten zou hebben. Haar lichaam wordt niet alleen bedreigd door de werking van de 

interne slechte partiële objecten, de interne  penissen, die in de schizoïde positie daarin 

geprojecteerd worden. Het gebrek, dat ongedaan moest worden gemaakt, blijkt onherstelbaar 

te zijn. Het geslachtsverschil is blijvend. Het lichaam van de moeder verschijnt aan het kind 

voortaan als gecastreerd. De oppervlakte van haar lichaam kent geen penis.  

Deze ontdekking leidt tot het verlies van het gevoel van omnipotentie bij het kind. Het 

komt plotseling tot het besef dat de wereld wetmatigheden kent, waar het geen invloed op kan 

uitoefenen. Het is niet in staat om de wereld te veranderen. Het is niet in staat om het orgaan, 

die hij als de voorwaarde voor een geünificeerde ervaring van het lichaam ziet, op het lichaam 

van de moeder te ontdekken. Het imago van de fallus verwijst nu naar een gebrek bij de 

                                                           
41

 In de terminologie van Klein kunnen we stellen dat de slechte Boven-Ik de overhand krijgt. Klein ziet de 
verhouding tussen het Ik en het Boven-Ik als volgt: ‘The kind super-ego (the benign internal objects) acts as a 
spur for ego-development and enables the ego to expand and venture forth no less than the threatening super-
ego (the strict internal father) prohibits activities. In many instances the young child dares to undertake 
something new because his parents encourage him to do so, and when he trusts them his self-confidence is 
greater’. (Heiman, in Klein et al 1946: 138). 
42

 Ik geef hieronder commentaar van de volgende zinnen: ‘En effet, dans son désir d'inceste-réparation, Œdipe a 
vu. Ce qu'il a vu (le clivage étant fait), et qu'il ne devait pas voir, c'est que le corps blessé de la mère ne l'est pas 
seulement par les pénis internes qu'il contient, mais en tant que manquant de pénis à la surface, comme corps 
châtré. Le phallus en tant qu'image projetée, qui donnait une force nouvelle au pénis de l'enfant, désigne au 
contraire un manque chez la mère.’ (239). 
43

 Ik verwijs hier naar: ‘c'est que le corps blessé de la mère ne l'est pas seulement par les pénis internes qu'il 
contient, mais en tant que manquant de pénis à la surface, comme corps châtré.’ (LdS 239). 
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41 In de terminologie van Klein kunnen we stellen dat de slechte Boven-Ik de overhand krijgt. Klein ziet de 
verhouding tussen het Ik en het Boven-Ik als volgt: ‘The kind super-ego (the benign internal objects) acts as a 
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moeder, stelt Deleuze.44 De pogingen, om de oppervlakte van haar lichaam te doen ontstaan, 

mislukken. De moeder, die nu door het prisma van het imago van de moeder wordt gezien, is 

niet in het bezit van het orgaan dat het kind onbewust als de voorwaarde ziet voor het tot 

stand brengen van de eenheid van het lichaam. De reparatie pogingen lopen op een 

mislukking uit.45  

 

De ontdekking van het gebrek bij de moeder leidt echter tot een nog meer bedreigende 

vaststelling.46 Volgens Deleuze wordt het kind minstens even zeer bedreigd door het feit dat 

de penis – gegeven de splitsing tussen de imago’s van de ouders – alleen het eigendom kan 

zijn van de vader.47 Het besef dat de vader in het bezit is van de penis en daarmee van het 

bestaan van het imago van de fallus verzekerd is, wordt hier door Deleuze anders 

geïnterpreteerd dan door bijvoorbeeld Lacan. Lacan wijst erop dat het kind niet in het bezit 

kan zijn van de fallus. Het is de reële vader die het bezit daarvan op zich moet nemen.48  

Hierdoor kan hij volgens Lacan de rol van de symbolische vader op zich nemen en de 

imaginaire relatie van het kind met de moeder verbreken, een vereiste voor het goed 
                                                           
44 Ik verwijs hier naar: ‘Le phallus en tant qu'image projetée, qui donnait une force nouvelle au pénis de l'enfant, 
désigne au contraire un manque chez la mère.’ (LdS 239). 
45 Deleuze bespreekt hier geen onderscheid tussen de ervaringen van een meisje en een jongen. We kunnen er 
echter vanuit gaan dat een meisje hetzelfde gebrek bij zichzelf ontdekt als bij de moeder. De oppervlakte van hun 
lichaam is door een permanent gebrek getekend. Deze constatering zal echter net als bij een jongen tot het 
verliest van geloof in eigen reparatieve vermogens leiden. Een meisje verliest het geloof in de mogelijkheden om 
controle uit te kunnen oefenen op de buitenwereld. Het ontbreken van penis aan het eigen lichaam is voor haar 
ook een teken dat ze haar eigen lichaam niet meer kan beschermen. Het maakt haar extra fragiel. Penis is het 
orgaan dat in haar phantasie controle kan uitoefenen over haar objecten. Het bezit daarvan is een manier om de 
macht van de slechte interne objecten te bezweren. Men kan de aanwijzingen voor een soortgelijk trauma bij een 
meisje in het eerder werk van Klein vinden. ‘The possession of an external penis would help to convince the girl 
in the first place that in reality she has that sadistic power over both her parents without which she cannot 
master her anxiety, and in the second place that the penis, as a means of sadistic power over her objects, is 
evidence that the internalized dangerous penis and the introjected objects can be overcome; so that having a 
penis ultimately serves to protect her own body’. (Klein 1932: 215). Het besef van het ontbreken van een penis 
moet dus een angst opwekken, die sterker is dan bij een jongen. Ik geef hieronder voorbeelden die de impact van 
deze vaststelling voor de psyche helpen te verstaan.  
46 Ik geef hieronder commentaar op de volgende zin: ‘Or cette découverte menace essentiellement l'enfant ; car 
elle signifie (de l'autre côté du clivage) que le pénis est la propriété du père, et qu'en prétendant faire revenir 
celui-ci, le rendre présent, l'enfant trahit l'essence paternelle qui était dans le retirement, et qui ne pouvait être 
trouvée que comme retrouvée, retrouvée dans l'absence et dans l'oubli, mais jamais donnée dans une simple 
présence de « chose » qui dissiperait l'oubli.’ (LdS 240). 
47 Deleuze zal in zijn later werk hierover een ander thema naar voren doen komen (zie later stuk over de kleine 
Hans in Deux régimes de fous (2002). De Oedipale problematiek wordt aan het kind van buitenaf opgelegd. Het 
kind schrijft de fallus niet aan de vader toe, maar wordt eerder met een Oedipale virus besmet. Het zijn de ouders 
die zijn gedrag in Oedipale termen interpreteren. Zij willen zijn gedrag als die van een man begrijpen. De talrijke 
geslachten, die het kind tot dan toe heeft gehad, worden hem met behulp van dit interpretatieve geweld 
ontnomen. Zijn seksualiteit wordt gereduceerd tot een van de twee opties. Vooralsnog lijkt hier in Logique du 
Sense van een ander problematiek sprake te zijn. Ik kom op dit onderwerp hieronder terug.  
48 We zien hier duidelijk een overeenkomst met Lacaniaanse lezing van het Oedipuscomplex. Het kind komt 
volgens Lacan gedurende dit complex tot besef dat niet hij, maar de vader in het bezit is van de fallus. Het is de 
vader en niet het kind die het verbrokkeld lichaam van de moeder moet herstellen. Zie o.a. Seminar 1956-1957, 
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functioneren van het kind. Deleuze beschrijft hier echter een heel andere dynamiek. Het kind 

hoeft niet over te gaan tot de erkenning van de symbolische autoriteit van de vader. Het kind 

voelt juist aan dat het te ver is gegaan op het moment dat het zich het imago van de fallus 

heeft aangemeten. Deze handeling was een verraad ten opzichte van de vaderlijke essentie, 

stelt hij. Het kind wou de vader aanwezig te stellen, terwijl de vader juist teruggetrokken had 

moeten blijven. De vader had als hervonden gevonden moeten worden, stelt Deleuze.
49

 Het 

kind had moeten beseffen dat de vader altijd teruggetrokken moet blijven. De vader kan alleen 

hervonden worden in de afwezigheid en in de vergetelheid (dans l’absence et dans l’oubli)’, 

stelt hij. Hij kan nooit simpelweg aanwezig worden gesteld als een ‘ding’. Het vergeten vormt 

een fundamenteel deel van zijn essentie. Het kind heeft daar geen weet van. Juist het verraad 

van de vaderlijke essentie en niet het onvermogen om de daadwerkelijke autoriteit van de 

symbolische vader te erkennen, heeft desastreuze consequenties. Het kind was te ijdel. Het 

heeft een fout begaan door deze poging om het object dat in de hoogte verblijft volledig 

aanwezig te willen stellen.  

 

De ontwikkeling van het castratiecomplex kan met het voorbeeld van de Griekse 

helden Hercules en Oedipus geïllustreerd worden. Beide helden geloven heilig in hun eigen 

reparatieve vermogens. Beide geloven in de alliantie met het goede object in de hoogte. 

Hercules gaat ervan uit dat zijn vader aan zijn kant staat. Hij gelooft in zijn eigen krachten en 

verricht heldendaden. Hij is ervan overtuigd dat zijn heldendaden ertoe zullen leiden dat ook 

zijn vrouw altijd van hem zal houden. Niets blijkt echter minder waar te zijn. De vader trekt 

zich terug. Deianeira verliest haar vertrouwen, terwijl Hercules in zijn hoogmoed daar geen 

besef van heeft. Tot heel laat is hij ervan overtuigd dat zijn daden zijn goedheid en zijn liefde 

voor zijn vrouw bevestigen. Oedipus is eveneens te naïef geweest. Hij heeft te gemakkelijk in 

eigen goede intenties geloofd. Hij was te onvoorzichtig en heeft ten onrechte aangenomen dat 

het voldoende was om het huis van zijn vermeende ouders te verlaten. De projectie daarvan 

op het eigen lichaam, het versterken van het eigen Ik door middel van het imago van de fallus, 

loopt catastrofaal af. Oedipus trouwt met zijn moeder en vermoordt zijn vader. Hij doet 

precies datgene wat het orakel voorspeld had. Ook Hercules had moeten inzien dat het goede 

object niet simpelweg aanwezig kan worden gesteld. Het narcisme van beide helden wordt 

vernietigd.  
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 Ik verwijs hier naar: ‘… et qui ne pouvait être trouvée que comme retrouvée…,’ (LdS 240). 
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49 Ik verwijs hier naar: ‘… et qui ne pouvait être trouvée que comme retrouvée…,’ (LdS 240). 
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Het castratiecomplex doet zich daadwerkelijk voor in de kindertijd en komt 

noodzakelijk voort uit de ontwikkeling van seksuele positie.50 Het kind verliest het imago van 

de fallus en van de net verworven oppervlakte. Het komt tot het besef van dit verlies, 

allereerst op basis van de waarneming van de ontbrekende penis bij de moeder. Het ziet dat zij 

geen orgaan bezit dat garant zou moeten staan voor de eenheid van haar lichaam. Deze 

vaststelling wekt in hem de overtuiging dat hem hetzelfde lot kan overkomen. Het kind 

verliest vervolgens het zelfvertrouwen en voelt zich machteloos. De angst voor een totale 

destructie van de eigen ervaring komt met alle hevigheid op. De waarneming van het 

gecastreerde lichaam van de moeder wekt volgens Deleuze niet alleen angst op, maar ook het 

schuldgevoel. Het is de vader die het kind een nieuw schuldgevoel oplegt.51 Het kind voelt 

zich nu schuldig voor wat het de moeder heeft aangedaan. Het voelt zich eveneens schuldig 

voor het feit dat het de nabijheid van het object in de hoogte heeft opgezocht. Het heeft de 

vader in een lijk veranderd.52 Door het opheffen van de afstand heeft hij hem in een ding 

veranderd. Het kind ontwikkelt een imago van een vader die het wil bestraffen en gaat op het 

onbewuste niveau ervan uit dat vader zich wil wreken voor alles wat hem en de moeder is 

aangedaan. De vader neemt weer de rol aan van het object in de hoogte.53 Het kind voelt zich 

weer minderwaardig tegenover dit object. Het kan nooit aan zijn eisen voldoen en schiet 

tekort. Het schuldgevoel is een noodzakelijk gevolg. De vader keert zich, net als in de 

depressieve positie, van het Ik af. Hij bestraft het Ik. De enige manier waarop deze wraak 

volgens het kind vorm kan krijgen is castratie. De vader moet het kind zijn meest dierbare 

bezit afpakken. De opkomst van de castratieangst en van het schuldgevoel maakt een eind aan 

de sterke positie van het Ik.54 Het kind vreest nu dat de penis, die dankzij het phantasma van 

                                                           
50 Ik geef hier commentaar op : ‘Il devient donc vrai, à ce moment, qu'en voulant réparer la mère l'enfant l'a 
châtrée et éventrée, et faire venir le père, l'enfant l'a trahi et tué, transformé en cadavre. La castration, la mort 
par castration, devient alors le destin de l’enfant, réfléchie par la mère dans cette angoisse qu’il éprouve 
maintenant, infligée par le père dans cette culpabilité qu’il subit maintenant come signe de vengeance.’ (LdS 
240). 
51 Ik verwijs naar: ‘infligée par le père dans cette culpabilité qu’il subit maintenant come signe de vengeance’ 
(LdS 240). 
52 Ik verwijs naar: ‘et faire venir le père, l'enfant l'a trahi et tué, transformé en cadavre.’ (LdS 240). 
53 Het is hier duidelijk te zien dat Deleuze niet aan de invloed dat de maatschappij uitoefent op de ontwikkeling 
van een kind denkt. Het imago van de vader wordt hier gekoppeld aan de functie van het Boven-Ik, dat het kind 
disciplineert. De vader dreigt met castratie gegeven de interne dynamiek van de dynamische genese. De 
toenemende ontwikkeling van de relatie van het kind met de wereld wordt hier buiten beschouwing gelaten.  
54 Ik geef hier commentaar op de volgende zinnen : ‘Toute l'histoire commençait par le phallus comme image 
projetée sur la zone génitale, et qui donnait au pénis de l'enfant la force d'entreprendre. Mais tout semble se 
terminer avec l'image qui se dissipe et qui entraîne la disparition du pénis de l'enfant. La « perversité », c'est le 
parcours des surfaces, et voilà que se révèle quelque chose de faussé dans ce parcours. La ligne que le phallus 
traçait à la surface, à travers toutes les surfaces partielles, n'est plus que le tracé de la castration où le phallus 
se dissipe lui-même, et le pénis avec lui.’ (LdS 240). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   159 
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160   Dynamische genese van zin 

de fallus narcistisch bezet wordt, hem/haar ontnomen zal worden. De lijn die de fallus op de 

oppervlakte van het lichaam traceert, wordt tot spoor van castratie.  

Alleen de bovengenoemde vorm van castratie kan volgens Deleuze als het 

‘castratiecomplex’ begrepen worden.
55

 Deze castratie is anders dan de twee voorafgaande. 

Het is anders dan de castratie in de diepte, die tot uiting komt in de phantasmas van 

verslinden-absorptie (devoration-absorption). In de schizoïde positie is er sprake van 

introjectie van partiële objecten. Het kind phantaseert dat het van binnen uit door een 

dergelijk object - de geintrojecteerde vader - gecastreerd wordt. Datgene wat Freud onder het 

castratiecomplex verstaat komt mijns inziens dicht in de buurt komt van wat Deleuze onder de 

castratie in de diepte verstaat. De vader vervult in de belevenis van het kind in het geval van 

de analyse van Freud in feite de rol van een slecht object. Hij is een bedreigend object, een 

concurrent. Hij wil zijn zoon bestraffen voor het volgen van de wensen van zijn eigen libido, 

een straf, dat voortkomt uit de concurrentie tussen beide. De vader wil het kind bestraffen 

voor zijn genitale verlangen naar de moeder.  

Het castratiecomplex, dat zich op de oppervlakte afspeelt, is ook anders dan de 

castratie door het object in de hoogte. In de castratie door het object in de hoogte spelen, zoals 

hierboven al opgemerkt, andere phantasmas een rol. Het object van het verlangen, het Idool, 

is vanuit deze positie onbereikbaar. Het Ik ervaart het gevoel van gebrek en frustratie 

(privation-frustration). Het kind beseft dat het object onbereikbaar is en ontwikkelt allerlei 

strategieën om zijn onvermogen te maskeren. Het kind is in deze positie van meet af aan 

gecastreerd. Het is in principe niet in staat om het object in de hoogte aanwezig te stellen. Het 

object is teruggetrokken en onbereikbaar. Er is in dit geval sprake van doordringende 

ervaringen van gebrek en frustratie, die vervolgens gemaskeerd moeten worden.  

De castratie, die eigen is aan de pervers-seksuele positie, heeft een vorm van 

adsorptie.
56

 Adsorptie is een fenomeen van de oppervlakte. Onder andere in de scheikunde 

verwijst het naar een fenomeen dat optreedt op het grensvlak van twee fasen. Dit kan zijn het 

grensvlak vloeistof-vast, vloeistof-vloeistof, vast-vloeistof of vast-gas. De moleculen van een 

gas of een vloeistof hechten zich aan de oppervlakte van een vaste stof of een vloeistof. Zij 

bedekken deze met een laagje, dat vervolgens verwijderd kan worden. Hechting van 

                                                           
55

 Ik verwijs naar: ‘Cette castration, qui mérite seule le nom spécifique de « complexe », se distingue en principe 
des deux autres castrations, celle de la profondeur par dévoration-absorption, celle de la hauteur par 
privation/frustration. C'est une castration par adsorption, phénomène de surface : ainsi les poisons superficiels, 
les poisons de la tunique et de la peau dont brûle Hercule, ainsi les poisons sur des images ne fût-ce que 
contemplées, comme ces enduits vénéneux sur un miroir ou sur un tableau qui inspirent le théâtre élisabéthain.’ 
(LdS 240). 
56

 Ik verwijs hier naar: ‘C'est une castration par adsorption, phénomène de surface :’ (LdS 241). 
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55 Ik verwijs naar: ‘Cette castration, qui mérite seule le nom spécifique de « complexe », se distingue en principe 
des deux autres castrations, celle de la profondeur par dévoration-absorption, celle de la hauteur par 
privation/frustration. C'est une castration par adsorption, phénomène de surface : ainsi les poisons superficiels, 
les poisons de la tunique et de la peau dont brûle Hercule, ainsi les poisons sur des images ne fût-ce que 
contemplées, comme ces enduits vénéneux sur un miroir ou sur un tableau qui inspirent le théâtre élisabéthain.’ 
(LdS 240). 
56 Ik verwijs hier naar: ‘C'est une castration par adsorption, phénomène de surface :’ (LdS 241). 



5. Ondergang van het Oedipuscomplex   161 

zuiverende moleculen op de vervuilende deeltjes kan ervoor zorgen dat deze vervuilde 

deeltjes vervolgens uit de vloeistof verwijderd worden, een proces dat belangrijk is in 

waterzuiveringsinstallaties. Het narcisme treft hetzelfde lot als de bovengenoemde onzuivere 

deeltjes in een vloeistof. De prille en breekbare laag, die de partiële zones verenigd, wordt 

door een gif bedekt en uiteindelijk vernietigd. Deleuze wijst erop dat we aan deze ervaring 

herinnerd worden in het verhaal van Hercules.57 Hercules trekt een vergiftigd tuniek aan, die 

ingesmeerd is met het bloed van centaur Nessos. De tuniek schrompelt en vernietigd de huid 

van Hercules. Hij wordt weerlos. Niets meer beschermt hem tegen de buitenwereld. Het gif 

dringt langzaam naar binnen en leidt tot het verlies van het narcisme. Alleen angst en het 

schuldgevoel blijven over. Het Ik wordt geparalyseerd.58  

De oppervlakte bederft voorbarig.59 Zij verdwijnt voordat ze zich werkelijk heeft 

kunnen ontwikkelen, stelt Deleuze. Zij wordt vernietigd voordat het kind in staat werd gesteld 

om zijn eigen heldendaden te verrichten, voordat het de mogelijkheid heeft gehad om zijn 

kracht en vermogens tot reparatie te laten gelden.60 Het castratiecomplex kan volgens Deleuze 

direct tot de regressie naar de voorgaande posities leiden. De oppervlakte wordt verscheurd en 

de gevaarlijke diepte maakt zich opeens weer kenbaar. Het Ik wordt met een diepe Spaltung 

geconfronteerd. De incest, die oorspronkelijk goed bedoeld was verschijnt opeens als een 

‘kannibalistisch mengsel van de dieptes’, stelt Deleuze. Het lichaam van de moeder blijkt in 

stukken te worden gescheurd. Het kind blijkt in zijn belevingswereld weer de doodsdrift en 

agressie te laten gelden. Het is niet meer op de reparatie van de ander gericht. Het wil zich nu 

alleen van spanning ontdoen. De ander wordt weer tot de positie van de slaaf gereduceerd. Hij 

of zij zal de behoeftes van het Ik moeten vervullen. Ook de vader wordt opeens op een andere 

wijze ervaren. Hij blijkt opeens een directe en gevaarlijke concurrent te zijn. Hij wordt tot een 

vijand, die direct bestreden moet worden. Het kind is weer uit op eigen overleving. De wereld 

wordt weer gereduceerd tot gevaarlijke partiële objecten. Angst en spanning worden weer 

overheersend. De ijdele pogingen om de diepte te overstijgen, worden in de kiem gesmoord.  

 

                                                           
57 ‘C'est une castration par adsorption, phénomène de surface : ainsi les poisons superficiels, les poisons de la 
tunique et de la peau dont brûle Hercule …’ (LdS 241). 
58 Het dient hier opgemerkt te worden dat alleen degene die de voortgang tot de seksuele positie heeft gemaakt, 
deze ervaring onder kan gaan. Degene die niet door het imago van de fallus geleid wordt, zal ook geen 
castratiecomplex ontwikkelen.  
59 Ik geef hier commentaar op het volgende paragraaf: ‘Mais, justement, c’est en vertu de sa spécificité que cette 
castration retrouve les deux autres et que, phénomène de la surface, elle semble en marquer l’échec ou la 
maladie, la moisissure prématurée, la manière dont la surface pourrit prématurément, dont la ligne à la surface 
rejoint la profonde Spaltung, et l’inceste des surfaces le mélange cannibalique en profondeur – conformément à 
la première raison que nous invoquions tout à l’heure.’ (LdS 241). 
60 ‘la surface pourrit prématurément’ (LdS 241). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   161 
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Er kunnen meerdere voorbeelden van de ervaringen van castratie gegeven worden. 

Deze betreffen natuurlijk niet alleen de genitale seksualiteit. In feite krijgt een ieder die vanuit 

de goede intenties handelt met het risico van castratie te maken. In ons privé en publieke 

leven ontbreekt het niet aan tragische gebeurtenissen, die als castratie ervaren worden, stelt 

Deleuze.
61

 Het kind dat het verbrokkelde lichaam van de moeder wil herstellen is in een ieder 

te vinden.
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 Een ieder zal tot een ontdekking kunnen komen dat zijn goede bedoelingen op 

een ramp uitkomen. Hieronder worden er eerst voorbeelden gegeven van gebeurtenissen die 

beleefd worden vanuit een phantasma van een gecastreerde moeder. De ervaringen die te 

maken hebben met het imago van de dode vader worden daarna besproken.  

Is het niet zo, dat het onbewuste imago van een gecastreerde moeder misschien wel het 

meest intensief in het liefdesleven tot uiting komt. Een ieder die zichzelf tot doel stelt om de 

eigen partner te helpen, om hem of haar bij te staan in hun problemen, kan zeer bedrogen 

eindigen. Niet alleen kan hij erachter komen dat de problemen van de ander niet verholpen 

kunnen worden. Het kan eveneens het geval zijn dat deze problemen juist door het eigen 

toedoen erger worden. Degene die door het imago van de fallus geleid wordt, kan op een 

gegeven moment tot de vaststelling komen dat hij voor deze problemen verantwoordelijk is. 

De fallus verdwijnt. Het wordt tot een agressief orgaan van de diepte. De goede bedoelingen 

blijken destructie tot gevolg te hebben. Degene die handelde heeft spijt. Hij of zij voelt angst 

en schuld. Is deze langzame destructie niet vaak datgene wat menig getrouwd stel onder ogen 

moet zien? Een van de meest drastische voorbeelden is de film Possession van Andrzej 

uawski met Isabelle Adjani in de hoofdrol. De zichzelf overschattende man wordt 

meegesleept in de waanzin van zijn vrouw. Alle pogingen om tot haar door te dringen, lopen 

op een volledige mislukking uit. De situatie verslechtert. De vrouw zakt dieper en dieper in de 

waanzin. Zij is bezeten en bemint een afschrikwekkend beest dat in haar Berlijnse 

appartement leeft. Ze pleegt zelfs meerdere moorden om dit beest te beschermen. Het beest is 

blijkt echter het spiegelbeeld te zijn van de mannelijke narcistische protagonist. Zowel de 

hoofdrolspeelster als haar man sterven aan het einde van de film. Alleen de personificatie van 

het kwaad, die op de mannelijke protagonist lijkt, overleeft. De kijker die zich tot dan toe met 

de man geïdentificeerd had, blijft ontdaan achter. De man faalt niet alleen, maar is juist 
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degene die vernietiging zaait.63 Ook in de meer recente Antichrist van Lars von Trier komen 

we dezelfde situatie tegen. De mannelijke narcistische protagonist – William Dafoe - speelt 

hier de rol van een psycholoog. Hij is er volledig van overtuigd dat hij zijn vrouw 

psychologische hulp kan bieden na de dood van hun kind. Hij zet een therapie op waarbij zij 

met haar angsten geconfronteerd wordt. Zijn vertrouwen in zichzelf wordt echter zwaar op de 

proef gesteld. In de afgelegen bossen drijft hij zijn vrouw in de richting van een psychotische 

inzinking. Ze wordt de waanzin in gedreven wanneer zij het gevoel krijgt dat de man haar 

wantrouwt. Ze moet hem koste wat het kost aan zichzelf binden, vanwege haar angst voor het 

verlies. Wanneer Dafoe een poging doet tot ontsnapping, probeert ze hem met geweld vast te 

houden. De man overleeft de confrontatie ternauwernood en doodt zijn vrouw.  

Zijn boeken die de grootste tragedies van de mensheid trachten te beschrijven niet 

eveneens gedoemd te mislukken? Heeft de geruststelling die ze trachten te geven niet bij 

voorbaat gefaald? Iedere auteur moet snel tot besef komen dat het trauma veroorzaakt door 

het verlies van het geloof van de mensen in zichzelf, niet hersteld kan worden. Is dit niet exact 

wat bijvoorbeeld David Grossman in zijn boek over Shoah ‘Zie onder: Liefde’ ons duidelijk 

probeert te maken. De verhalen zullen ons geen geruststelling brengen. De wonden zullen niet 

geheeld kunnen worden, maar voor altijd open blijven.64 De geruststelling die een kunstenaar 

kan bieden is tijdelijk en zeer kunstmatig. Geldt niet hetzelfde ook voor een filosoof? Ook hij 

gelooft in de kracht van de eigen theorie. Ook hij moet ervan overtuigd zijn dat hij orde aan 

kan brengen in de ons omringende chaos. Hij moet geloven dat het blijvend is en door een 

ieder geaccepteerd kan worden. Dit narcistische phantasma is echter gedoemd te vervliegen. 

Tientallen jaren van hard werken drukken uiteindelijk geen stempel op de omgeving. De 
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wereld is en blijft even chaotisch. Het vinden van een uitweg uit deze impasse is echter wel 

een van de belangrijkste thema’s van Deleuzes filosofie.
 65

  

 

Zoals hierboven aangegeven heeft het narcistische phantasma van de fallus niet alleen 

negatieve consequenties voor de moeder, maar ook voor het goede object in de hoogte. De 

wens om dit goede object - de vader - terug te doen komen heeft ertoe geleid dat het kind hem 

verraden en vermoord heeft.
66

 Het heeft hem in een lijk veranderd. De vader, als het goede 

object, had teruggetrokken in de hoogte moeten blijven. Het goede object had op afstand 

moeten blijven. De les van Deleuze lijkt hier allereerst te zijn dat men de fundamentele 

prudentie in de verhouding tot het object in de hoogte niet moet verliezen. Het object moet 

buiten bereik blijven. Het kan niet volledig aanwezig worden gesteld. Degene die deze 

prudentie wel verliest, die te snel ervan overtuigd raakt dat het object in de hoogte in zijn 

bezit is, is gedoemd ten onder te gaan. Een neoliberale econoom is bijvoorbeeld ervan 

overtuigd dat hij over kennis beschikt die probleemloos ingezet kan worden voor het bestwil 

van de mensheid. De confrontatie met de realiteit kan echter zeer pijnlijk zijn. De voor 

volstrekt juist gehouden theorie kan tot een dode letter worden. De neoliberale denker kan al 

het geloof daarin verliezen. Fukuyama is hier een uitstekend voorbeeld van. Is niet hetzelfde 

het geval ook bij de totalitaire regimes? Heeft men ook daar niet de ondergang van het geloof 

in eigen krachten nadrukkelijk ervaren? Is de fundamentele prudentie in de verhouding tot het 

goede object in de hoogte ook in dit geval niet verloren gegaan? De aanhangers van de 

totalitaire regimes waren immers ervan overtuigd geraakt dat ze in het bezit waren van de 

waarheid. Vele communistische bureaucraten, denkers en kunstenaars geloofden dat een 

nieuwe betere maatschappij gerealiseerd kon worden. Zij geloofden dat de marxistische 

theorie waar was en rechtvaardigden daarmee het maken van vele slachtoffers.  

Een dergelijke weergave van de innerlijke phantasmas geldt natuurlijk niet voor alle 

aanhangers van de totalitaire regimes. Er is al in de voorgaande hoofdstukken opgemerkt dat 

de verhouding tot een natie zowel vanuit de schizoïde, de depressieve en de seksuele positie 

voort kan komen. In geval van een nationaalsocialist kan er bijvoorbeeld met moeite 

gesproken worden over een gedrag, dat door het onbewuste imago van de fallus geleid zou 

worden. De fallus is altijd een reparatief orgaan. Het komt op bij degene die afstand neemt 

van agressie en van de doodsdrift. Degenen die de nationaalsocialistische ideologie opvolgden 
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lijken in eerste door andere motieven gedreven te worden. Zij richtten zich tot het object in de 

hoogte, maar deze gerichtheid is slechts een middel om het Ik te beschermen tegen de 

aanvallen van de slechte partiële objecten. De meeste nazi soldaten pleegden moord na moord 

in het heilige geloof dat het goede object beschermd moest worden. Ze volgden slaafs de 

opdrachten van het object in de hoogte (Führer). Nationaalsocialisten moesten zich echter 

koste wat het kost van deze slechte partiële objecten ontdoen. Zij geloofden dat hun land vrij 

kon worden gemaakt van de vijanden van het Arische ras.67 Hun identificatie met het object 

in de hoogte (Führer, Duitsland, etc.) was allereerst een onderdeel van hun strijd tegen deze 

objecten. Degenen die als slechte partiële objecten gepercipieerd worden – de Joden, 

Communisten, homoseksuelen – dienden vernietigd te worden. Ook de communistische 

ambtenaren – in ieder geval in hun Stalinistische gedaante – richtten hun agressie op partiële 

objecten. De aristocratie en de bezittende klasse moesten bestreden worden.  

De opkomst van de seksuele positie impliceert een afstand name van de doodsdrift, 

van de agressie en de overmatige invloed van de zelfbehoudsdrift. De wil om het object in de 

hoogte volledig aanwezig te stellen impliceert dat men zich als zodanig niet primair tegen de 

slechte partiële objecten richt. In het geval van het nationaalsocialisme kan in die zin niet over 

het ontstaan van het imago van de fallus gesproken worden, en daarmee evenmin over het 

ontstaan van het eigenlijke castratiecomplex dat eigen is aan de seksuele positie. Wat de 

nationaalsocialisten verliezen op het moment dat ze gaan beseffen waartoe hun handelingen 

hebben geleid, zoals dat het geval was voor de door Grossman beschreven Nigel, is alleen het 

idool. Zij verliezen het object in de hoogte en verdwijnen weer in de diepte.  

De Franse ‘nieuwe filosofen’ van de jaren zeventig zijn wellicht een veel betere 

voorbeeld van de hier beschreven castratie problematiek. Denkers zoals Henry-Lévi, 

Glucksmann verliezen eind jaren zestig hun oorspronkelijke fervente geloof in het Maoïsme. 

De communistische revolutie blijkt volgens hen alleen tot meer geweld en onderdrukking te 

leiden. De culturele revolutie in China is daar een uitstekend voorbeeld van. Het marxistische 

denkkader blijkt voor hen uiteindelijk een dode letter te zijn. Ze raken gedesillusioneerd. Deze 

ervaring wordt de drijvende kracht achter hun gehele filosofische project. Hun kritiek op het 

totalitaire systeem en het totalitair denken wordt door een dergelijk onbewust imago 
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leiden. De culturele revolutie in China is daar een uitstekend voorbeeld van. Het marxistische 

denkkader blijkt voor hen uiteindelijk een dode letter te zijn. Ze raken gedesillusioneerd. Deze 

ervaring wordt de drijvende kracht achter hun gehele filosofische project. Hun kritiek op het 

totalitaire systeem en het totalitair denken wordt door een dergelijk onbewust imago 
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gedreven. Hun strijd tegen ieder links filosofisch project heeft een zuiver negatieve 

oorsprong.
68

  

 

5.4 Castratie in het latere werk van Deleuze.  

De thematiek van castratie komt ook terug in het latere werk van Deleuze met 

Guattari. De verschillen tussen eerder en later werk zijn echter niet groot. Castratie wordt 

besproken onder andere in hun bespreking van de gevalsstudie van Freud, de kleine Hans.
69

 

De agorafobie van de kleine Hans en zijn angst voor paarden komt in de lezing van Deleuze 

en Guattari voort uit een confrontatie met de eisen van de ouders. Deleuze en Guattari leggen 

er de nadruk op het feit dat deze kleine patiënt van Freud aanvankelijk de wereld om zich 

heen wil verkennen. Hij is sterk in zijn omgeving geïnteresseerd en wil contacten opbouwen 

met andere kinderen. Dit geldt in het bijzonder voor de kinderen van het andere geslacht. Hij 

wil bijvoorbeeld bij de onderbuurvrouw Mariedl blijven slapen. Zijn seksualiteit ontwaakt. De 

cruciale gebeurtenissen, die de ontwikkeling van de psychische problemen van de jongen 

bepalen, zijn de momenten waarop de ouders autoritair optreden en het kind allerlei verboden 

opleggen, stellen Deleuze en Guattari.
70

 Kleine Hans mag niet bij Mariedl blijven slapen en 

evenmin met de kinderen van de arbeiders spelen. De ouders zijn niet in staat om te beseffen 

dat juist deze verboden de kleine en actieve jongen in de kern van zijn bestaan treffen. 

Volgens Deleuze en Guattari wekken ze angst in hem op. Het kind durft niet meer naar buiten 

te gaan. Hij wordt uiteindelijk angstig voor paarden. Deleuze en Guattari wijzen ook op de 

manier waarop die angst verder vergroot wordt. Kleine Hans wordt een bepaalde vorm van 

seksualiteit opgelegd. Hij wordt eerder geïnfecteerd met een Oedipale virus, stellen ze.
71

 Zijn 

angst voor de paarden wordt door de ouders als een angst voor de vader geïnterpreteerd. Dit 

gebeurt mede met behulp van Freud, die de vader van het jongetje bijstond tijdens de analyse. 

De gerichtheid van de kleine Hans op het buurmeisje wordt geïnterpreteerd als een uiting van 

een meer primaire liefde voor de moeder. De agorafobie en de angst voor paarden worden 

vervolgens begrepen als een bewuste uiting van een verdrongen angst. Het kind zou onbewust 

agressie voelen ten opzichte van de vader. Hij zou hem tegelijk vrezen, wat tot uiting komt in 

de castratieangst. Deze angst mag volgens Freud echter niet als zodanig het bewustzijn 
                                                           
68
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bereiken. Het kind kan zich volgens Freud geen open conflict met de vader permitteren. Dit 

leidt tot verschuiving. Het kind vervangt de vader door een paard.  

Deleuze en Guattari onderstrepen dat Freud de ware drijfveren van de jongen foutief 

interpreteert. Kleine Hans vreest niet voor het verlies van zijn penis. Hij wordt angstig omdat 

hem beperkingen opgelegd worden. Wat hem ontnomen wordt zijn de verschillende manieren 

van omgaan met de wereld. De ouders ontnemen hem zijn talloze geslachten, de talloze 

manieren om zich tot de objecten in zijn omgeving te verhouden. Hij wordt door de ouders tot 

een enkel geslacht gereduceerd.72 Zijn angst voor het paard heeft een ander bron dan Freud 

denkt. Het dier is geen symbool dat de vader representeert. Kleine Hans betreedt hier het 

terrein van dier-worden. Hij wordt geaffecteerd door het dier, dat net als hij, door zijn 

meesters geslagen wordt. Het dier blijkt trots te zijn en niet alleen te lijden. Het is ertoe in 

staat om terug te bijten. Het is woedend en actief.73  

Een dergelijke expliciete kritiek op de misinterpretatie van het gedrag van mensen 

door Freud en andere psychoanalytici treedt in Logique de Sens niet naar de voorgrond. Dit 

wil echter niet zeggen dat er een groot verschil bestaat tussen de eerdere en latere uitspraken 

van Deleuze. Deleuze wil hier in Logique du Sens, in zijn bespreking van Oedipuscomplex en 

castratie, soortgelijk verlies bespreken. Kleine Hans verliest het zelfvertrouwen en de sterke 

pregenitale seksualiteit. Hij is niet meer in staat om verschillende assemblages te doen 

ontstaan, om verschillende verbindingen aan te leggen met zijn omgeving. Hij kan zich niet 

meer onbezorgd op de buitenwereld richten. Zijn duizend geslachten worden hem ontnomen. 

Hij durft niet meer, is bang en voelt zich schuldig. Het paard-worden is een van de 

mogelijkheden om de zelfstandigheid en vroegere optimisme tot op zekere hoogte te 

herstellen.  

 

De opkomst van het castratiecomplex heeft ook belangrijke consequenties voor de 

verhouding van het Ik tot de structuren van taal en maatschappij. Degene die zich het 

vermogen heeft aangemeten om deze structuren tot stand te brengen zal met de consequenties 
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daarvan geconfronteerd worden. Deze structuren kunnen in principe niet tot een eenheid 

gebracht worden. Het eigen handelen blijkt plotseling negatieve consequenties te hebben. De 

conjunctieve synthese blijft onvoltooid. Het Ik verliest het vertrouwen in het eigen vermogen. 

Het acht zich niet meer in staat om zelfstandig de structuren van de taal en omgeving te 

veranderen. Het moet zich neerleggen bij de eigen beperkingen. Dit verlies kan echter 

gecompenseerd worden. De eerste oplossing lijkt in prudentie te liggen. Het narcisme moet 

juiste proporties aannemen. Degene die in het eigen reparatieve vermogens gelooft, moet 

eigen beperkingen erkennen. Hij of zij moet rekening houden met negatieve consequenties 

van het eigen gedrag. Zoals hieronder duidelijk zal worden is dit echter niet de enige 

oplossing. De derde vorm van castratie is geen einde van de dynamische genese. Deleuze laat 

zien dat de ondergang van de seksuele oppervlakte samengaat met het ontstaan van een 

nieuwe metafysische oppervlakte, waar het denken zich van het lichaam losmaakt. De nieuwe 

oppervlakte zal een nieuwe verhouding tot de structuren van de omgeving mogelijk maken.  

 

5.5 Opkomst van de metafysische oppervlakte.
74

  

In het eerste deel van dit hoofdstuk is de opkomst van het castratiecomplex besproken. Het 

narcistische Ik verliest het imago van de fallus en wordt geconfronteerd met imago’s van de 

gecastreerde moeder en de dode vader. Het loopt een hoog risico om terug te keren tot de 

diepte. De Spaltung (splitsing) van de oppervlakte van het lichaam is volgens Deleuze echter 

ook een mogelijkheid. Castratie is geen einde van de dynamische genese. De splitsing van de 

oppervlakte maakt een opening naar een metafysische oppervlakte mogelijk. We zullen zien 

dat juist dankzij de opkomst van deze oppervlakte het denken zich van het lichaam volledig 

kan verzelfstandigen. De symbolen waarvan het denken zich bedient zijn vanaf dat moment 

niet uitsluitend een uiting van het lichaam, zoals dat in de voorgaande posities en periodes het 

geval is. De metafysische oppervlakte – lees de oppervlakte dat na (meta) de fysieke 

oppervlakte opkomt – is de topologische instantie waar het zuivere denken plaats kan hebben.  

Deleuze neemt ook in de analyse van het ontstaan en de werking van de metafysische 

oppervlakte deels afstand van de structuralistische psychoanalyse. De oppervlakte van de zin 

is volgens hem niet a priori gegeven. Zij verzelfstandigd zich als een onafhankelijke dimensie 

van het psychisch apparaat, alleen gegeven de ontwikkelingen zoals het castratiecomplex. 

Deze oppervlakte blijft daarmee met het lichaam verstrengeld. De oppervlakte van zin blijft 
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 Het dient hier opgemerkt te worden dat Deleuze niet aangeeft of de hier beschreven ontwikkelingen de status 
verdienen van een nieuw positie. Ik spreek hier om die reden over periode van postcastratie binnen de seksuele 
positie.  

168   Dynamische genese van zin 

daarvan geconfronteerd worden. Deze structuren kunnen in principe niet tot een eenheid 

gebracht worden. Het eigen handelen blijkt plotseling negatieve consequenties te hebben. De 

conjunctieve synthese blijft onvoltooid. Het Ik verliest het vertrouwen in het eigen vermogen. 

Het acht zich niet meer in staat om zelfstandig de structuren van de taal en omgeving te 

veranderen. Het moet zich neerleggen bij de eigen beperkingen. Dit verlies kan echter 

gecompenseerd worden. De eerste oplossing lijkt in prudentie te liggen. Het narcisme moet 

juiste proporties aannemen. Degene die in het eigen reparatieve vermogens gelooft, moet 

eigen beperkingen erkennen. Hij of zij moet rekening houden met negatieve consequenties 

van het eigen gedrag. Zoals hieronder duidelijk zal worden is dit echter niet de enige 

oplossing. De derde vorm van castratie is geen einde van de dynamische genese. Deleuze laat 

zien dat de ondergang van de seksuele oppervlakte samengaat met het ontstaan van een 

nieuwe metafysische oppervlakte, waar het denken zich van het lichaam losmaakt. De nieuwe 

oppervlakte zal een nieuwe verhouding tot de structuren van de omgeving mogelijk maken.  

 

5.5 Opkomst van de metafysische oppervlakte.74  

In het eerste deel van dit hoofdstuk is de opkomst van het castratiecomplex besproken. Het 

narcistische Ik verliest het imago van de fallus en wordt geconfronteerd met imago’s van de 

gecastreerde moeder en de dode vader. Het loopt een hoog risico om terug te keren tot de 

diepte. De Spaltung (splitsing) van de oppervlakte van het lichaam is volgens Deleuze echter 

ook een mogelijkheid. Castratie is geen einde van de dynamische genese. De splitsing van de 

oppervlakte maakt een opening naar een metafysische oppervlakte mogelijk. We zullen zien 

dat juist dankzij de opkomst van deze oppervlakte het denken zich van het lichaam volledig 

kan verzelfstandigen. De symbolen waarvan het denken zich bedient zijn vanaf dat moment 

niet uitsluitend een uiting van het lichaam, zoals dat in de voorgaande posities en periodes het 

geval is. De metafysische oppervlakte – lees de oppervlakte dat na (meta) de fysieke 

oppervlakte opkomt – is de topologische instantie waar het zuivere denken plaats kan hebben.  

Deleuze neemt ook in de analyse van het ontstaan en de werking van de metafysische 

oppervlakte deels afstand van de structuralistische psychoanalyse. De oppervlakte van de zin 

is volgens hem niet a priori gegeven. Zij verzelfstandigd zich als een onafhankelijke dimensie 

van het psychisch apparaat, alleen gegeven de ontwikkelingen zoals het castratiecomplex. 

Deze oppervlakte blijft daarmee met het lichaam verstrengeld. De oppervlakte van zin blijft 

                                                           
74 Het dient hier opgemerkt te worden dat Deleuze niet aangeeft of de hier beschreven ontwikkelingen de status 
verdienen van een nieuw positie. Ik spreek hier om die reden over periode van postcastratie binnen de seksuele 
positie.  



5. Ondergang van het Oedipuscomplex   169 

dus de uitdrukking van het lichaam mogelijk maken. De belangrijkste verandering die deze 

oppervlakte introduceert, heeft betrekking op de onafhankelijke productie van symbolen. 

Zoals we hieronder zullen zien wordt deze productie voornamelijk mogelijk gemaakt doordat 

deze oppervlakte het Ik in staat stelt om zich, meer daar daarvoor het geval was, op de 

buitenwereld te richten. De symbolen of phantasma’s in eigenlijke zin van het woord, hebben 

op de metafysische oppervlakte niet uitsluitend betrekking op het lichaam en haar lotgevallen. 

Ze ontstaan gegeven het functioneren van het Ik in een breder sociaal en politiek omgeving.  

 

De relatie tussen de metafysische en fysieke oppervlaktes wordt hieronder uitvoerig 

besproken. Ik ga allereerst concentreren op de rol van het castratiecomplex en de goede 

intenties bij het zich verzelfstandigen van het denken op de metafysische oppervlakte. We 

zullen het denkkader bespreken, die Deleuze gebruikt om de relatie tussen het denken en het 

lichaam in de periode na de castratie te analyseren. Het lichaam blijkt een nieuw imago te 

ontwikkelen, een imago van een algemene handeling. De metafysische oppervlakte en het 

denken zijn volgens Deleuze daarbij geen instantie die uitsluitend een sluitende verklaring 

voor ons gedrag kunnen genereren. Ik zal daarbij kort ingaan op de rol dat het concept van 

gebeurtenis (evenement). De analyse van aard van de energie die de metafysische oppervlakte 

bezet wordt in paragraaf 5.8 gegeven en wordt opgevolgd door de analyse van de problemen, 

waar het verzelfstandigde denken op de metafysische oppervlakte mee geconfronteerd wordt.  

 

5.6 De ondergang van de goede intenties. 

De analyse van het denkkader, dat Deleuze tot nu toe ontwikkeld heeft, leidt tot de 

vaststelling, dat degene die gecastreerd wordt nauwelijks de ruimte heeft om te handelen. De 

imago’s van de gecastreerde moeder en de dode vader werken paralyserend. Iedere handeling 

vergroot het schuldgevoel en angst voor de eigen daden. Het Ik verwacht alleen kwaad te 

zullen verrichten. De moeder zal weer gecastreerd worden, de vader gedood. Regressie naar 

de voorgaande posities lijkt op het eerste gezicht de enige uitkomst te zijn. Het Ik wordt 

ontdaan van het vermogen om iets te kunnen veranderen in zijn omgeving. Het legt zich neer 

bij de verbrokkeling en onvolledigheid die het in zijn omgeving aantreft. De wereld zal nooit 

veranderen. De resignatie is volgens Deleuze echter niet het enige gevolg van de castratie. Het 

is geen eindpunt van de dynamische genese.75 Het Ik is in staat om zich voorbij het verloren 

narcisme te ontwikkelen. Het is mogelijk om de moraliteit, die diep in een ieder schuilt, 

                                                           
75 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Pourtant l'histoire ne s'arrête pas là. Le dégagement avec 
Œdipe de la catégorie éthique d'intention est d'une importance positive considérable.’ (LdS 241). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   169 

dus de uitdrukking van het lichaam mogelijk maken. De belangrijkste verandering die deze 

oppervlakte introduceert, heeft betrekking op de onafhankelijke productie van symbolen. 

Zoals we hieronder zullen zien wordt deze productie voornamelijk mogelijk gemaakt doordat 

deze oppervlakte het Ik in staat stelt om zich, meer daar daarvoor het geval was, op de 

buitenwereld te richten. De symbolen of phantasma’s in eigenlijke zin van het woord, hebben 

op de metafysische oppervlakte niet uitsluitend betrekking op het lichaam en haar lotgevallen. 

Ze ontstaan gegeven het functioneren van het Ik in een breder sociaal en politiek omgeving.  

 

De relatie tussen de metafysische en fysieke oppervlaktes wordt hieronder uitvoerig 

besproken. Ik ga allereerst concentreren op de rol van het castratiecomplex en de goede 
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 Het Ik is in staat om zich voorbij het verloren 

narcisme te ontwikkelen. Het is mogelijk om de moraliteit, die diep in een ieder schuilt, 
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verder vorm te geven. De goede intenties worden niet volledig vernietigd. Het 

castratiecomplex kan overwonnen worden. De psyche ontwikkelt een nieuw imago en krijgt te 

maken met een nieuwe topologische dimensie - de metafysische oppervlakte – waarop het 

denken zich van het lichaam verzelfstandigt. De structuren die door het Ik belichaamd worden 

en door zijn toedoen kunnen veranderen worden vanuit de twee oppervlaktes ervaren. Zowel 

de fysieke (seksuele) als de metafysische (geestelijke) oppervlakte kennen eigen 

wetmatigheden. De geestelijke oppervlakte staat niet gelijk aan het bewustzijn zelf. Zij is 

eerder datgene wat het bewustzijn en het voorbewuste mogelijk maakt. De eigenschappen van 

deze oppervlakte worden hieronder besproken.
76

 

 

Hoe komen twee nieuwe instanties binnen de psyche - nieuw imago op de fysieke 

oppervlakte en de metafysische oppervlakte zelf – volgens Deleuze tot stand? Om de 

ontwikkeling daarvan te verstaan moeten we, volgens Deleuze over een nieuw denkkader 

beschikken dat ons in staat zal stellen om het handelen en de goede intenties vanuit een nieuw 

perspectief te bekijken. Om de categorie van de goede intenties te verstaan wordt gewoonlijk 

een onderscheid gemaakt tussen een voltrokken handeling (action réellement fait) en een 

gewilde handeling (l´action voulue).
77

 De intentie wordt in dit geval gelijk gesteld aan de 

gewilde handeling. Een persoon heeft goede intenties wanneer hij bijvoorbeeld een andere 

persoon ergens mee wil helpen. De zo gedefinieerde gewilde handeling wordt direct 

gecontrasteerd met de voltrokken handeling, die hier naar de stand van zaken in de 

werkelijkheid verwijst. De individuele wil wordt aan de werkelijkheid getoetst. Wanneer de 

andere persoon schade wordt toegebracht, is dat voldoende reden om aan de intenties van 

degene die handelt te twijfelen.  

Dit denkkader wordt normaalgesproken toegepast om de intenties van het Ik in de 

Oedipale situatie te begrijpen. Het bepaalt daarmee de manier waarop het Ik zelf zich tot 

eigen handelen verhoudt.
78

 De goede intenties hebben vanuit het genoemde denkkader alleen 

negatieve consequenties. Het verbrokkelde lichaam van de moeder wordt niet tot een eenheid 
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forment un champ transcendental impersonnel et pré-individuel.’ (LdS 285).  
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 Ik verwijs hier naar: ‘Mais ce serait une erreur de penser la bonne intention, et sa perversité essentielle, dans 
le cadre d'une simple opposition de deux actions déterminées, celle qui est voulue et celle qui est faite.’ (LdS 
241).  
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 Ik verwijs hier naar : ‘A première vue il n'y a que du négatif dans la bonne intention qui tourne mal : l'action 
voulue est comme niée, supprimée par ce qui est réellement fait ; et aussi bien l'action réellement faite est déniée 
par celui qui l'a faite et qui en récuse la responsabilité (ce n'est pas moi, je n'ai pas voulu cela, « j'ai tué sans 
savoir »).’ (LdS 241). 
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gesmeed. Het kind wordt geconfronteerd met de aanblik van haar gecastreerd lichaam. Het 

kind beeldt zich in dat het zijn schuld is. De vader, die als een goed object aanwezig gesteld 

moest worden, veranderd in een dood lichaam. De teruggetrokkenheid van de vader is 

geschonden. Ook hier voelt het kind zich verantwoordelijk voor. Het kind ziet zichzelf als de 

oorzaak van deze daden. Het is nog niet in staat om te beseffen dat het niet almachtig is. De 

goede intentie, die het handelen in de genitale periode van de seksuele positie bepaalt en dat 

hier als gewilde handeling (l´action voulue) beschreven is, wordt door de voltrokken 

handeling (action réelment fait) in diskrediet gebracht. De aanblik van de aangebrachte 

schade doet de drijvende kracht achter het handelen vergeten. De goede intentie wordt teniet 

gedaan.79 Het kind vergeet dat het zijn intentie is geweest om lichaam van de moeder te 

herstellen.  

Het beeld van de consequenties van het eigen handelen is zeer ingrijpend voor het Ik 

en kan als zodanig niet aanvaard worden. De enige manier om met deze reële consequenties 

van het eigen handelen om te gaan is verdringing of ontkenning. De voltrokken handeling 

(l’action réellement fait) wordt door het Ik ontkend.80 Het Ik kan en wil de waarheid niet aan. 

Het wil geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het eigen handelen dragen. De 

dood van de vader en de castratie van de moeder kunnen geen consequentie zijn van het eigen 

handelen. Het gewicht van de schuld is te zwaar. Het Ik moet zich van de schuld bevrijden. 

Het moet alles vergeten en maakt zichzelf wijs dat het niets van doen heeft met wat gebeurd 

is.  

De ontkenning van iedere vorm van verantwoordelijkheid is zichtbaar in de bekende 

Duitse en in feite Europese uitspraak na afloop van de Tweede Wereldoorlog ‘Wir haben es 

nichts gewusst’.81 ‘Ik was het niet. Ik heb het niet gewild. Ik heb gemoord zonder het te 

weten’, is het enige wat de daders en bijstanders nog kunnen zeggen. De daders en bijstanders 

ontkennen de oorspronkelijke intenties. De gewilde handeling, het stichten van een nieuw 

maatschappij zonder vreemde elementen erin, wordt uit het bewustzijn geweerd. De kennis 

over de eigen bijdrage aan de misdaden bereikt het bewustzijn alleen in een negatieve 

gedaante zoals ‘Ik heb er niets van geweten’. Het is interessant om te zien dat de ontkenning 

verschillende vorm heeft gekregen binnen de verschillende Europese naties. In Polen en 

daarmee ook in de Poolse cinema, die de oorlogsthematiek behandelt, komt men de 
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ontkenning tegen in de figuur van een Volksduitser. De Polen zelf worden door middel van 

een dergelijke verschuiving van iedere schuld van collaboratie en vervolging van de Joden 

vrijgesproken. Een voorbeeld hiervan is de film Ulica Graniczna uit 1947 van Alexander 

Ford, die de geschiedenis bespreekt van een aantal Joodse inwoners van Warschau, die aan de 

nazi’s uitgeleverd worden. De collaborerende buren zijn geen etnische Polen, maar 

Volksduitsers. Het gebruiken van deze beschrijving maskeert hier het gevoel van schuld. 

Zoals iedereen in die tijd wist, waren het immers niet alleen de etnische Duitsers die hun 

joodse buren verraden hebben en hun huizen en andere bezittingen overgenomen hebben.
82

 

Het spreken over de Volksduitsers vervult echter een dubbele rol. De schuld wordt tegelijk 

niet helemaal verdrongen. Het bewustzijn kan dankzij deze constructie, in een negatieve 

wijze, aan de eigen schuld, de eigen bijdrage aan de vervolging van de joodse buren, 

herinnerd worden.
83

 

De verdringing van het eigen schuldgevoel kan tegelijk tijdelijk ongedaan worden 

gemaakt. De Griekse tragedies vormen hier volgens mij een voorbeeld van. De toeschouwers 

worden door middel van het verhaal geconfronteerd met de aanblik van de consequenties van 

het eigen handelen. Het zien van de tragedie doet de beschermende werking van de 

ontkenning tijdelijk teniet. De toeschouwers kijken met Oedipus maar ook bijvoorbeeld met 

Creon mee naar de consequenties van het eigen handelen. Net als Creon worden ze door de 

aanblik daarvan verpletterd. Creon, die zijn strijd tegen Antigone te laat opgeeft, ziet zijn 

dierbare zoon en vrouw doodgaan. Hij ziet in, dat hij het lot over zichzelf heeft uitgeroepen. 

Bij de toeschouwers treedt op dat moment ook een catharsis op. Hun eigen angsten en 

gevoelens van schuld worden geuit en herbeleefd waardoor de zware druk op de psyche 

tijdelijk minder wordt.  

 

De tegenstelling tussen twee bepaalde handelingen, de gewilde en de voltrokken 

handeling (action determinable voulue, action effectivement faite), is volgens Deleuze echter 

onvoldoende om het handelen na afloop van het castratiecomplex te verstaan. Het is ook 

onvoldoende om de relatie tussen de seksuele en metafysische (geestelijke) oppervlakte te 
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analyse. In het oorlogsvoorbeeld is immers nauwelijks sprake van de goede intenties als het oorspronkelijke 
drijfveer.  
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duiden.84 Ik zal me eerst concentreren op de veranderingen die Deleuze aanbrengt in ons 

begrip van de intentie. De bovengenoemde tegenstelling tussen gewilde en voltrokken 

handeling, kan volgens Deleuze tot een foutieve duiding van het gedrag van een persoon 

leiden. De goede intenties verdwijnen volledig uit het oog, terwijl ze wel degelijk een 

belangrijke rol in de psyche blijven spelen. In Nietzscheaanse termen, die Deleuze ook in 

Logique du Sens blijft gebruiken,85 kan aangegeven worden dat het gebruik van dit denkkader 

de actieve krachten van de psyche tegen kan werken. Een persoon legt zich neer bij de 

negatieve consequenties van het eigen handelen. Deleuze ontwikkelt een ander denkkader om 

dergelijk negatief duiding van het gedrag te voorkomen. De goede intenties kunnen niet gelijk 

worden gesteld aan een gewilde handeling. Zij hebben weinig te maken met een 

psychologisch project dat de subjectieve wil van het subject tot het uitgangspunt neemt.86 De 

goede intenties hebben weinig met een bewust subjectief proces te maken. Het is volgens 

Deleuze onvoldoende om van goede intenties te spreken in geval dat het bewust nagestreefde 

doel als goed naar voren komt. Deleuze analyseert hier de mogelijkheidsvoorwaarden van de 

menselijke wil. De oppervlakte en imago van de fallus spelen in het geval van de intenties 

fundamentele rol. Een gewilde handeling is afhankelijk van een imago dat haar begeleid en 

dat reparatieve tendenties tot uitdrukking moet brengen.  

Een bepaalde gewilde handeling (action determinable voulue) wordt mogelijk gemaakt 

door het mechanisme van projectie – projectie van het goed object in de hoogte op de eigen 

genitale zone - dat eigen is aan de fysieke oppervlakte en het imago van een reparatief 

orgaan.87 De tragedie van Oedipus is volgens Deleuze juist dankzij dit mechanisme te 

begrijpen als een tragedie van schijn (apparence).88 De tragedie die het leven van Oedipus 

beschrijft laat ons de werking van een onbewust imago zien. Deleuze onderstreept hier, net als 

in zijn latere werk met Guattari - waar hij expliciet kritisch is over de duiding van de tragedie 

van Oedipus door Freud en Lacan - dat de tragedie van Oedipus ons geen onbewuste 

gerichtheid op bepaalde figuren uitbeeldt. We beminnen niet onze moeders en willen niet 
                                                           
84Ik geef hieronder commentaar op de volgende passage: ‘Mais ce serait une erreur de penser la bonne intention, 
et sa perversité essentielle, dans le cadre d'une simple opposition de deux actions déterminées, celle qui est 
voulue et celle qui est faite. D'une part, en effet, l'action voulue est une image d'action, une action projetée ; et 
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mécanisme de projection lié aux surfaces physiques. C'est en ce sens qu'on peut comprendre Œdipe comme la 
tragédie de l'Apparence. Loin d'être une instance des profondeurs, l'intention est le phénomène d'ensemble de la 
surface, le phénomène qui correspond adéquatement au raccordement des surfaces physiques.’ (LdS 241). 
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86 Ik verwijs hier naar: ‘et nous ne parlons pas d'un projet psychologique de la volonté’ (LdS 241). 
87 Ik verwijs hier naar: ‘D’une part, en effet, l’action voulue est une image d’action, une action projetée ;(…) 
c’est-a-dire d’un mécanisme de projection lié aux surfaces physiques.’ (LdS 241). 
88 ‘…mais de ce qui le rend possible, c'est-à-dire d'un mécanisme de projection lié aux surfaces physiques. C'est 
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onze vaders vermoorden, onderstreept Deleuze. De tragedie van Oedipus spreekt ons aan 

omdat we de werking en verlies van een onbewust, fysiek imago zien. Deze tragedie bevestigt 

het bestaan van dit imago. Zij toont aan dat we door een bepaalde wil geleid kunnen worden. 

De toeschouwers erkennen zich in dezelfde soort drang om te handelen als die van Oedipus. 

Het onderscheid tussen een gewilde en voltrokken handeling, dat zich volledig op het niveau 

van het bewustzijn afspeelt, maar ook een analyse van de al dan niet symbolische personages, 

die onze onbewuste zouden bevolken, zijn daarmee onvoldoende om de fascinatie voor het 

verhaal van Oedipus te verklaren.
89

  

 

Intentie is een fenomeen van de verzameling (ensemble) van de oppervlakte.
90

 Zij staat 

los van de doodsdrift en de zelfbehoudsdrift en vooronderstelt een wil om de versnippering 

van de ervaring te overwinnen. Gedurende de ontwikkeling van de seksuele positie was er 

echter al meermaals sprake van de verandering van dit imago.
91

 In de pregenitale periode was 

er sprake van ‘oppervlakkige’ (partiële) objecten van partiële zones. Gedurende de 

dominantie van de genitale zone zagen we dat de fallus het dominante imago werd en de 

coördinatie van alle partiële zones tot stand bracht. Het ontstaan van het Oedipuscomplex 

brengt twee afzonderlijke imago’s van de ouders voort. De moeder wordt tot een goed object 

dat verbrokkeld is geraakt. De vader vervult de rol van de autoriteit, die in de hoogte 

teruggetrokken is.  

Op het moment van de ondergang van het castratiecomplex komt er volgens Deleuze 

een nieuw imago op. De goede intenties gaan met de opkomst en ondergang van het 

castratiecomplex niet verloren. De ondergang van het narcisme wil niet zeggen dat een 

terugval tot de voorgaande posities noodzakelijk is. Een persoon kan in haar handelen 

begeleid worden door het imago dat naar een ‘algemene handeling (actie)’ (l’action en 
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 Het dient opgemerkt te worden dat er geen tegenstelling bestaat tussen wat Deleuze hier opmerkt en de kritiek 
die Deleuze op de psychoanalyse in Difference et Répétition (deel Répétition pour elle meme) en L’Anti-Œdipe 
uit. In de genoemde boeken stelt Deleuze dat er binnen de psychoanalyse met een theatrale notie van het 
onbewuste gewerkt wordt. De reële productie van het onbewuste wordt op deze wijze achterwege gelaten. De 
psychoanalyse gaat te veel uit van niet reduceerbare structurele tegenstellingen die de psyche vorm geven. Het 
onbewuste moet volgens Deleuze en Guattari als een fabriek dat op de buitenwereld is aangesloten, gezien 
worden. De conflicten door welke het onbewuste gekenmerkt wordt, zijn het gevolg van de in de buitenwereld 
aangetroffen problemen. Het imago stuurt op een soortgelijke manier het handelen aan en is een lichamelijke en 
onbewuste verhouding tot de omgeving. Ook de imago’s zijn eigen aan de fabriek van het onbewuste. 
90

 Ik verwijs hier naar: ‘Loin d'être une instance des profondeurs, l'intention est le phénomène d'ensemble de la 
surface, le phénomène qui correspond adéquatement au raccordement des surfaces physiques.’ (LdS 241). 
91

 Ik verwijs hier naar: ‘La notion même d'Image, après avoir désigné l'objet superficiel d'une zone partielle, 
puis le phallus projeté sur la zone génitale, puis les images parentales pelliculaires issues d'un clivage, désigne 
enfin l'action en général,…’ (LdS 241). 
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général) verwijst, stelt Deleuze.92 De aard van dit imago kan volgens mij als volgt begrepen 

worden: de handeling is niet meer narcistisch in haar kern en de handelende persoon gelooft 

na het castratiecomplex niet meer in zijn eigen almacht. Het imago verwijst nu niet meer naar 

een afzonderlijke handeling, zoals het imago van de helende fallus dat doet. Het imago betreft 

ook niet uitsluitend relaties met de ouders en andere mensen. Het is mijn inziens losgekoppeld 

van de seksualiteit die betrekking heeft op andere personen. Het imago verwijst nu naar een 

‘algemene handeling’ die een oppervlakte betreft.93 Het verwijst naar alle handelingen (toute 

l’action) die zich over een oppervlakte verspreiden en die haar kunnen bespoken (hanter). 

Alle handelingen moeten de oppervlakte herstellen.94 De ondergang van het imago van de 

fallus betekent niet dat de psyche geen poging meer doet om de telkens weer opkomende 

versnippering teniet te doen. De manier om dit te bereiken is nu echter pervers van aard. De 

versnippering wordt ongedaan gemaakt door imago’s die geen betrekking hebben op andere 

mensen. De oppervlakte die hersteld moet worden, is geen oppervlakte van het eigen lichaam 

of de oppervlakte van het lichaam van een ander. Het kind richt zich in de postcastratie 

periode geheel op de buitenwereld. Het wil de versnippering die het daar aantreft ongedaan 

maken. Ook de ander wordt daar eerder nog als een deel van een groter geheel opgevat. De 

ander is uiting van een grotere wereld. Hij of zij is een actualisatie daarvan. Het imago waar 

men zich nu op richt betreft het handelen binnen dit geheel.95 De goede intenties 

vooronderstellen daarmee geen gerichtheid meer op een andere persoon. Zij blijven 

zegevieren, juist op het moment dat zij niet meer de imago’s van de ouders betreffen. De 

reparatieve tendenties blijken voor Deleuze betrekking te hebben op een geheel andere 

phantasmatische omgeving dan hiervoor. 

De verandering van het imago betekent echter niet dat Deleuze de rol van het object in 

de hoogte achterwege laat. Deze moet nog steeds opgeroepen worden.96 Het object in de 

hoogte moet weer aan de oppervlakte verschijnen (fair venir a la surface). De ondersteuning 

van dit object blijft noodzakelijk. Het Ik kan zich alleen op deze manier beschermen tegen de 

in de eerdere fases van genese opgekomen angsten. Er zal altijd afbreuk gedaan worden aan 

                                                           
92 Ik geef hier comentaar van de volgende zinsdeel: ‘La notion même d’Image, … désigne enfin l’action en 
général, qui concerne la surface, non pas du tout telle action particulière, mais toute l’action qui s’étale en 
surface et qui peut la hanter (réparer et évoquer, réparer la surface et faire venir a là surface).’ (LdS 241). 
93 ‘mais toute l’action qui s’étale en surface et qui peut la hanter’ (LdS 241). 
94 De zinsnede: ‘non pas du tout telle action particulière’ moet mijn inziens daarnaar verwijzen.  
95 Zie hiervoor een deel van de al aangehaalde citaat uit het tekst over Robinson: ‘Et quand nous désirons autrui 
lui-même, sur quoi portait notre désir sinon sur ce petit monde possible exprimé, qu’autrui avait le tort 
d’envelopper en lui, au lieu de le laisser flotter et voler au-dessus du monde, développé comme un double 
glorieux ?’ (LdS 364). 
96 Ik verwijs hier naar: ‘… évoquer, réparer la surface et faire venir a là surface).’ (LdS 241). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   175 
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de essentie van dat object. De teruggetrokkenheid daarvan zal door het Ik nooit geaccepteerd 

worden.
97

 De periode na de castratie is daarmee evenzeer gekarakteriseerd door de reparatieve 

en evocatieve tendenties.  

 

De voorbeelden van de handelingen die Deleuzes theorie kunnen verduidelijken zijn al 

eerder besproken. We zijn nu echter in staat om op een systematische wijze een onderscheid 

maken tussen handelingen die door de Oedipale imago’s begeleid worden en handelingen die 

alleen in de postcastratie periode kunnen opkomen. Het afgenomen belang van het narcisme 

en de toegenomen gerichtheid op de buitenwereld staan nu centraal. Deleuze besteedt in 

Logique du Sens aandacht aan de andere, perverse beleving van de seksualiteit in Appendix IV 

Michel Tournier et le monde sans autrui, waar hij het boek ‘Vendredi ou les limbes du 

Pacifique’ analyseert. Het hoofdpersonage van dit boek - Robinson Crusoe die langdurig 

alleen op een onbewoond eiland verblijft, laat zijn gerichtheid op de mensen los. De imago’s 

die betrekking hebben op andere mensen worden verloren. De oorspronkelijke wil om het 

onbewoonde eiland volledig onder controle te krijgen en geciviliseerd te maken, nemen in 

loop van de tijd af. Robinson ontdekt dat hij zich anders, minder narcistisch tot het eiland kan 

verhouden. Hij wordt één met het onbewoond eiland, wat het beste zichtbaar is in de passages 

waarin hij opmerkt dat zijn aanwezigheid op het eiland tot het ontstaan van nieuwe soorten 

van bloemen leidt. De nieuwe bloemen worden door hem gezien als producten van zijn relatie 

met het eiland. Robinson laat de oorspronkelijke fallische imago’s los en ontwikkelt een 

nieuw pervers imago van het eiland.
98

 

 

Ook een sociale activist kan geleid worden door het nieuwe imago en niet zozeer door 

het streven naar het herstel van het lichaam van de moeder. Zo is het handelen van de door 

Alain Badiou – een filosoof die net als Deleuze de notie van gebeurtenis in zijn werk centraal 

stelt - in onder andere Logiques des Mondes besproken Spartacus, vanuit Deleuzes perspectief 
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 Deleuze lijkt zich dus niet af te keren tegen de positieve mogelijkheden van het goed object in de hoogte, dat 
als onbereikbaar moet worden ervaren. Een vorm van transcendentie is volgens hem noodzakelijk om het 
psychische apparaat te laten functioneren.  
98

 Deleuze zegt daar onder andere het volgende: ‘La nature et la terre ne nous disaient-elles pas déjà que 
l’object du désir n’est pas le corps ni la chose, mais seulement l’Image ? Et quand nous désirons autrui lui-
même, sur quoi portait notre désir sinon sur ce petit monde possible exprimé, qu’autrui avait le tort 
d’envelopper en lui, au lieu de le laisser flotter et voler au-dessus du monde, développé comme un double 
glorieux ? Et quant nous contemplons ce papillon qui butine une fleur reproduisant exactement l’abdomen de sa 
femelle et qui en sort portant sur sa tête deux cornes de pollen, il apparait que les corps ne sont que des détours 
pour atteindre aux Images, et que la sexualité réalise d’autant mieux et plus promptement son but qu’elle 
économise ce détour, qu’elle s’adresse directement aux Images, et finalement aux Eléments libérés des corps. La 
conjugaison de la libido avec les éléments, telle est la déviation de Robinson ; mais toute l’histoire de cette 
déviation quant aux buts, c’est aussi bien le « redressement » des choses, de la terre et du désir.’ (LdS 364). 
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97 Deleuze lijkt zich dus niet af te keren tegen de positieve mogelijkheden van het goed object in de hoogte, dat 
als onbereikbaar moet worden ervaren. Een vorm van transcendentie is volgens hem noodzakelijk om het 
psychische apparaat te laten functioneren.  
98 Deleuze zegt daar onder andere het volgende: ‘La nature et la terre ne nous disaient-elles pas déjà que 
l’object du désir n’est pas le corps ni la chose, mais seulement l’Image ? Et quand nous désirons autrui lui-
même, sur quoi portait notre désir sinon sur ce petit monde possible exprimé, qu’autrui avait le tort 
d’envelopper en lui, au lieu de le laisser flotter et voler au-dessus du monde, développé comme un double 
glorieux ? Et quant nous contemplons ce papillon qui butine une fleur reproduisant exactement l’abdomen de sa 
femelle et qui en sort portant sur sa tête deux cornes de pollen, il apparait que les corps ne sont que des détours 
pour atteindre aux Images, et que la sexualité réalise d’autant mieux et plus promptement son but qu’elle 
économise ce détour, qu’elle s’adresse directement aux Images, et finalement aux Eléments libérés des corps. La 
conjugaison de la libido avec les éléments, telle est la déviation de Robinson ; mais toute l’histoire de cette 
déviation quant aux buts, c’est aussi bien le « redressement » des choses, de la terre et du désir.’ (LdS 364). 



5. Ondergang van het Oedipuscomplex   177 

goed te verstaan. De zin ‘Nous, esclaves, nous voulons en pouvons retourner chez nous’ - Wij 

de slaven, wij willen en kunnen naar huis terugkeren - die de slavenopstand mogelijk maakt, 

is ook voor Deleuze relevant. Zij brengt een intentie van Spartacus tot uiting.99 Spartacus wil 

het verbrokkelde lichaam van de maatschappij herstellen. De intern gepolariseerde en 

verscheurde samenleving moet een eenheid worden. Degene die uitgesloten worden – de 

slaven – moeten een deel daarvan gaan uitmaken. De zin ‘Wij de slaven, wij willen en kunnen 

naar huis terugkeren’ roept ook iets op. Zij is een verwijzing naar een transcendentie, naar een 

idee die de mensen overstijgt. Zij verwijst naar een reeks concrete handelingen die het 

beoogde doel moeten realiseren.100 

Er zullen hieronder andere voorbeelden gegeven worden van handelingen, die door het 

imago van de ‘algemene handeling (actie)’ begeleid worden. Deleuze maakt een kort maar 

tegelijk scherp onderscheid tussen de handelingen, die hun bron hebben in de fallische en die 

hun bron hebben in de postcastratie periode. Het nieuwe imago van de algemene handeling is 

niet narcistisch van aard. Het impliceert geen gerichtheid op andere mensen, zoals dat nog het 

geval was met het imago van de vader en de moeder in de fallische periode van de seksuele 

positie. Deze zienswijze wordt volgens mij ook ondersteund door het werk van Deleuze en 

Guattari.101 Deleuze en Guattari analyseren onder andere in Mille Plateaux phantasmas en 

imago’s die niet narcistisch van aard zijn. Hun analyses van het de fenomenen zoal het dier-

worden, vrouw-worden, joods-worden, onzichtbaar-worden vormen mijns inziens de 

voorbeelden van soortgelijke phantasmas. Spartacus, die hierboven besproken is, wordt niet 

geleid worden door een narcistische phantasma. De negatieve verhouding ten opzichte van het 

Romeinse Rijk maakt het onmogelijk. Hij is een buitenstaander die voor andere 

buitenstaanders opkomt. De slaven kunnen pas in opkomst komen op moment dat zijn hun 

slaaf-zijn als problematisch gaan ervaren. De slaven moeten zichzelf als een onderdrukte 

minderheid zien en niet als een groep die een goed gedefinieerde plaats heeft binnen de 

hiërarchie van het Romeinse Rijk.102 Spartacus kan pas in opstand komen op moment dat hij 

                                                           
99 Het moet aangegeven worden dat Badiou (2006: 59) minder aandacht besteed aan de fysieke phantasma, die 
hier volgens ons een fundamentele rol speelt. Spartacus staat in het licht van de gebeurtenis. Zijn handelen maakt 
een breuk met het verleden mogelijk. De zin die hij uitspreekt is een uitdrukking van dat breuk en maakt het 
handelen in het licht van de gebeurtenis mogelijk. De slavenopstand spreekt mensen aan, maar het is de 
gerichtheid op en trouw zijn aan de gebeurtenis, die ervoor zorgen dat de opstand kans van slagen heeft.  
100 Ik kom hieronder en in hoofdstuk zes terug op het thema van het imago van algemene handeling. Dit nieuwe 
imago is immers direct verbonden met het phantasma, dat op de metafysische oppervlakte ontstaat. Deze analyse 
wordt nu nog deels achterwege gelaten.  
101 Zie onder andere: Mille Plateaux: 284-380. 
102 Voor een interessante recente analyse van de rol van en veranderingen in de structuur van slavernij, ook in het 
Romeinse Rijk, zie Graeber (2011: 198), ‘Debt, the First 5,000 years’, New York: Melvillehouse. Voor de 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   177 
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deze hiërarchie in twijfel trekt. Hij moet tot besef komen dat zijn subjectiviteit en waardigheid 

niet meer ontleend kan worden aan de sociale en politieke ordening van het Rijk. Sparcacus 

moet door een niet-narcistische imago geleid worden. De hierboven besproken kleine Hans 

raakt gefascineerd door de dieren. De confrontatie met de overmacht van zijn omgeving leidt 

in zijn geval tot het dier-worden. Hij is gefascineerd door de kracht en trots van de paarden. 

Zij stralen deze kracht uit ondanks hun slechte behandeling door de mensen.
103

 Deleuze wijst 

zowel in Mille Plateaux als in Logique du Sens op dezelfde fenomeen. De gerichtheid op de 

dieren drukt intenties uit die niet meer fallisch van aard zijn. Kleine Hans kan zich alleen 

dankzij het dier-worden tegen de overmacht van zijn omgeving en de onderwerping daaraan 

verzetten. Het dier-worden stelt hem in staat om zijn geloof in zichzelf te beschermen, om 

anders te handelen dan voorgeschreven. Het stelt hem in staat om zich buiten de rigide 

ordening die de maatschappij voor hem in petto heeft, te positioneren. Het dier-worden stelt 

hem, in terminologie van Logique du Sens, in staat om een wereld op te roepen, die geen 

onderdrukking meer kent.  

 

5.7 Voltrokken handeling - denken. 

Om de aard van het handelen in de postcastratie periode en de aard van de 

metafysische oppervlakte te duiden moeten we echter niet alleen anders denken over de 

intenties die het individueel handelen begeleiden. Deleuze ontwikkelt hier ook een ander 

denkkader om over de daadwerkelijk voltrokken handeling te spreken. De voltrokken 

handeling wordt begrepen gegeven de concepten die eigen zijn aan de metafysische 

geestelijke oppervlakte. Binnen het door Deleuze bekritiseerde denkkader wordt de 

voltrokken handeling gelijk gesteld aan een gedetermineerde handeling. Deze handeling 

wordt vervolgens tegenover een gewilde handeling geplaatst.
104

 De handelende persoon wordt 

uiteindelijk met de harde realiteit geconfronteerd. De voltrokken handeling telt veel zwaarder 

dan datgene waar deze persoon op gericht was. De confrontatie met de gevolgen van het eigen 

handelen, leidt tot de ontwikkeling van het realiteitsbesef. Het Ik moet tot de vaststelling 

komen dat de werkelijkheid aan bepaalde wetten gehoorzaamt. De eigen invloed op de wereld 

verschijnt als zeer beperkt. De opkomst van het realiteitsbesef wordt inderdaad vaak in de 

tragedies uitgebeeld. Oedipus komt tot het besef dat hij door het noodlot wordt getroffen. Zijn 
                                                                                                                                                                                     
analyse van het fenomeen van minderheid-worden zie bijvoorbeeld onder andere MP: 333 en van de beweging 
zoals die van Spartacus het hoofdstuk ‘1227 – Traité de nomadologie : la machine de guerre’, in MP: 434.  
103

 Zie DRF: 82 en MP: 315. 
104

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Mais, d’autre part, l’action effectivement faite n’est pas 
davantage une action détermine qui s’opposerait à l’autre, ni une passion qui serai le contrecoup de l’action 
projetée.’ (LdS 241). 
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eigen beeld van zichzelf en van de wereld wordt verpletterd. Hij is niet degene die aan het 

noodlot is ontsnapt. Hij is niet redder van Thebe, die de stad van de Sphinx heeft bevrijdt. 

Nimmer is hij een geliefde van de koningin. Hij is daarentegen de oorzaak van de ellende in 

de stad, de minnaar van zijn moeder en de moordenaar van zijn vader. Hij komt tot inzicht dat 

de wereld zijn eigen wetten heeft. Zijn handelen is vooraf bepaald.105 Ook de handelingen van 

andere personages kunnen vanuit dit kader begrepen worden. De mannen in von Trier’s 

Antichrist of in Zulawski’s Possession hebben niet direct het idee dat zij verantwoordelijk zijn 

voor de opkomende psychoses van hun vrouwen. Het is pas achteraf dat de toeschouwers hun 

handelen als een ontvouwing van een eeuwige en niet veranderende structuur, – ‘de strijd 

tussen de geslachten’ - kunnen interpreteren.  

De voltrokken handeling wordt dus in het door Deleuze bekritiseerde denkkader gelijk 

gesteld aan een passie die uit een geprojecteerde handeling voortvloeit (contrecoup).106 De 

voltrokken handeling wordt in dat geval begrepen als een bewustzijnsinhoud, die direct 

gekoppeld is aan het onbewuste imago. De passie wordt direct gekoppeld aan het imago, dat 

tot het handelen aangezet heeft. Het gevoel van spijt bij Oedipus zou direct afgeleid kunnen 

worden uit het onbewust imago dat zijn handelen eerst begeleid heeft. In het geval van 

Antichrist zouden we kunnen stellen dat de bewuste wil om de eigen geliefde bij te staan, 

voortvloeit uit het onbewust imago, waar het herstellen van de oppervlakte van het lichaam 

van de ander, centraal staat.107  

Deleuze probeert echter om dit denkkader te nuanceren. De voltrokken handeling leidt 

ook volgens hem tot een toegenomen realiteitsbesef. Wat hier echter achterwege wordt 

gelaten, is het feit dat de werkelijkheid en haar structuren in hoge mate onbepaald zijn. De 

structuren zijn niet volmaakt.108 Een voltrokken handeling draagt volgens Deleuze een hoge 

                                                           
105 De verfilming van deze mythe door Passolini is in dat opzicht interessant. Oedipus handelt op moment 
wanneer hij zijn vader vermoordt en bij zijn overwinning op de Sfinx als een bezetene. Hij lijkt zich tegen het 
eigen handelen te willen verzetten, maar voert uiteindelijk datgene uit wat de goden hebben voorgeschreven. 
Deze momenten worden door Oedipus vervolgens volledig verdrongen. Passolini maakt van de ontdekking van 
de drijfveren van koning Oedipus een moeizaam en pijnlijk proces. Pas de zelfmoord van zijn geliefde 
vrouw/moeder leidt tot inzicht en dwingt hem ertoe om zijn koningschap aan Creon af te staan. Oedipus steekt 
zijn ogen uit en verlaat Thebe. In de film van Passolini keert hij terug naar het hedendaagse Italië, waar hij 
spelend op een fluit aan het ronddwalen is.  
106 Ik verwijs naar : ‘ni une passion qui serai le contrecoup de l’action projetée.’ (LdS 241).  
107 De film van von Trier bewijst echter het ongelijk van dit punt. De handelingen van de cognitieve psycholoog 
lijken op het eerste gezicht voort te komen uit een phantasma van de reparatieve fallus. Niets lijkt minder waar te 
zijn. Willem Dafoe lijkt eerder door een destructieve phantasma geleid te worden, dat zich op het bewust niveau 
op een zeer onschuldige wijze manifesteert. 
108 Het verzet tegen de stelling dat het onbewuste een onveranderende structuur is, is ook centraal in Différence 
et Répétition. Het onbewuste wordt daar als een dynamisch en probleemoplossend systeem. De tegenstelling 
tussen de geslachten wordt daar niet als een universeel gegeven begrepen, maar als een antwoord binnen een 
bepaald problematisch veld. Deze tegenstelling is een uiting of oplossing van een sociale problematiek (zie bijv. 
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mate van onbepaaldheid in zichzelf.
109

 Een voltrokken handeling is vanuit het perspectief van 

het Ik allereerst datgene wat komt. Zij representeert datgene wat kan komen. Het Ik wordt 

volgens Deleuze overrompeld door de gebeurtenissen. De voltrokken handeling wordt 

opgevat als iets dat noodzakelijk uit het eigen handelen voortkomt, maar dat daar tegelijk niet 

mee samenvalt. Het Ik heeft van meet af aan het idee dat het de drijvende kracht is achter een 

bepaalde handeling, maar de voltrokken handeling zelf is geen handeling of passie.
110

 De 

voltrokken handeling verschijnt aan het Ik als een gebeurtenis, een Eventum tantum, stelt 

Deleuze. De gevolgen van het eigen handelen verschijnen als onvoorzien en onbepaald. 

Niemand kan anticiperen waar zijn handelingen toe zullen leiden. 

De handelende persoon legt pas achteraf orde aan de gebeurtenis op. Pas achteraf doet 

hij een poging om de oorzaken van een gebeurtenis te doorgronden. Pas achteraf worden ze 

benoemd. Het denken doet pas na het handelen en de gebeurtenis haar werk. Oedipus is 

overtuigd dat hij het goede doet, wanneer hij de oorzaken van de tegenspoed van Thebe 

onderzoekt. Hij is overtuigd dat de schuld bij anderen ligt. Zijn verbazing is groot nadat de 

oorzaak van de ellende van zijn volk aangewezen wordt. Oedipus wordt van zijn narcisme 

beroofd. Hij steekt zijn ogen uit en vertrekt uit Thebe. Hij kan de gebeurtenissen die hem 

overkomen niet aan.
 111

 De schok die de gebeurtenissen in hem teweeg brengen wordt echter 

spoedig door het denken opgevangen. Pas achteraf fluistert het denken hem en de 

toeschouwers de oplossing in. Het noodlot of de wil van de goden heeft tot zijn en onze 

ondergang geleid. De orde wordt pas achteraf tot stand gebracht. De gebeurtenissen krijgen 

een naam en een structuur.  

 

De nieuwe manier om over de gewilde en voltrokken handeling te spreken stelt 

Deleuze in staat om de nieuwe topologische structuur van de psyche – eigen aan de periode 

van postcastratie – te bespreken.
112

 Het Ik heeft volgens hem een andere verhouding tot een 

voltrokken handeling dan tot een gewilde handeling. Beide staan niet in oppositie tot elkaar. 

Net als de gewilde handeling wordt ook de voltrokken handeling begeleidt door een projectie 
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 Ik geef hier commentaar op de volgende passage : (de voltrokken handeling – P.S.) C'est quelque chose qui 
arrive, qui représente à son tour tout ce qui peut arriver, ou mieux encore quelque chose qui résulte 
nécessairement des actions et des passions, mais qui est d'une tout autre nature, ni action ni passion soi-même : 
événement, pur événement, Eventum tantum (tuer le père et châtrer la mère, être châtré soi-même et mourir).’ 
(LdS 241). 
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mais qui est d'une tout autre nature, ni action ni passion soi-même’ (LdS 241). 
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surface. Seulement, c’est une tout autre surface, métaphysique ou transcendantale.’  (LdS 242).  
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op een oppervlakte. Er is nu echter geen sprake van een projectie van een imago op een 

fysieke oppervlakte van het eigen lichaam. In geval van de voltrokken handeling is er sprake 

van projectie op een nieuwe topologische instantie, de metafysische of transcendentale 

oppervlakte.113 De ervaringen worden voortaan niet alleen aan het eigen lichaam beleefd. Het 

Ik beseft voortaan dat het aan de omringende wereld en haar manier van de representatie van 

gebeurtenissen onderworpen is. De metafysische of transcendentale oppervlakte overstijgt het 

lichaam. Zij voorziet deze van woorden om de handelingen en gebeurtenissen te benoemen. 

Zij stelt het ik in staat om karakteristieken aan de buitenwereld toe te schrijven. Dit verklaart 

waarom Deleuze deze oppervlakte transcendentaal noemt. Zij maakt het mogelijk om 

gebeurtenissen van eigenschappen te voorzien. Zij levert de structuren aan om het handelen te 

verklaren. Zij kunnen dankzij haar op een bepaalde wijze aan het Ik verschijnen. Het Ik dicht, 

dankzij deze oppervlakte, allerlei eigenschappen toe aan de wereld.  

Een handeling wordt daarmee niet alleen op de fysieke oppervlakte geprojecteerd, 

waar zij begeleidt wordt door de interne fysieke imago’s.114 Een handeling wordt ook 

geprojecteerd op een metafysische of ‘geestelijke’ (cérébrale) oppervlakte, die buiten de 

directe controle van het Ik staat. Oedipus, die in het antieke Griekenland leeft, meent door het 

noodlot te zijn getroffen. De naam ‘noodlot’ voorziet zijn handelen van betekenis. Oedipus 

benoemt en verstaat datgene wat hem overkomt. Hij wordt in staat gesteld om zijn ervaring te 

ordenen en te structureren. Datgene wat voor Deleuze in feite onbepaald is wordt dankzij de 

metafysische oppervlakte tot op zekere hoogte als een gestructureerd geheel ervaren. Datgene 

wat hem overkomt, krijgt een naam. De projectie op de geestelijke oppervlakte zorgt ervoor 

dat de gebeurtenissen begrepen kunnen worden. De toeschouwers van de tragedie kunnen nu 

stellen dat het noodlot, de wil van de goden, het toeval of de natuurwetten tot de ondergang 

van Oedipus geleid hebben. De projectie op de geestelijke oppervlakte maakt het mogelijk om 

een handeling als een deel van een breder geheel te verstaan. De oppervlakte valt dus niet met 

een realiteitsbesef samen en evenmin met het bewustzijn zelf. Zij is eerder een systeem van 

tekens en symbolen die de fysieke wereld op verschillende wijzen kunnen representeren.  

 

                                                           
113 Ik verwijs hier naar: ‘c’est une tout autre surface, métaphysique ou transcendantale.’ (LdS 242).Voor een 
analyse van de betekenis van deze term in relatie tot de taal zie Marc de Kessel 2009: 139 in Deleuze 
Compendium. 
114 Ik verwijs hier naar: ‘On dirait que l’action tout entière s’est projetée sur un double écran, l’un constitue par 
la surface sexuelle et physique, l’autre pat une surface déjà métaphysique ou <cérébrale>.’ (LdS 242). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   181 
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Compendium. 
114
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De intentie als oedipale categorie is dus geen tegenhanger van een voltrokken 

handeling.
115

 De intenties, die uit de Oedipale situatie voortkomen, blijven echter ook na 

afloop van het castratiecomplex een belangrijke rol spelen. De intentie neemt de verzameling 

van alle mogelijke handelingen en verdeelt deze in twee, stelt Deleuze.
116

 Zij projecteert een 

handeling op twee schermen, op de fysieke en de metafysische oppervlaktes. Iedere handeling 

wordt daarop georganiseerd aan de hand van de regels die voor deze twee schermen 

(oppervlaktes) gelden. Elk handeling verschijnt op de fysieke oppervlakte als gewild. Mensen 

handelen omdat ze door fysieke imago’s geleid worden. Wanneer ze handelen, willen ze 

herstellen en oproepen.
117

 Dit geldt ook voor Oedipus. De emoties die hij ervaart kunnen 

alleen begrepen worden wanneer het voortbestaan van de intenties gepostuleerd wordt. 

Oedipus heeft een intentie om het beschadigde lichaam van de moeder te herstellen en om de 

teruggetrokken vader te doen terugkomen. Hij steekt zijn ogen uit en vertrekt uit Thebe omdat 

hij zich voor zijn daden verantwoordelijk voelt. Kleine Hans verliest evenmin de fysieke 

imago’s die zijn handelen begeleiden. Hij behoudt zijn wil, juist op het moment dat hij zijn 

angsten ontwikkelt. Deze wil komt tot uitdrukking in zijn angst en fascinatie voor paarden. De 

paarden weten in de belevenis van de kleine Hans, ondanks hun onderdrukking, ook hun trots 

te behouden.
118

 We zien hier geen resignatie. De paarden tonen de kleine jongen dat het 

mogelijk is om onderdrukking te doorstaan. 

Het tweede scherm waar de handeling, volgens Deleuze, op geprojecteerd wordt, is de 

metafysische oppervlakte, waarop alleen de resultaten van een handeling geprojecteerd 

worden. Op deze oppervlakte kan een handeling nooit als gewild verschijnen, stelt hij.
119

 De 

projectie daarop zorgt ervoor dat een handeling als geproduceerd wordt ervaren. De 

handelende persoon zoekt naar verklaringen van het eigen handelen. Hij refereert aan de 

externe omstandigheden en gebruikt symbolen. Oedipus denkt meteen aan het noodlot en de 

wil van de goden. Als een antieke Griek kan hij immers geen andere verklaring voor wat hem 
                                                           
115

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Bref, l’intention comme catégorie œdipienne n’oppose pas 
du tout une action faite. Au contraire, elle prend l’ensemble de toute action possible et le divise en deux, le 
projette sur deux écrans, et détermine chaque côté conformément aux exigences nécessaires de chaque écran : 
d’une part toute l’image de l’action sur une surface physique, où l’action même apparaît come voulue et se 
trouve déterminée sous les espèces de la réparation et de l’évocation ; d’autre part tout le résultat de l’action 
sur une surface métaphysique, où l’action même apparaît comme produite et non voulue, déterminée sous les 
espèces du meurtre et de la castration.’ (LdS 242).  
116

 Ik verwijs hier naar: ‘Au contraire, elle prend l’ensemble de toute action possible et le divise en deux, le 
projette sur deux écrans, et détermine chaque côté conformément aux exigences nécessaires de chaque 
écran’ (LdS 242). 
117

 Ik verwijs hier naar: ‘d’une part toute l’image de l’action sur une surface physique, où l’action même 
apparaît come voulue et se trouve déterminée sous les espèces de la réparation et de l’évocation ;’ (LdS 242). 
118

 Zie DRF: 90.  
119

 Ik verwijs hier naar: ‘d’autre part tout le résultat de l’action sur une surface métaphysique, où l’action même 
apparaît comme produite et non voulue, déterminée sous les espèces du meurtre et de la castration.’ (LdS 242).  
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overkomen is, vinden. De hedendaagse toeschouwers van von Trier’s Antichrist zijn wellicht 

geneigd om aan de onoverwinbare spanning tussen de geslachten te denken, wanneer zij het 

handelen van de hoofdpersonages moeten verklaren. De exclusieve aandacht voor de 

verklaringen, verdringt echter direct de gedachte aan de achterliggende intenties van de 

handelende persoon. Zij hebben het niet gewild en blijken dus geen invloed op hun leven te 

kunnen uitoefenen.  

De projectie van een handeling op de metafysische oppervlakte heeft volgens Deleuze 

ingrijpende gevolgen voor het Ik en zijn perceptie van eigen handelen. Een handeling 

verschijnt op de metafysische oppervlakte in een gedaante van moord en castratie, stelt hij.120 

Het overkomt ons. Het is niet gewild. Een ieder die zijn toevlucht in de metafysische 

oppervlakte neemt, bedient zich van allerlei verklaringen. ‘Ik heb gehandeld omdat ik niet 

anders kon’, ‘De omstandigheden hebben mij ertoe gedwongen’, ‘Het was de wil van God, 

noodlot, fysieke processen, die niet weerstaan hadden kunnen worden’. Resignatie is het 

resultaat. Alleen de aandacht voor de imago’s die op de fysieke oppervlakte geprojecteerd 

worden kan de resignatie voorkomen.  

 

Deleuze geeft aan dat het toegenomen belang van het pure denken – het 

verzelfstandigde denken op de metafysische oppervlakte – zichtbaar wordt gemaakt door het 

toegenomen belang van het mechanisme van ontkenning, dat reeds door Freud werd 

geanalyseerd. De symbolen, die het denken dankzij dit mechanisme produceert, 

verzelfstandigen zich ten opzichte van het lichaam.121 Deze verzelfstandiging wordt door 

Freud beschreven in een artikel ‘De ontkenning’ uit 1925. Het mechanisme van ontkenning 

stelt volgens hem het Ik in staat om een affect dat niet gerepresenteerd mag worden, alsnog tot 

het bewustzijn te laten doordringen. Het maakt een intellectuele aanvaarding van het 

verdrongene mogelijk. Freud geeft in zijn tekst een interessant voorbeeld van dit mechanisme. 

Een van zijn patiënten ervaart woede en is boos op hem. Hij wil echter geen kwetsende 

opmerkingen maken. Hij wil op bewust niveau niet aanvaarden dat zijn agressie eigenlijk op 

Freud gericht is. De patiënt neutraliseert dan ook zijn affecten met een zin ‘U zult wel denken 

dat ik iets kwetsend wil zeggen, maar dat ben ik echt niet van plan’.122 De diepere agressie 

kan dankzij deze ontkenning op een neutrale manier geuit worden. Zonder het aan zichzelf toe 

                                                           
120 Ik verwijs naar: ‘déterminée sous les espèces du meurtre et de la castration.’ (LdS 242). 
121 Ik verwijs hier naar: ‘Le célèbre mécanisme de <dénégation> (ce n’est pas ce que j’ai voulu…), avec toute 
son importance pur la formation de la pensée, doit alors s’interpréter comme exprimant le passage d’une 
surface a l’autre.’ (LdS 242). 
122 Freud 1925 ‘De ontkenning’, in Freud (1988: 117).  5. Ondergang van het Oedipuscomplex   183 
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Freud gericht is. De patiënt neutraliseert dan ook zijn affecten met een zin ‘U zult wel denken 

dat ik iets kwetsend wil zeggen, maar dat ben ik echt niet van plan’.
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 De diepere agressie 

kan dankzij deze ontkenning op een neutrale manier geuit worden. Zonder het aan zichzelf toe 
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te geven heeft het patiënt uiting aan zijn affect. Het agressieve affect moet echter verborgen 

blijven, omdat het bewust uitten daarvan de relatie tot Freud in gevaar zou kunnen brengen. 

De patiënt geeft de agressieve impuls dus plaats in zijn bewustzijn door middel van de 

ontkenning.
123

  

Ontkenning is volgens Freud van fundamenteel belang voor het begrip van de relatie 

tussen het denken aan de ene kant en het affectieve leven aan de andere.
124

 Het denken is geen 

instantie die een voortdurende poging doet om de ongewenste onbewuste affecten volledig te 

onderdrukken. Het denken voorziet de affecten van symbolen die aanvaardbaar zijn. De 

patiënt beeldt zich een probleemloze relatie met Freud in. Het denken bepaalt dankzij de 

symbolen die het produceert de manier waarop de affecten in het bewustzijn opgenomen 

worden. Het denken zorgt ervoor dat het beeld dat het Ik van zichzelf heeft in de realiteit 

wordt waargenomen.
125

  

 

5.8 Metafysische oppervlakte en de driften. 

De metafysische of de geestelijke oppervlakte wordt na de castratie de belangrijke nieuwe 

topologische dimensie. De projectie van een handeling op deze oppervlakte kan voor het Ik 

een middel zijn om de eigen bijdrage aan een handeling te ontkennen. Het Ik kan door middel 

van deze projectie de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen van zich afschuiven. 

Oedipus geeft de schuld aan het noodlot. In zijn bewustzijn komt allereerst de gedachte op: 

‘Ik was het niet. Ik heb het niet gewild. Ik heb het niet geweten’. Oedipus vormt een 

ontkenningssymbool. De imago’s die op de fysieke oppervlakte geprojecteerd werden, raken 

in vergetelheid. Het menselijk handelen verschijnt aan het Ik nu als gedetermineerd. Het Ik 

lijkt zich te moeten neerleggen bij de bestaande structuren en de manieren om zijn eigen falen 

te verklaren. Deleuze neemt echter afstand van dergelijke stellingen over de aard van het 

denken. Het denken kan volgens hem de confrontatie met de castratie wel degelijk aan. Dit is 

mogelijk vanwege nieuwe status van de driften op de metafysische oppervlakte. De 

metafysische oppervlakte wordt volgens Deleuze door een nieuwe, bevrijde energie bezet, die 
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 We hebben hierboven ook een voorbeeld gegeven van de werking van dit mechanisme in naoorlogs Polen. 
Het gebruik van de categorie Volksduitser maakte het mogelijk om kennis te nemen van de eigen misdaden, 
maar op een manier dat tegelijk eigen betrokkenheid daaraan ontkent.  
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 Freud zegt het als volgt: ‘Men ziet hoe de intellectuele functie zich hier scheidt van het affectieve proces. Met 
behulp van ontkenning wordt alleen het ene gevolg van het verdringingsproces ongedaan gemaakt, namelijk dat 
de voorstellingsinhoud daarvan niet het bewustzijn bereikt. Daaruit vloeit een vorm van intellectuele 
aanvaarding van het verdrongene voort, terwijl het essentiële van de verdringing blijft bestaan’ (Freud 1925 in 
1988: 118). 
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 Freud zegt het als volgt: ‘Nu gaat het er niet meer om of iets dat wordt waargenomen (een ding), al dan niet in 
het Ik moet worden opgenomen, maar of iets dat in het Ik als voorstelling voorhanden is, ook in de waarneming 
(realiteit) teruggevonden kan worden’. (Freud 1988: 119).  
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de productie van nieuwe symbolen mogelijk maakt. In dit deel van het hoofdstuk wordt 

aandacht besteed aan de genese van de metafysische oppervlakte en de rol dat de 

deseksualisatie van de libido daarbij speelt.  

 

Deleuze begint dit deel van zijn betoog met een herinnering aan de weg die het 

narcistische Ik doorloopt. In het castratiecomplex verliest het Ik zijn geloof in zichzelf.126 De 

fysieke (seksuele) oppervlakte, die het zelfstandig handelen mogelijk maakte, wordt in het 

castratiecomplex vernietigd. Het Ik wordt met de dood bedreigd. Deleuze onderstreept dat al 

deze gebeurtenissen uitsluitend betrekking hebben op het lichaam. De metafysische 

oppervlakte loopt oorspronkelijk geen gevaar. Zij dient te worden begrepen als een instantie 

die oorspronkelijk verantwoordelijk is voor het benoemen van de ervaringen van het lichaam. 

Het geven van een verklaring, het gebruik van symbolen is oorspronkelijk slechts een uiting 

van de activiteit van het lichaam zelf. Alleen het lichaam doet het imago van de fallus 

opkomen en ondergaat het verlies daarvan. De dood en castratie bedreigen alleen het lichaam 

en niet de metafysische oppervlakte.127  

De metafysische oppervlakte bestaat in feite onafhankelijk van het lichaam. Hoe kan 

de genese daarvan echter verklaard worden? Om de genese van de metafysische oppervlakte 

te kunnen uitleggen moet rekening worden gehouden met de hele weg die tot nu toe 

doorlopen is, stelt Deleuze. De dood en castratie op de fysieke oppervlakte alleen zijn daar 

geen mogelijkheidsvoorwaarde voor het ontstaan van de nieuwe oppervlakte, maar leveren 

wel een bijdrage aan het ontstaan daarvan. Het castratiecomplex heeft invloed op de opkomst 

van de metafysische oppervlakte omdat de narcistische blessure (blessure narcissique) tot een 

belangrijke transformatie van de aard van de libido leidt. Deze transformatie van de aard van 

de libido kan de opkomst van de metafysische oppervlakte in de optiek van Deleuze wel 

verklaren. Het verlies van het imago van de fallus leidt tot de terugtrekking van de bezetting 

van het Ik van het secundaire narcisme – de oppervlakte van het eigen lichaam. De libido 

ondergaat het proces van deseksualisatie.128 De libido bevindt zich plotseling in een vrije staat 
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en wordt de sturende kracht achter de processen van het denken. Niet de oppervlakte van het 

lichaam maar de metafysische oppervlakte wordt nu door deze energie bezet. De metafysische 

oppervlakte verkrijgt volgens Deleuze een eigen energievoorraad, die onafhankelijk is van de 

seksuele libido of de driften die in de diepte het verlangen mogelijk maakten.  

 

Het idee van de gedeseksualiseerde libido wordt volgens Deleuze door Freud onder 

andere in Het Ik en het Es ontwikkeld. Deleuze verzet zich echter tegen de manier waarop 

Freud de werking daarvan analyseert.
129

 Freud onderkent aanvankelijk het bestaan van een 

vrije energie die verschuifbaar is en de bezettingen van verschillende objecten door de libido 

of de destructieve driften kan verhogen.
130

 Deze energie wordt door hem als zeer plastisch 

voorgesteld. De verschuifbare libido vergemakkelijkt aanvankelijk de afvoer van spanning en 

werkt daarmee in dienst van het lustprincipe.
131

 Freud wijst in dezelfde tekst er echter op dat 

de ware deseksualisatie pas plaats kan vinden met de opkomst van het narcisme. Zijn definitie 

van het narcisme verschilt echter van de van Deleuze. Deseksualisatie is volgens Freud pas 

mogelijk op het moment dat het Ik sterker wordt en zich steeds onafhankelijker opstelt ten 

opzichte van het Es.
132

 Deseksualisatie staat volgens Freud in dat geval gelijk aan de bezetting 

van het Ik door de libido. Het betekent niets anders dan dat de seksuele doelen opgegeven 

worden. De bron van de gedeseksualiseerde energie ligt volgens Deleuze echter niet in de 

opkomst van het narcisme.
133

 De narcistische libido, zoals hij het definieert, vooronderstelt 
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 Het is zeer discutabel of Deleuze’s weergave van Freud en diens analyse van de doodsdrift volledig klopt. 
Monique David-Ménard bekritiseerd in haar boek ‘Deleuze et la psychanalyse’ (2006: 61-63) Deleuze juist op 
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 Freud zegt het als volgt: ‘De hier zich voltrekkende omzetting van objectlibido in narcistische libido 
impliceert kennelijk een opgeven van de seksuele doelen, een deseksualisering, een soort van sublimering dus.’ 
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point. D’une part, Freud s’exprime souvent comme si la libido narcissique impliquait comme telle une 
désexualisation de l’énergie. Ce qui ne peut pas être maintenu dans la mesure où la moi phallique du 
narcissisme secondaire dispose encore de relations objectales avec les images de parents (réparer, faire venir) ; 
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juist een relatie met objecten. Het Ik van het secundaire narcisme ontstaat dankzij het imago 

van de fallus, dat op de genitale zone geprojecteerd wordt en impliceert een verhouding tot de 

imago’s van de ouders. Narcisme is daarmee door en door seksueel. Het Ik wil het 

verbrokkelde lichaam van de moeder herstellen en de teruggetrokken vader terug doen keren. 

Het secundair narcisme kan op geen enkele manier leiden tot het opgeven van de seksuele 

relaties. De deseksualisatie van de libido kan volgens Deleuze pas gerealiseerd gegeven de 

verlies van het imago van de fallus.134  

Deze deseksualisatie betekent voor Deleuze, net als voor Freud, dat de psyche de 

primaire interesse in de anderen verliest. De verhouding tot de wereld wordt volgens Deleuze 

niet meer bemiddeld door de imago’s van de ouders. De deseksualisatie betekent echter niet 

dat er afstand wordt gedaan van de buitenwereld. Het leidt slechts tot de verandering van het 

imago dat de fysieke oppervlakte aanstuurt. Wat nu opkomt is het bovengenoemde imago van 

de ‘handeling’ of ‘actie’ zelf, dat aan de hand van het voorbeeld van Robinson van Michel 

Tournier hierboven reeds is besproken.135 Robinson ontwikkelt volgens Deleuze een imago, 

dat geen gerichtheid op anderen impliceert. Hij ontwikkelt een liefdevolle verhouding tot het 

eiland zelf. In deze verhouding sublimeert hij niet het seksuele verlangen naar anderen, maar 

gaat op in de hem omringende wereld. Hetzelfde kan ook over het voorbeeld van de kleine 

Hans gezegd worden. De angst voor het paard toont zijn verlies aan zelfvertrouwen en laat 

tegelijk een nieuwe gerichtheid op de hem omringende werkelijkheid zien. Kleine Hans kan 

nu gegrepen worden door het proces van het paard-worden.  

 

Het tweede punt van verschil met Freud dat door Deleuze onderstreept wordt en hem 

in staat stelt om eigen definitie van de gedeseksualiseerde energie naar voren te schuiven, 

betreft de ‘neutrale’ status van deze energie.136 De gedeseksualiseerde energie is, zoals 

hierboven kort aangegeven, ook volgens Freud aanvankelijk verschuifbaar en kan overgaan 

van Eros naar Thanatos, van het lustprincipe naar de doodsdrift. De deseksualisatie, dat wil 
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134 Ik verwijs hier naar: 'alors la désexualisation ne peut se produire qu’avec le complexe de castration défini 
dans sa spécificité.’ (LdS 243). 
135 Zie Michel Tournier ‘Vrijdag of het andere eiland’, Amsterdam: Pranger, (1980) en appendix 3 van Logique 
du Sens.  
136 Ik verwijs hier naar: ‘D’autre part, Freud appelle <neutre> cette énergie désexualisée ; il entend par là 
qu’elle est déplaçable et susceptible de passer d’Eros à Thanatos. Mais, s’il est vrai qu’elle ne se contente pas 
de rejoindre Thanatos ou l’instinct de mort, s’il est vrai qu’elle le constitue au moins sous la figure spéculative 
qu’il prend à la surface, <neutre> doit avoir un tout autre sens, que nous verrons dans les paragraphes 
suivants.’ (LdS 243). Ik geef hier echter een korte uitleg over de neutrale aard van de gedeseksualiseerde 
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188   Dynamische genese van zin 

zeggen het opgeven van de seksuele doelen door de bezetting van het Ik, moet volgens Freud 

ertoe leiden dat de gedeseksualiserde energie, en daarmee het denken, onder de heerschappij 

van de doodsdrift komt te vallen.
137

 Deleuze onderstreept elders in Différence et Répétition 

(‘Verschil en herhaling’) dat de doodsdrift voor Freud niet direct afgeleid kan worden uit de 

psychoanalytische ervaring zelf. De doodsdrift is een speculatief principe.
138

 Freud baseert 

zich in zijn speculatie op een wetenschappelijke en externe beschrijving van deze drift. De 

doodsdrift wordt gedefinieerd als een mechanische neiging om terug te keren naar een staat 

van rust of dood. Zij wordt begrepen als een streven van het organisme naar een anorganische 

staat van rust. 

Deleuze meent echter dat de gedeseksualiseerde energie andere eigenschappen kent 

dan de hierboven beschreven Thanatos. Zij kan niet meer door de negativiteit en 

onbeweegbaarheid gekenmerkt worden die Freud daaraan toeschrijft.
139

 Zij kan niet vanuit 

het conflict tussen de twee driften – Eros en Thanatos – gedacht worden. De neutrale energie 

is volgens Deleuze voor-individueel (pré-individuel) en onpersoonlijk (impersonnel).
140

 Zij 

verwijst naar de singulariteiten die vrij staan en niet door het Ik gebonden worden.
141

 De 

energie die zich van Eros losmaakt is geen brute fysieke kracht. Zij kent geen streven naar 

rust. Zij is gekoppeld aan de directe ervaring van een persoon en komt voort uit de verhouding 

van het organisme tot een problematische werkelijkheid. In Différence et Répétition 

(‘Verschil en herhaling’) stelt hij dat de doodsdrift op de metafysische oppervlakte als een 

oplossing voor de problemen, die zich in de omgeving van een organisme voordoen, 
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 Freud zegt het als volgt: ‘Doordat het Ik zich aldus van de libido der objectbezettingen meester maakt, zich 
als enig liefdesobject opwerpt en de libido van het Es deseksualiseert of sublimeert, werkt het de bedoelingen 
van de Eros tegen en stelt zich in dienst van de oppositionele driftimpulsen.’ (Freud 1988: 59). 
138

 Ik verwijs hier naar : ‘s’il est vrai qu’elle (neutrale gedeseksualiseerde energie PS) le (doodsdrift PS) 
constitue au moins sous la figure spéculative qu’il (de doodsdrft PS) prend à la surface,’ (LdS 243).  
139

 Ik verwijs hier naar: ‘s’il est vrai qu’elle ne se contente pas de rejoindre Thanatos ou l’instinct de mort,’ (LdS 
243). 
140

 In het hoofdstuk over phantasma zegt Deleuze het volgende: ‘Il faut interpréter l’expression « énergie 
neutre » en ce sens : neutre signifie alors pré-individuel et impersonnel, mais ne qualifie pas l’état d’une énergie 
qui viendrait rejoindre un sans-fond, il renvoie au contraire aux singularités libérées du moi par la blessure 
narcissique’ (LdS : 249). 
141

 Deleuze wijdt in Différence et Répétition meerdere passages aan een kritische bespreking van de rol van de 
doodsdrift in de theorie van Deleuze. Hij zegt het aldaar onder andere als volgt: ‘Mais pourquoi Freud ainsi 
pose-t-il l’instinct de mort comme préexistant à cette énergie désexualisée, indépendant d’elle en principe ? 
Pour deux raison sans doute, l’une renvoyant à la persistance du modèle dualiste et conflictuel qui inspire toute 
la théorie des pulsions, l’autre, au modèle matériel qui préside à la théorie de la répétition.(…) Mais de toute 
façon la mort, déterminée comme retour qualitatif et quantitatif du vivant à cette matière inanimée, n’a qu’une 
définition extrinsèque, scientifique et objective ; (…) Mais en vérité la structure de l’inconscient n’est pas 
conflictuelle, oppositionnelle ou de contradiction, elle est questionnante et problématisante. La répétition n’est 
pas davantage puissance brute et nue, par-delà des déguisements qui viendraient l’affecter secondairement 
comme autant de variantes ; elle se tisse au contraire dans le déguisement, dans le déplacement comme éléments 
constitutifs auxquels elle ne préexiste pas. La mort (...) est présent dans le vivant, comme expérience subjective 
et différenciée pourvue d’un prototype.’ (DR 148).  
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als enig liefdesobject opwerpt en de libido van het Es deseksualiseert of sublimeert, werkt het de bedoelingen 
van de Eros tegen en stelt zich in dienst van de oppositionele driftimpulsen.’ (Freud 1988: 59). 
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constitue au moins sous la figure spéculative qu’il (de doodsdrft PS) prend à la surface,’ (LdS 243).  
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la théorie des pulsions, l’autre, au modèle matériel qui préside à la théorie de la répétition.(…) Mais de toute 
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et différenciée pourvue d’un prototype.’ (DR 148).  
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verschijnt. De dood is de laatste vorm van problematiek. Zij is de bron van problemen en 

vragen.142  

We kunnen deze stellingen illustreren aan de hand van de Deleuzes analyse van de 

ervaringen van kapitein Ahab, held van Melville’s ‘Moby Dick’. Ahab verliest zijn been 

tijdens een poging om een witte walvis te vangen. Na dit ongeval staat de rest van zijn leven 

in het teken van een jacht op deze witte walvis. Hij wil haar koste wat kost vangen en 

vernietigen. Ahab slaagt uiteindelijk in zijn voornemen, maar sleept zijn hele bemanning en 

schip in de val. We zouden kunnen stellen dat Ahab uitsluitend door de doodsdrift wordt 

geleid. Hij wil een bepaald object vernietigen en negeert daarbij het besef dat zijn 

voortbestaan daardoor in gevaar is. Zijn handelen is niet meer vanuit het lustprincipe te 

verstaan. De achtervolging van de witte walvis kan vanuit het perspectief van Deleuze echter 

niet als een uiting van een dergelijke innerlijke driftenstructuur gezien worden. De vraag of 

Ahab door de doodsdrift of door Eros geleid wordt is hier niet primair. De driftmatige 

structuur van Ahab komt op in een bepaalde omgeving. Zijn libido ondergaat het proces van 

deseksualisatie. Hij wordt van zijn narcisme beroofd. Ahab verliest zijn been en blijkt niet de 

alleenheerser te zijn op de zee. Dit geloof heeft hij nodig, gegeven het feit dat hij in feite geen 

held is, maar een arbeider in de industriële walvisjacht, feit dat zichtbaar wordt gemaakt door 

de hoofdstukken in het boek die onder andere de techniek van de walvisjacht beschrijven. 

Deze castratie betekent echter niet dat Ahab voortaan door de doodsdrift geleid wordt. Ahab 

wil niet alle prikkels die hij ervaart in de kiem smoren. De vrij gemaakte energie staat in zijn 

geval centraal. Ahab doet een bepaalde keuze in bepaalde omstandigheden. Zijn jacht is een 

oplossing. De witte walvis is een symbool dat hem in staat stelt om zich in tot de wereld te 

verhouden waarin hij van zijn narcisme is beroofd. Het is een antwoord op datgene wat hem is 

overkomen. Ik ga hieronder nader in op de rol die de symbolen op de metafysische 

oppervlakte spelen.  

 

Castratie en dood, die het Ik in het castratiecomplex bedreigen, vervullen een dubbele 

rol, stelt Deleuze.143 De eerste rol betreft het verder functioneren van het lichaam. Zoals we 

van eerdere delen van het hoofdstuk weten veroorzaken zij een volharding in het 

                                                           
142 Ik verwijs hier naar: ‘La mort est plutôt la forme dernière du problématique, la source des problèmes et des 
questions, la marque de leur permanence par-dessus toute réponse, le Où et Quand ?qui désigne ce (non)-être 
où toute affirmation s’alimente.’ (DR 148). 
143 Ik geef hieronder commentaar op volgende deel van een zin: ‘Nous devons donc accorder aux thèmes de la 
mort et de la castration une double valeur : celle qu'ils ont dans la persévération ou la liquidation du complexe 
d'Œdipe et dans l'organisation de la sexualité génitale définitive, aussi bien sur sa surface propre que dans ses 
rapports avec les dimensions précédentes (positions schizoïde et dépressive);’ (LdS 242).  5. Ondergang van het Oedipuscomplex   189 
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 Ik verwijs hier naar: ‘La mort est plutôt la forme dernière du problématique, la source des problèmes et des 
questions, la marque de leur permanence par-dessus toute réponse, le Où et Quand ?qui désigne ce (non)-être 
où toute affirmation s’alimente.’ (DR 148). 
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 Ik geef hieronder commentaar op volgende deel van een zin: ‘Nous devons donc accorder aux thèmes de la 
mort et de la castration une double valeur : celle qu'ils ont dans la persévération ou la liquidation du complexe 
d'Œdipe et dans l'organisation de la sexualité génitale définitive, aussi bien sur sa surface propre que dans ses 
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190   Dynamische genese van zin 

Oedipuscomplex of de ondergang daarvan. Degene die volhardt in het oedipuscomplex blijft 

gericht op de imago’s van de ouders en behoudt dus voor een deel zijn of haar narcisme. De 

aanblik van de aangerichte schade blijkt deze persoon niet te deren. In het geval van de 

ondergang van het oedipuscomplex komt een nieuw imago op – het imago van een algemene 

handeling (actie).
144

 Deze persoon behoudt het geloof in de reparatieve vermogens, maar 

verhoudt zich nu tot nieuwe objecten. De oppervlakte die beschermd moet worden, is niet de 

oppervlakte van een ander. Het imago van actie in het algemeen richt zich op alle handelingen 

die een oppervlakte betreffen.
145

 Een sociale activist hoeft in zijn handelen niet de seksuele 

gerichtheid op de ander te sublimeren. Het imago dat zijn handelen begeleidt, is het imago 

van een algemene handeling, en niet een handeling die het lichaam van de moeder moet 

herstellen. De confrontatie met het castratiecomplex, leidt volgens Deleuze daarmee tot de 

ontwikkeling van de definitieve vorm van de genitale seksualiteit.
146

 Deze organisatie betreft 

de oppervlakte van het lichaam en bepaalt haar verhouding tot de voorgaande - schizoïde en 

depressieve - posities.  

Naast het feit dat castratie en dood inbreuk doen op de beleving van het lichaam, zijn 

ze ook van belang omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de opkomst van de 

gedeseksualiseerde energie.
147

 De libido maakt zich dankzij het Oedipuscomplex los van de 

bezetting van het lichaam. Het wordt in staat gesteld om een nieuwe, metafysische 

oppervlakte of de oppervlakte van het pure denken (pensée pure), te bezetten. De confrontatie 

met de dood en castratie bepaalt daarmee de verhouding tussen het denken en het lichaam. 

Niet alleen de sublimatie, maar vooral de symbolisatie wordt dankzij de opkomst van de 

metafysische oppervlakte als een onafhankelijke dimensie mogelijk gemaakt, stelt Deleuze.
148

 

Er wordt van sublimatie gesproken wanneer het lichaam zich op de nieuwe oppervlakte 

projecteert, stelt Deleuze.
149

 Het denken brengt in dat geval slechts de onderliggende 

                                                           
144

 Ik verwijs naar: ‘ … ou la liquidation du complexe d'Œdipe’ (LdS 242). 
145

 Ik verwijs hier naar: ‘mais toute l’action qui s’étale en surface et qui peut la hanter’ (LdS 241). 
146

 Ik verwijs hier naar: ‘et dans l'organisation de la sexualité génitale définitive, aussi bien sur sa surface 
propre que dans ses rapports avec les dimensions précédentes (positions schizoïde et dépressive);’ (LdS 242). 
147

 Ik geef hier commentaar op: ‘mais, également, la valeur qu'ils prennent comme origine de l'énergie 
désexualisée et la façon originale dont cette énergie les réinvestit sur sa nouvelle surface métaphysique ou de 
pensée pure. Ce second processus — indépendant de l'autre dans une certaine mesure, puisqu'il n'est pas 
directement proportionnel à la réussite ou à l'échec de la liquidation d'Œdipe — correspond dans son premier 
aspect à ce qu'on appelle sublimation,’ (LdS 243). 
148

 Ik verwijs hier naar: ‘Ce second processus - …- correspond dans son premier aspect à ce qu’on appelle 
sublimation, et dans son deuxième aspect à ce qu’on appelle symbolisation.’ (LdS 243).  
149

 Deleuze geeft in het hoofdstuk ‘de la pensée’ een definitie van wat hij onder sublimatie en symbolisatie 
verstaat: ‘Nous appelions sublimation l'opération par laquelle le tracé de la castration devient ligne de la 
pensée, donc aussi l'opération par laquelle la surface sexuelle et le reste se projettent à la surface de la pensée. 
Nous appelions symbolisation l'opération par laquelle la pensée réinvestit de sa propre énergie tout ce qui 
arrive et se projette sur sa surface.’ (LdS 255). 
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144 Ik verwijs naar: ‘ … ou la liquidation du complexe d'Œdipe’ (LdS 242). 
145 Ik verwijs hier naar: ‘mais toute l’action qui s’étale en surface et qui peut la hanter’ (LdS 241). 
146 Ik verwijs hier naar: ‘et dans l'organisation de la sexualité génitale définitive, aussi bien sur sa surface 
propre que dans ses rapports avec les dimensions précédentes (positions schizoïde et dépressive);’ (LdS 242). 
147 Ik geef hier commentaar op: ‘mais, également, la valeur qu'ils prennent comme origine de l'énergie 
désexualisée et la façon originale dont cette énergie les réinvestit sur sa nouvelle surface métaphysique ou de 
pensée pure. Ce second processus — indépendant de l'autre dans une certaine mesure, puisqu'il n'est pas 
directement proportionnel à la réussite ou à l'échec de la liquidation d'Œdipe — correspond dans son premier 
aspect à ce qu'on appelle sublimation,’ (LdS 243). 
148 Ik verwijs hier naar: ‘Ce second processus - …- correspond dans son premier aspect à ce qu’on appelle 
sublimation, et dans son deuxième aspect à ce qu’on appelle symbolisation.’ (LdS 243).  
149 Deleuze geeft in het hoofdstuk ‘de la pensée’ een definitie van wat hij onder sublimatie en symbolisatie 
verstaat: ‘Nous appelions sublimation l'opération par laquelle le tracé de la castration devient ligne de la 
pensée, donc aussi l'opération par laquelle la surface sexuelle et le reste se projettent à la surface de la pensée. 
Nous appelions symbolisation l'opération par laquelle la pensée réinvestit de sa propre énergie tout ce qui 
arrive et se projette sur sa surface.’ (LdS 255). 
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libidineuze tendenties tot uiting. Er zijn tot nu toe vele voorbeelden hiervan gegeven. Artsen, 

kunstenaars of wetenschappers kunnen bijvoorbeeld in hun beroepen hun reparatieve 

tendenties, die oorspronkelijk betrekking hebben op andere mensen, tot uiting brengen. De 

woorden en concepten die ze gebruiken zullen in dienst van het lichaam blijven staan. Ook in 

het geval van het sadisme en masochisme is er sprake van sublimatie. Het denken wordt in 

deze perversies geseksualiseerd en komt in dienst te staan van de fysieke tendenties van een 

individu.150 Ook de ervaring van castratie zal op een andere manier gesublimeerd worden. 

Deze ervaring zal het denken blijven confronteren met nieuwe problemen en vragen. Zij zal 

blijven aansporen om niet stil te blijven staan bij de al gegeven antwoorden en oplossingen. 

De nieuwe vragen en problemen zullen telkens weer opnieuw beantwoord en opgelost moeten 

worden.151  

De opkomst van de metafysische oppervlakte maakt volgens Deleuze echter ook 

symbolisatie mogelijk.152 De gedeseksualiseerde energie herbezet in dit geval alles wat zich 

op de metafysische oppervlakte tracht te projecten. De gedeseksualiseerde libido herbezet de 

lichamelijke problematiek. Een hierboven gegeven voorbeeld is kapitein Ahab, uit het boek 

Moby Dick. Ahab achtervolgt de witte walvis en tracht deze ten koste van alles te vernietigen. 

De witte walvis is een symbool dat op de metafysische oppervlakte ontstaat. Het vormen van 

dit symbool is een respons op de lichamelijke problematiek van castratie. Ahab wordt van zijn 

narcisme beroofd en wordt geconfronteerd met de banaliteit van het eigen bestaan. Hij verliest 

het geloof in zichzelf. Hij is geen meester meer over de natuur. Het denken stelt hem dankzij 

de symbolen die het produceert in staat om een verhouding te vinden tot de lichamelijke 

problematiek. Ahab vindt in de gerichtheid op de witte walvis een nieuwe verhouding tot 

castratie en dood. Het denken produceert een antwoord op een probleem dat zowel fysiek als 

metafysisch is. De gedeseksualiseerde energie herbezet de fysieke oppervlakte.153 De 

                                                           
150 Deleuze beschrijft dit proces onder andere in Presentation de Sacher-Masoch en zegt daarover het volgende: 
au cœur du sadisme il y a l’entreprise de sexualiser la pensée, de sexualiser le processus spéculative en tant que 
tel, en tant qu’il dépend du surmoi. (…) Sade montre que nulle passion, l’ambition politique, l’avarice 
économique, etc., n’est étrangère à la « lubricité » : non pas que celle-ci soit à leur principe, mais au contraire 
parce qu’elle surgit à la fin comme ce qui procède sur place à leur resexualisation. (…) Quoique la froideur 
masochiste soit d’une tout autre sorte, on y retrouve le processus de désexualisation comme condition d’une 
resexualisation sur place, par laquelle toutes les passions de l’homme, celles que concernant l’argent, la 
propriété, l’État, pourront tourner au bénéfice du masochiste. Et c’est bien là l’essentiel : que la resexualisation 
se fasse sur place, dans une espèce de saut. Là non plus, le principe de plaisir n’est pas détrôné. Il garde son 
pouvoir empirique. Le sadique trouve son plaisir dans la douleur d’autrui, la masochiste trouve son plaisir dans 
sa propre douleur, celle-ci jouant le rôle de condition sans laquelle il n’obtiendrait pas le plaisir.’ (PSM 102).  
151 In de volgende paragraaf over de scheur op de metafysische oppervlakte kom ik op deze problematiek terug.  
152 Ik verwijs hier naar : ‘et dans son deuxième aspect à ce qu'on appelle symbolisation.’ (LdS 243). 
153 Het denken tracht daarmee een verhouding te ontwikkelen tot haar oorsprong. Het tracht telkens weer tot 
dezelfde punt terug te keren. Het wil zich zijn eigen oorsprong voorstellen. Dit thema wordt verder uitgebreid 
besproken in hoofdstuk zes.  5. Ondergang van het Oedipuscomplex   191 
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192   Dynamische genese van zin 

herbezetting van de fysieke problematiek door de gedeseksualiseerde energie speelt ook een 

rol in het masochisme. De niet seksuele energie bezet de lichamelijke problematiek en wordt 

pas later weer gereseksualiseerd. Een masochist brengt in zijn gedrag niet alleen een 

lichamelijke tendenties tot uitdrukking. Hij bevindt zich ook in een problematische omgeving. 

De sociale en politieke omstandigheden en daarmee het denken zijn medebepalend voor zijn 

handelingen. Deleuze onderstreept in zijn analyse van deze praktijk dat de masochistische 

praktijk juist in een omgeving opkomt waar de vaderlijke wet en de autoriteiten een centrale 

rol spelen. Hij verzet zich tegen de centrale rol die de wet en het schuldgevoel die het in de 

moderne subjecten installeert.
154

 Een masochist legt zich niet neer bij de rol van deze 

autoriteit en houdt de vaderlijke wet op afstand juist dankzij het afsluiten van een contract met 

een meesteres. Alleen de meesteres en niet de vader, of de instituties die de vaderlijke wet 

belichamen, mogen hem folteren. De straf ligt juist dankzij deze ingreep in de hand van de 

masochist zelf en niet in de handen van anderen. Individueel genot van een masochist wordt 

ervaren in het proces van de reseksualisatie. De problematiek die hij in zijn omgeving 

tegenkomt verkrijgt een oplossing in de ervaring van het genot die gekoppeld is aan het 

afwachten van de folteringen door de meesteres. De oorspronkelijke deseksualisatie van de 

lichamelijke problematiek wordt gereseksualiseerd.
155

 De masochistische praktijk is daarmee 

voor een deel een antwoord op het functioneren in de maatschappij. 

 

5.9 Scheur op de metafysische oppervlakte. 

De twee oppervlaktes worden niet alleen met elkaar in verband gebracht wanneer de 

schizoïde, depressieve of oedipale lichamelijke tendenties op de metafysische oppervlakte 

geprojecteerd worden.
156

 Ze komen ook samen op een heel specifiek punt. Het spoor van 

castratie op de fysieke oppervlakte, het punt dat fundamentele bijdrage levert voor het 

ontstaan van de metafysische oppervlakte, correspondeert volgens Deleuze met een scheur 
                                                           
154

 Ik verwijs hier onder andere naar: ‘Partant de l’autre découverte moderne, que la loi nourrit la culpabilité de 
celui qui y obéit, le héros masochiste invente une nouvelle manière de descendre de la loi aux conséquences : il 
« tourne » la culpabilité, en faisant du châtiment une condition qui rend possible le plaisir défendu. … Dans le 
cas du masochisme, toute la loi est reportée sur la mère, qui expulse la père de la sphère symbolique’. (PSM 
79). Er ontbreekt ons hier de ruimte om de problematiek van de wet en de relatie daarvan bijvoorbeeld tot de 
ethiek van Kant uit te diepen.  
155

 Ik verwijs hier naar: ‘Quoique la froideur masochiste soit d’une tout autre sorte, on y retrouve le processus 
de désexualisation comme condition d’une resexualisation sur place, par laquelle toutes les passions de 
l’homme, celles que concernant l’argent, la propriété, l’État, pourront tourner au bénéfice du masochiste. Et 
c’est bien là l’essentiel : que la resexualisation se fasse sur place, dans une espèce de saut. Là non plus, le 
principe de plaisir n’est pas détrôné. Il garde son pouvoir empirique.’ (PSM 102).  
156

 Ik geef hier commentaar op het volgende passage: ‘Nous devons donc admettre que les métamorphoses ne 
s'arrêtent pas avec la transformation de la ligne phallique en tracé de castration sur la surface physique ou 
corporelle, et que le tracé de castration correspond lui-même avec une fêlure, sur une tout autre surface 
métaphysique incorporelle qui en opère la transmutation.’ (LdS 243). 
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(fêlure) op de metafysische oppervlakte.157 Niet alleen de fysieke, maar ook de geestelijke 

(metafysische) oppervlakte wordt volgens Deleuze met een onmogelijkheid, met dood en 

castratie geconfronteerd. Net als het lichaam loopt ook het denken tegen eigen grenzen aan. 

Ook op de metafysische oppervlakte is er sprake van onoplosbare problemen.  

Deleuze bespreekt deze problematiek in grote delen van Logique du Sens. Betekenis 

(zin, sens) op de geestelijke oppervlakte wordt voortdurend met on-zin (non-sens) 

geconfronteerd. De bron van de on-zin is echter niet alleen het lichaam. Het denken kent 

eigen paradoxen en valkuilen. Om deze te beschrijven bespreekt hij onder andere het boek 

Alice in Wonderland van Lewis Carrol. Carrol laat juist in dit boek zien dat betekenis van 

woorden die wij gebruiken niet vast staat. Ons gebruik van woorden is vaak onzinnig. De 

communicatie met gebruik van woorden is vaak vol van verrassingen en onduidelijkheden.158  

De castratie op de fysieke oppervlakte versterkt de problemen op niveau van het 

denken zelf. Maar juist de confrontatie met de scheur binnen het denken leidt tot een 

verandering (transmutation) op de fysieke oppervlakte. Het imago van een algemene 

handeling stelt het Ik, na het verlies van het imago van de fallus, alsnog in staat om zich actief 

op te stellen. De relatie tussen beide punten maakt vervolgens de ontwikkeling van de ware 

phantasma mogelijk.159 Deleuze geeft ons echter al in dit hoofdstuk aanwijzingen om de aard 

van de scheur (fêlure) op de metafysische oppervlakte te verstaan.  

De scheur op de metafysische oppervlakte verwijst volgens Deleuze niet alleen naar 

iets wat onmogelijk en ondoorgrondelijk is. Zij is een opening naar een nieuwe dimensie, 

waar vooral het denken mee geconfronteerd wordt. De scheur is een opening naar datgene wat 

Deleuze elders het virtuele noemt, vormt een dimensie die ook centraal zal komen te staan bij 

de ontwikkeling van het phantasma.160 Deleuze verwijst in het hier besproken hoofdstuk naar 

een ander concept. Hij ziet in de scheur (fêlure) op niveau van het denken de ‘pure lijn van 

Aiôn’161, een concept dat eveneens elders in Logique du Sens besproken wordt.162 Aion duidt 

                                                           
157 Ik verwijs hier naar: ‘et que le tracé de castration correspond lui-même avec une fêlure, sur une tout autre 
surface métaphysique incorporelle qui en opère la transmutation.’ (LdS 243). 
158 De nadere bespreking van de paradoxen van zin ligt buiten de directe thema van dit proefschrift. De lezer 
wordt verzocht om andere literatuur hierover te consulteren. Het boek van James Williams (2008) Gilles 
Deleuze's Logic of Sense: A Critical Introduction and Guide, Edinbourgh: EUP, is een uitstekende inleiding in 
deze problematiek.  
159 Het phantasma wordt nader in hoofdstuk zes besproken. Ik geef hier commentaar op het volgende passage: 
‘Ce changement pose toute sorte de problèmes relatifs à l'énergie désexualisée qui forme la nouvelle surface, 
aux mécanismes mêmes de la sublimation et de la symbolisation, à la destinée du moi sur ce nouveau plan, enfin 
à la double appartenance du meurtre ou de la castration à l'ancien et aux nouveau systèmes.’ (LdS 243). 
160 Het virtuele wordt in Difference et répétition geduid als een instantie die de actualiteit mogelijk maakt. Het is 
de grond, die het actuele tot stand brengt en dat vanuit het niveau van het actuele altijd bevraagd wordt.  
161 Ik geef hier commentaar op het volgende passage: ‘Cette fêlure de la pensée, à la surface incorporelle, nous y 
reconnaissons la ligne pure de l'Aiôn ou l'instinct de mort sous sa forme spéculative.’ (LdS 243). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   193 
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op te stellen. De relatie tussen beide punten maakt vervolgens de ontwikkeling van de ware 

phantasma mogelijk.
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 Deleuze geeft ons echter al in dit hoofdstuk aanwijzingen om de aard 

van de scheur (fêlure) op de metafysische oppervlakte te verstaan.  

De scheur op de metafysische oppervlakte verwijst volgens Deleuze niet alleen naar 

iets wat onmogelijk en ondoorgrondelijk is. Zij is een opening naar een nieuwe dimensie, 
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 Ik verwijs hier naar: ‘et que le tracé de castration correspond lui-même avec une fêlure, sur une tout autre 
surface métaphysique incorporelle qui en opère la transmutation.’ (LdS 243). 
158

 De nadere bespreking van de paradoxen van zin ligt buiten de directe thema van dit proefschrift. De lezer 
wordt verzocht om andere literatuur hierover te consulteren. Het boek van James Williams (2008) Gilles 
Deleuze's Logic of Sense: A Critical Introduction and Guide, Edinbourgh: EUP, is een uitstekende inleiding in 
deze problematiek.  
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‘Ce changement pose toute sorte de problèmes relatifs à l'énergie désexualisée qui forme la nouvelle surface, 
aux mécanismes mêmes de la sublimation et de la symbolisation, à la destinée du moi sur ce nouveau plan, enfin 
à la double appartenance du meurtre ou de la castration à l'ancien et aux nouveau systèmes.’ (LdS 243). 
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 Het virtuele wordt in Difference et répétition geduid als een instantie die de actualiteit mogelijk maakt. Het is 
de grond, die het actuele tot stand brengt en dat vanuit het niveau van het actuele altijd bevraagd wordt.  
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 Ik geef hier commentaar op het volgende passage: ‘Cette fêlure de la pensée, à la surface incorporelle, nous y 
reconnaissons la ligne pure de l'Aiôn ou l'instinct de mort sous sa forme spéculative.’ (LdS 243). 



194   Dynamische genese van zin 

een tijdsvorm aan, die aan de chronologische tijdsopvatting voorafgaat. De chronologische 

opvatting van tijd moet vanuit het perspectief van Deleuze gezien worden als een uiting van 

een diepere en meer omvattende tijdstructuur. Aion actualiseert zich in de chronologische tijd. 

Juist daarin verkrijgt zij een vorm. Het bestaan van Aion kan alleen worden getraceerd aan de 

hand van de uitdrukking daarvan in een vaste vorm of structuur. Zij is echter niet een meer 

oorspronkelijke vorm van tijd. Aion komt in Chronos tot uitdrukking.
163

  

De scheur (fêlure) op de metafysische oppervlakte maakt een opening in de richting 

van deze dimensie mogelijk. Het denken en het lichaam worden dankzij de samenkomst van 

castratie en de scheur op de geestelijke oppervlakte voor het eerst in staat gesteld om zich op 

iets te richten wat buiten hun direct bereik ligt. Het denken en het lichaam openen zich naar 

een dimensie waar een menigvuldigheid van keuzes bestaat. Zij worden in staat gesteld om 

iets nieuws te actualiseren. Deleuze ziet in de scheur op de metafysische (geestelijke) 

oppervlakte ook een opening naar de doodsdrift in speculatieve vorm. De doodsdrift als een 

speculatief principe vervult een soortgelijke rol als Aion.
164

 Zij is een transcendentaal principe 

en is in de directe ervaring niet direct waarneembaar. De doodsdrift in zijn speculatieve vorm 

is alleen waarneembaar vanuit het lustprincipe. Het bestaan daarvan kan alleen aan de hand 

van de uitingen daarvan in de directe ervaringen van het lichaam worden gepostuleerd. Juist 

de scheur op de oppervlakte veroorzaakt de bevrijding van deze energie. Zij leidt ertoe dat de 

energie niet de gebonden, mechanische vorm van de doodsdrift aanneemt. De continue 

productie van symbolen wordt juist gegeven de genoemde scheur mogelijk gemaakt. Ahab 

wordt niet door een mechanische doodsdrift gedreven. Hij richt zich op een symbool dat 

tegelijk naar de dimensie van het virtuele of van Aion verwijst.
165

  

 

Wat kunnen we zeggen over de verhouding tussen het Ik en de structuren binnen dit 

moment van de dynamische genese. We hebben gezien dat degene die deze structuren tracht 

te veranderen met castratie is bedreigd. Hij verliest het geloof in het vermogen om deze 
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 Een uitvoerige bespreking van de metafysische en ontologische aspecten van Aion ligt buiten het doel van het 
proefschrift. De betekenis hiervan is voor ons alleen relevant in zoverre het bijdraagt aan de ontrafeling van de 
dynamische genese. De lezer wordt dan ook verzocht om de uitgebreide literatuur hierover te consulteren, 
bijvoorbeeld in James Williams (2008) Gilles Deleuze's Logic of Sense: A Critical Introduction and Guide, en in 
het Nedelrands in van Tuinen et al (eds.) (2009) Deleuze compendium, Amsterdam: Boom. 
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 Voor nadere analyse van deze notie zie o.a LdS: 74-82, 95, 211. De interpretatie van dit concept wordt onder 
andere gegeven door Bowden (2011: 22). 
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 Ik geef hier nogmaals commentaar op het volgende passage : ‘Cette fêlure de la pensée, à la surface 
incorporelle, nous y reconnaissons la ligne pure de l'Aiôn ou l'instinct de mort sous sa forme spéculative.’ (LdS 
243). 
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 De gerichtheid op de witte walvis kan daarmee als eigenlijke phantasma gezien worden. Ik kom hier 
uitgebreid op terug in hoofdstuk zes.  
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structuren aan te passen. De metafysische oppervlakte stelde hem allereerst in staat om 

verklaringen hiervoor te geven. Ook het denken faalt echter. De geest wordt met een scheur 

geconfronteerd. Het blijkt onmogelijk te zijn om de structuren van de omgeving te kunnen 

verstaan. Het is onmogelijk om een sluitend antwoord te geven over het eigen falen. Het blijkt 

eveneens onmogelijk om de structuren tot een eenheid te brengen. De synthese, die Deleuze 

conjunctief noemt, faalt zowel op de fysieke als de geestelijke oppervlakte. Het Ik kan zijn 

stempel op de wereld niet drukken. Dit falen, maakt echter iets nieuws mogelijk. Deleuze ziet 

in het feit dat het denken en de structuren geen coherent systeem vormen een kans. Het 

denken is immers een uitdrukking van het virtuele, een actualisatie van een breder veld van 

mogelijkheden. De confrontatie met castratie en de scheur in het denken maakt een nieuwe 

synthese mogelijk, die hij disjuncitef noemt.166 Het Ik kan niet meer de meester worden over 

het geheel van de structuren waarmee het geconfronteerd wordt. Het Ik zal zich voortaan als 

schepper van kleinere structuren zien. Het gaat zich begeven in een ‘virtuele’ omgeving, in 

een breder geheel dat geen vaste ordening kent.  

 

5.10 Gevaren van de postcastratie periode.  

De hierboven besproken laatste metamorfose binnen de dynamische genese wordt net als de 

voorgaande posities en periodes met veel gevaren geconfronteerd.167 Deze zijn volgens 

Deleuze nog veel bedreigender dan die van de voorgaande posities.168 De scheur op de 

metafysische oppervlakte dreigt haar te verbrijzelen, stelt Deleuze. De opening in de richting 

van Aion en het virtuele kan volledig mislukken en bron van gevaren worden. Het Ik loopt het 

gevaar om terug te vallen tot de fysieke oppervlakte. Er bestaat allereerst het risico dat het 

terugvalt tot de simpele spoor van castratie op de fysieke oppervlakte. We kunnen hier denken 

aan een wetenschapper die ervan uit gaat dat de wetenschap oplossingen aan kan reiken voor 

de meeste problemen van de mensen. Hij of zij gelooft in zijn eigen reparatieve vermogens. 

Deel één van de filmserie Dekalog van Kieslowski geeft een voorbeeld van soortgelijk 
                                                           
166 Zij zal nader in volgende hoofdstuk besproken worden.   
167 Ik geef hieronder commentaar op de volgende zin: ‘En même temps on rappellera que cette dernière 
métamorphose encourt les mêmes dangers que les autres, et peut-être d'une manière encore plus aiguë : la 
fêlure risque singulièrement de briser la surface dont elle est pourtant inséparable, de rejoindre le simple tracé 
de la castration sur l'autre surface ou, pire, de s'engouffrer dans la Spaltung des profondeurs ou des hauteurs, 
emportant tous les débris de surface dans cette débâcle généralisée où la fin retrouve le point de départ, et 
l'instinct de mort les pulsions destructrices sans fond — suivant la confusion que nous avons vue précédemment 
entre les deux figures de la mort : point central d'obscurité qui ne cesse de poser le problème des rapports de la 
pensée avec la schizophrénie et la dépression, avec la Spaltung psychotique en général et aussi la castration 
névrotique, « car toute vie bien entendu est un processus de démolition », y compris la vie spéculative.’ (LdS 
244).  
168 Ik verwijs hier naar: ‘En même temps on rappellera que cette dernière métamorphose encourt les mêmes 
dangers que les autres, et peut-être d'une manière encore plus aiguë :’ (LdS 244). 5. Ondergang van het Oedipuscomplex   195 
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voorval. Het hoofdpersonage Krzysztof is een wetenschapper die de wetenschappelijke en 

technische kennis, die hij bezit volledig vertrouwt. Zijn narcisme en het geloof in de 

wetenschap komen hier samen. Krzysztof meent de weerpatronen te kunnen doorgronden en 

staat zijn enig kind toe om op het ijs te schaatsen. Hij is er zeker van dat de dikte van het ijs 

voldoende is. Hij draagt deze kennis over aan zijn zoon. De confrontatie met de beperkingen 

van zijn kennis is onvermijdelijk. Krzysztof bezit onvoldoende kennis over de werkelijkheid. 

Het verhaal loopt dramatisch af. De enige zoon van Krzysztof, de briljante en aandoenlijke 

Pawel, verdrinkt. Iemand heeft in de nabijheid van het ijs vuur gestookt, wat van invloed is 

geweest op de ijsdikte. De film eindigt met een open einde. De computer, die de berekeningen 

maakte, blijft ‘I am ready’ op het scherm projecteren. Krzysztof maakt echter geen 

herberekeningen van de situatie. Hij wantrouwt de wetenschap. Hij bekeert zich ook niet tot 

het geloof. Krzysztof gaat naar de kerk en vernietigt daar een altaar. Ook het geloof kan hem 

geen zekerheid meer bieden. Hij blijft verscheurd en alleen achter, met een smeltend blokje ijs 

in zijn hand.
169

  

De ineenstorting van beide oppervlaktes kan dus leiden tot een regressie naar de diepte 

en de hoogte.
170

 De metafysische en de fysieke oppervlaktes worden in dat geval volledig 

vernietigd. De brokstukken daarvan worden in een algehele ineenstorting meegesleurd. De 

ineenstorting van beide oppervlaktes leidt tot de verwarring tussen de twee figuren van de 

dood. De speculatieve doodsdrift wordt de destructieve drift van de diepte (les pulsions 

destructrices sans fond). Dit gebeurt ook met het hoofdpersonage van Sacher-Masoch’s Venus 

im Pelz. Severin verliest daar niet alleen zijn zelfvertrouwen maar ook het symbool dat het 

beleven van het genot mogelijk maakte: de vrouw in bont. Severin verliest controle over zijn 

meesteres, Wanda, op het moment dat zij een relatie met een Griekse man aangaat. De 

aanvankelijk binnen het masochistisch universum passende situatie loopt snel uit de hand. De 

nieuwe partner staat het niet toe dat hij en Wanda onderworpen zijn aan het contract met 

Severin. De Griek neemt een rol aan, waar geen ruimte voor bestaat in het masochistische 

universum. Hij wordt de sadistische vader, wiens bestaan voor Severin juist ontkend moet 
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 Voor een Lacaniaanse lezing van dit film zie iek (2001, The fright of real tears, BFI publishing). iek 
zegt onder andere het volgende over dit film: ‘It is thus crucial not to read Decalogue 1 as simply asserting the 
unreliable and cheating nature of the ’false God’ of reason and science : its lesson is not that, when our reliance 
on the false idol of science (embodied in the father’s personal computer) fails, we are confronted with a ‘deeper’ 
religious dimension; on the contrary, when science fails us, our religious foundation is also shattered – this is 
what happens to the desperate father at het end of Decalogue 1.’ (iek 2001: 121).  
170

 Ik geef hier commentaar op het volgende passage: ‘ou, pire, de s'engouffrer dans la Spaltung des profondeurs 
ou des hauteurs, emportant tous les débris de surface dans cette débâcle généralisée où la fin retrouve le point 
de départ, et l'instinct de mort les pulsions destructrices sans fond - suivant la confusion que nous avons vue 
précédemment entre les deux figures de la mort.’ (LdS 243). 
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worden. Severin blijft ontredderd achter. Zijn depressieve tendenties worden niet meer 

gesublimeerd. Het symbool dat op de metafysische oppervlakte geproduceerd werd, 

verdwijnt. Severin wordt een sadist. De vrouw die hij aan het einde van het boek ontmoet, 

wordt niet meer geïdealiseerd. Zij wordt zijn slavin, een bron van direct genot. Severin zoekt 

niet meer naar de betekenis van zijn bestaan. De problematiek die hij op de metafysische 

oppervlakte wilde confronteren, verdwijnt. Het figuur van de dood, dat gelijk staat aan de 

confrontatie met de begrenzing van het denken, verandert. Het phantasma wordt een 

simulacrum van de diepte. Severin verdwijnt in de Spaltung.171  

 

De relatie tussen de metafysische oppervlakte en de diepte is volgens Deleuze ook het 

centrale punt binnen het werk van Artaud.172 Deleuze onderstreept de verschillen tussen het 

werk van Artaud en Lewis Carrol. Beide concentreren zich op de confrontatie van het denken 

met de scheur op de geestelijke (metafysische) oppervlakte. Alice in Wonderland is vol van 

paradoxen en tegenstellingen. Carrol wijst op speelse wijze op de grenzen van het denken. 

Betekenis spat in zijn wereld uit elkaar. Carrol toont in feite het gebrek aan coherentie 

daarvan. Zin (betekenis, sens) is permanent ontregeld. On-zin blijft dominant. Carrol 

confronteert het denken met de scheur (fêlure) en laat de onoplosbare paradoxen en aporieën 

zien. Deleuze is echter kritisch over de impact van diens werk. De paradoxen van Carrol zijn 

een spel dat alleen op de oppervlakte van de zin (sens) gespeeld kan worden. Carrol komt niet 

in de buurt van de ware Spaltung, waar het denken met de eigen fysieke waanzin 

geconfronteerd wordt.173 De wereld die hij ons voorstelt kent geen dimensie van de diepte. 

Hij lijkt zich daar niet toe te willen verlagen. Deze confrontatie is daarentegen zichtbaar bij 

Artaud. Juist Artaud is gefascineerd door de wederzijdse beïnvloeding tussen het lichaam en 

het denken, tussen de doodsdrift in de diepte en de dood op de metafysische oppervlakte. 

Artaud leeft in de spanning tussen de fysieke waanzin en het denken. Hij leed aan de ene kant 
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onder aanvallen van schizofrenie, maar was tegelijk een gevierd schrijver. Hij heeft lange tijd 

in een psychiatrische inrichting doorgebracht, maar heeft tegelijk het vermogen gehad om 

boven de diepte en de dominantie van de destructieve driften uit te stijgen. Artaud was in staat 

om tot de metafysische oppervlakte door te breken. Hij bleek in staat te zijn om het 

schizofrene lichaam tot uitdrukking te brengen. Hij toonde de verwantschap tussen het denken 

en waanzin. Artaud liet volgens Deleuze zien wat er met iemand kan gebeuren die tegen de 

grenzen van het eigen denken aanloopt. Hij laat de waanzin zien, waar iedere denker mee 

geconfronteerd kan worden. De kreten van Artaud behoren voor Deleuze niet alleen tot de 

wereld van schizofrenie. Ze zijn de mogelijkheid van het denken en wellicht zelfs de kern 

daarvan.
174

Artaud bleek in staat te zijn om verband tussen de agressie en doodsdrift van de 

diepte met de scheur op niveau van de metafysische oppervlakte in contact te brengen. Het 

lichaam is, volgens Deleuze, juist in zijn werk het beste te aanschouwen. Hij laat de gevaren 

maar ook de mogelijkheden daarvan zien. Het is Artaud die het concept van het lichaam 

zonder organen ontdekt heeft. Deleuze besluit het hoofdstuk met een universele conclusie. Al 

het leven, stelt hij, is een proces van vernieling.
175

 De verschillende dimensies die de psyche 

kenmerken zijn aan het gevaar van regressie onderhevig. Men loopt voortdurend het risico 

van terugval in een wereld die geen enkele ordening kent. Schizofrenie, depressie, neurotische 

castratie vormen gevaren die een ieder op verschillende momenten van zijn leven loopt. Dit is 

het ware gezicht van het leven, inbegrepen het denken, het speculatieve leven. Onze diepste 

gedachten brengen de diepste waanzin tot uiting. De doodsdrift is en blijft de meest 

menselijke eigenschap, maar is tegelijk bron van hoop. Juist de vernieling kan nieuwe 

concepten doen ontstaan, zoals dat het geval was voor Artaud.  

 

5.11 Afsluiting.  

In dit hoofdstuk zijn de laatste twee ontwikkelingen binnen de dynamische genese besproken. 

In het eerste deel heb ik aandacht besteed aan het castratiecomplex. Ik heb aangegeven dat de 

analyse van Deleuze ook op dit punt van de theorie van Freud en Lacan verschilt. Het 

castratiecomplex staat volgens Deleuze gelijk aan het verlies van het imago van de fallus, en 

het verlies van de vermogens die Deleuze mede op basis van het werk van Klein daaraan 

toeschrijft. Ik heb tegelijk ook laten zien dat Deleuze juist op dit punt ook deels afstand neemt 

van het werk van Melanie Klein. Castratiecomplex impliceert niet direct een terugkomst van 
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 Ik verwijs hier naar: ‘Artaud est le seul à avoir été profondeur absolue dans la littérature, et découvert un 
corps vital et le langage prodigieux de ce corps, à force de souffrance, comme il dit.’ (LdS 114). 
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 Ik verwijs hier naar: ‘« car toute vie bien entendu est un processus de démolition »’ (LdS 244). 

198   Dynamische genese van zin 

onder aanvallen van schizofrenie, maar was tegelijk een gevierd schrijver. Hij heeft lange tijd 

in een psychiatrische inrichting doorgebracht, maar heeft tegelijk het vermogen gehad om 

boven de diepte en de dominantie van de destructieve driften uit te stijgen. Artaud was in staat 

om tot de metafysische oppervlakte door te breken. Hij bleek in staat te zijn om het 

schizofrene lichaam tot uitdrukking te brengen. Hij toonde de verwantschap tussen het denken 

en waanzin. Artaud liet volgens Deleuze zien wat er met iemand kan gebeuren die tegen de 

grenzen van het eigen denken aanloopt. Hij laat de waanzin zien, waar iedere denker mee 

geconfronteerd kan worden. De kreten van Artaud behoren voor Deleuze niet alleen tot de 

wereld van schizofrenie. Ze zijn de mogelijkheid van het denken en wellicht zelfs de kern 

daarvan.174Artaud bleek in staat te zijn om verband tussen de agressie en doodsdrift van de 

diepte met de scheur op niveau van de metafysische oppervlakte in contact te brengen. Het 

lichaam is, volgens Deleuze, juist in zijn werk het beste te aanschouwen. Hij laat de gevaren 

maar ook de mogelijkheden daarvan zien. Het is Artaud die het concept van het lichaam 

zonder organen ontdekt heeft. Deleuze besluit het hoofdstuk met een universele conclusie. Al 

het leven, stelt hij, is een proces van vernieling.175 De verschillende dimensies die de psyche 

kenmerken zijn aan het gevaar van regressie onderhevig. Men loopt voortdurend het risico 

van terugval in een wereld die geen enkele ordening kent. Schizofrenie, depressie, neurotische 

castratie vormen gevaren die een ieder op verschillende momenten van zijn leven loopt. Dit is 

het ware gezicht van het leven, inbegrepen het denken, het speculatieve leven. Onze diepste 

gedachten brengen de diepste waanzin tot uiting. De doodsdrift is en blijft de meest 

menselijke eigenschap, maar is tegelijk bron van hoop. Juist de vernieling kan nieuwe 

concepten doen ontstaan, zoals dat het geval was voor Artaud.  

 

5.11 Afsluiting.  

In dit hoofdstuk zijn de laatste twee ontwikkelingen binnen de dynamische genese besproken. 

In het eerste deel heb ik aandacht besteed aan het castratiecomplex. Ik heb aangegeven dat de 

analyse van Deleuze ook op dit punt van de theorie van Freud en Lacan verschilt. Het 

castratiecomplex staat volgens Deleuze gelijk aan het verlies van het imago van de fallus, en 

het verlies van de vermogens die Deleuze mede op basis van het werk van Klein daaraan 

toeschrijft. Ik heb tegelijk ook laten zien dat Deleuze juist op dit punt ook deels afstand neemt 

van het werk van Melanie Klein. Castratiecomplex impliceert niet direct een terugkomst van 

                                                           
174 Ik verwijs hier naar: ‘Artaud est le seul à avoir été profondeur absolue dans la littérature, et découvert un 
corps vital et le langage prodigieux de ce corps, à force de souffrance, comme il dit.’ (LdS 114). 
175 Ik verwijs hier naar: ‘« car toute vie bien entendu est un processus de démolition »’ (LdS 244). 



5. Ondergang van het Oedipuscomplex   199 

de agressieve driften vanuit de diepte. Het castratiecomplex is eigen aan de fysieke 

oppervlakte. Het duidt geen regressie naar de diepte aan, maar het uiteenvallen van de fysieke 

oppervlakte. Deze situatie is aan de hand van meerdere voorbeelden uitgelegd, waaronder die 

van Oedipus en Hercules. De tragedie van Oedipus ligt niet uitsluitend in de confrontatie met 

de vader en moeder, die een bepaalde structurele rol in het onbewuste vervullen. Deleuze 

wijst in zijn analyse van het Oedipuscomplex op de centrale rol van de goede intenties en het 

verlies daarvan in het castratiecomplex.  

We hebben ook gezien dat het castratiecomplex voor Deleuze geen einde van de 

dynamische genese impliceert. Het aanvaarden van het eigen onvermogen om in het bezit te 

zijn van het imago van de fallus, dat voor de structuralistische psychoanalytici zoals Lacan 

centraal staat, is volgens Deleuze geen eindpunt van de analyse van het verlangen. De 

architectuur van de psyche wordt in de periode na de castratie uitgebreid met een nieuwe 

topologische dimensie: de metafysische (geestelijke) oppervlakte. We hebben gezien dat 

Deleuze de werking van deze oppervlakte, waar de zin (sens) geproduceerd wordt, op een 

zeer specifieke wijze definieert. Het denken maakt zich op deze oppervlakte los van het 

lichaam. Het denken is voortaan niet alleen in staat om de lichamelijke tendenties te 

sublimeren, maar ontwikkelt een vermogen tot symbolisatie. We hebben ook kort de aard van 

de drift, die deze nieuwe oppervlakte bezetten geanalyseerd. De metafysische oppervlakte 

bleek niet onder de heerschappij te staan van het lustprincipe. De energie die het kenmerkt is 

gedeseksualiseerd en maakt voortdurende verschuivingen en productie van symbolen 

mogelijk.  

Als voorbereiding voor hoofdstuk zes, zijn in het laatste deel van dit hoofdstuk de 

ontwikkelingen op de geestelijke oppervlakte zelf schematisch weergegeven. Het denken 

bleek met een scheur (fêlure) geconfronteerd te worden. Het denken kent net als het lichaam 

zijn eigen beperkingen. De scheur bleek vaak met de ervaring van castratie op niveau van het 

lichaam te corresponderen, maar viel daar tegelijk niet mee samen. Deleuze onderstreepte de 

gevaren van de samenkomst van beide punten. Degene die daarmee geconfronteerd werd, 

dreigt terug te vallen tot de diepte en hoogte van de voorgaande posities. Deze confrontatie 

draagt volgens Deleuze echter ook een positieve mogelijkheid in zich. Zij kan leiden tot een 

nieuwe verhouding tot de omgeving, tot het vormen van het ware phantasma, dat op niveau 

van het lichaam door het imago van algemene handeling begeleidt wordt. Ik heb aan de hand 

van het voorbeeld van kapitein Ahab, maar ook het patiënt van Freud – de kleine Hans – 

aangegeven wat het betekent om zich op de metafysische oppervlakte te begeven en om 

dergelijke fysieke imago’s te ontwikkelen.  
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De dynamische genese is naast een psychoanalytische ook een theorie over het 

ontstaan en over de aard van de structuren van zin (sens). We hebben in dit hoofdstuk gezien 

dat het Ik door het castratiecomplex de vermeende greep op de structuren van de 

werkelijkheid verliest. Het Ik acht zich niet meer in staat om deze structuren, middels de 

conjunctieve synthese, tot een eenheid te brengen. De opkomst van de metafysische 

oppervlakte stelt het Ik allereerst in staat om daar verklaringen voor te vinden. De 

metafysische oppervlakte is in eerste instantie een systeem van representatie dat het handelen 

moet verklaren. We hebben echter met Deleuze aangegeven dat ook het denken niet in staat is 

om een sluitend en overkoepelend systeem te vormen, dat verklaring kan geven voor ons 

handelen. Het Ik kan geen eenheid aanbrengen aan de eigen ervaring. Net als op de fysieke, is 

er ook op de geestelijke oppervlakte sprake van en scheur, die het Ik permanent bedreigt. 

Deleuze geeft aan dat de structuren van zin (sens) partieel zijn en vele paradoxen kennen. Het 

onvermogen om de ervaring met behulp van een overkoepelende structuur te verklaren brengt 

echter ook een mogelijkheid met zich mee. De scheur maakt een opening naar de dimensie 

van het virtuele mogelijk. Het Ik kan zich richten en telkens weer nieuwe structuren en deze 

tot actualisatie brengen.  

De analyse van de dynamische genese bleek ons ook hier in staat om licht te werpen 

op het later werk van Deleuze met Guattari. De confrontatie met de problematiek van castratie 

en het herbezetten daarvan vanuit de metafysische oppervlakte, speelt een belangrijke rol in 

het gehele oeuvre van Deleuze. Ik heb daarbij op het verband van deze analyse met het 

Presentation de Sacher Masoch gewezen maar ook met de latere analyse van Freud’s 

gevalsstudie de kleine Hans, dat onder andere in Mille Plateaux is gegeven. Ook in het later 

werk dient het dier-worden in verband te worden gebracht met de castratieproblematiek en de 

opkomst van de metafysische oppervlakte. Kleine Hans bestrijdt zijn confrontatie met de 

Oedipale wet door middel van het paard-worden. Het bezetten van het paard door de libido, 

vormt voor hem een uitweg uit de problematiek van castratie. Het is een niet narcistische 

bezetting van een symbool door de gedeseksualiseerde libido.  

 

Het tweede deel van het hoofdstuk bleek echter in hoge mate schematisch te zijn. De 

ontwikkelingen op de metafysische oppervlakte zijn slechts gedeeltelijk besproken. Er zijn 

eerste aanwijzingen gegeven over de aard en werking van de symbolen op de metafysische 

oppervlakte. In het volgende hoofdstuk zal nader uitgelegd worden dat de psyche op de 

metafysische oppervlakte op nieuwe objecten gericht is. Na de simulacra, idolen en imago’s is 
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er nu daadwerkelijk sprake van de opkomst van het ware phantasma. De witte walvis van 

Ahab, de vrouw in bontjas van een masochist, het paard van de kleine Hans of de Wolven in 

de boom van de Wolvenman hebben in de analyse van Deleuze alle status van een phantasma 

en drukken tevens de gerichtheid van deze mensen op het virtuele uit.  
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6.            Het phantasma. 

 

6.1 Inleiding. 

De dynamische genese wordt in dit proefschrift vanuit drie invalshoeken bekeken. We 

analyseren hiermee de aard van het menselijk verlangen, de opkomst van de structuren van de 

taal en betekenis (zin, sense) en beschouwen haar ten derde als een belangrijke stap binnen 

Deleuze’s analyses van het menselijk verlangen. In de voorgaande hoofdstukken hebben we 

gezien dat het verlangen door middel van meerdere topologische dimensies gestructureerd 

wordt. Deleuze spreekt daar over de diepte, de hoogte en de fysieke oppervlakte. Deze 

topologische dimensies karakteriseren de schizoïde, depressieve en seksuele posities. Binnen 

deze verschillende posities is er sprake van een gerichtheid op verschillende objecten. Het Ik 

richt zich op de simulacra in de schizoïde positie, op een Idool in de depressieve positie en op 

imago’s, waaronder het imago van de fallus, in de seksuele positie. In de postcastratie fase 

van de seksuele positie is er sprake van de opkomst van een nieuwe topologische dimensie - 

de metafysische oppervlakte. Zij impliceert een gerichtheid op een nieuwe instantie – het 

phantasma in eigenlijke zin van het woord, dat centraal zal staan in dit hoofdstuk.  

De notie van het phantasma is van essentieel belang om vele fenomenen uit ons 

dagelijks leven te analyseren. We hebben in de loop van de tekst gezien dat iedere van de 

besproken posities tot andere verhouding tot de objecten leidt en daarmee ook andere 

ervaringen van bijvoorbeeld liefde of het nationalisme mogelijk maakt. Een schizoïde 

liefdeservaring – waar de voortdurende introjectie van partiële objecten en afname van 

spanning centraal staat - is heel anders dan de depressieve – waar de partner tot het object in 

de hoogte verheven wordt. Binnen de seksuele positie is de pregenitale ervaring van liefde, 

ervaring die het genot centraal stelt, anders dan de genitale ervaring. In het laatste geval staat 

het vertrouwen in de eigen reparatieve vermogens centraal. De narcistische geliefde gelooft in 

het eigen reparatieve vermogen. Hij of zij meent de ander beter te kunnen maken. De analyse 

van het phantasma in dit hoofdstuk zal ons in staat stellen om te begrijpen dat de ervaring van 

de liefde, maar ook van het toebehoren aan een groep anders kan zijn. De liefde kan voorbij 

het narcisme leiden. Zij kan ons openstellen naar de wereld en de ander toe. De partners 

kunnen bronnen van gebeurtenissen voor elkaar worden. Zij kunnen voortdurend uitgedaagd 

worden en nieuwe manieren van samenleven tot stand brengen.  
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De analyse van het phantasma zal ons ook in staat stellen om nader licht te werpen op 

begrippen, die ook later in werk van Deleuze met Guattari centraal staan. Begrippen zoals 

minderheid-worden, dier-worden, onzichtbaar-worden hebben volgens mij de status van het 

phantasma. In het vorige hoofdstuk zijn ze zelfs als eerste voorbeelden van phantasma’s 

aangedragen. Het bijtende paard van de kleine Hans, de witte walvis die gevangen moet 

worden door kapitein Ahab, de vrouw met een zweep van een masochist, de droom over de 

wolven in een boom van de Wolvenman kunnen allen als phantasma’s beschouwd worden. 

Deze voorbeelden zijn iets anders dan de voorbeelden van Freud, die eveneens hieronder aan 

bod komen. Freud besteedt aandacht aan de in zijn ogen dieperliggende oerphantasma’s. Deze 

phantasmas geven uiting aan de confrontatie met de cruciale vragen en problemen van de 

menselijke existentie. De angst van de kleine Hans of de wolvendroom van de Wolvenman 

zijn volgens Freud te herleiden tot de confrontatie met de problematiek van de seksualiteit. Ze 

verwijzen naar een oerphantasma, waarin het kind de coïtus tussen de ouders waarneemt en 

maken het kind bewust van het bestaan van het geslachtsverschil. We zullen zien dat Deleuze 

zich maar voor een deel kan vinden in de definitie van het phantasma dat door Freud en de 

psychoanalytici zoals Laplanche en Pontalis gegeven wordt. De problemen waar het subject 

mee geconfronteerd wordt hebben niet alleen betrekking op de seksualiteit. Deleuze wijst ons 

erop dat het phantasma ons meer dan een inzicht in de aard van ons eigen gedrag verschaft. 

Phantasma geeft ook richting aan het verlangen. Het is een constructie die een nieuwe 

levenswijze mogelijk maakt. Het Ik maakt zich dankzij het phantasma los van de simulacra, 

het idool en de imago’s. Het Ik begeeft zich dankzij het phantasma op de metafysische 

oppervlakte en opent zich naar de gebeurtenis (événement). We zullen een concrete en 

praktische invulling geven van deze begrippen. We zullen ook zien dat de psychoanalyse, 

maar ook de kunst volgens Deleuze de constructie van phantasma’s en van nieuwe symbolen 

tot kern van eigen activiteit moet maken.  

 Deleuze neemt met zijn analyse van het phantasma een belangrijke stap, die hem 

buiten het denkkader van de structuralistische psychoanalyse zet. Zijn analyse van het 

phantasma stelt ons in staat om te onderstrepen dat het verlangen niet geconfronteerd wordt 

met universele problemen, die vervolgens door middel van dezelfde structuren van 

antwoorden voorzien worden. Om de werking van het phantasma goed te verstaan ga ik in dit 

hoofdstuk in op enkele cruciale concepten die van belang zijn om deze notie te verstaan. Ik 

zal een duiding proberen te geven van de notie van gebeurtenis, van de tegeneffectuering, de 

voor-individuele singulariteiten en de gedeseksualiseerde energie. De analyse van deze 

begrippen zal ons ook in staat stellen om een deel van de filosofische kritiek op Deleuze te 
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weerleggen. Het filosofisch project van Deleuze is immers bekritiseerd vanwege haar 

vitalistische karakter.1 Het phantasma, zoals Deleuze het karakteriseert, zou een diepere 

levenskracht tot uitdrukking brengen en ons in staat stellen om met transcendentie in contact 

te komen. Dit hoofdstuk zal een poging zijn om deze interpretatie van het werk van Deleuze 

te weerleggen. Het phantasma hoeft niet vanuit de vitalistische perspectief gelezen te worden. 

Deleuze ontwikkelt hier geen abstracte en spiritualistische theorie, die een vlucht voor het 

bestaande en concrete vooropstelt. In de theorie over het phantasma schuilt een praktische 

waarheid. Phantasma is een constructie die concrete handelingsperspectieven biedt. Het stelt 

ons in staat om ons minder narcistisch tot de objecten in onze omgeving te verhouden. 

Degene die vanuit een normatief perspectief in de analyse van het phantasma heel concrete 

aanbevelingen zou willen vinden komt hier echter bedrogen uit. Het biedt geen volledige 

houvast aan degene die handelt. Deleuze is een filosoof van de contingentie. Het phantasma is 

altijd een singulier antwoord op een menigvuldigheid van problemen. Het heeft geen 

betrekking op universele problemen – zoals de problemen met de seksualiteit. Het moet keer 

op keer een andere vorm krijgen en de singuliere omstandigheden weerspiegelen.  

In mijn weergave van de werking van het phantasma zal ik echter de nadruk blijven 

leggen op de vaste patronen, die aan de constructie van het phantasma eigen zijn. De 

omstandigheden waarin het phantasma tot stand komt kunnen verschillen, maar zijn tegelijk 

niet volkomen anders. De ons omringende wereld, zoals Alain Badiou het zegt, verandert niet 

verbijsterend vaak. We worden omringd door datgene wat Deleuze het actuele noemt. Een 

verandering daarin aanbrengen is een moeizaam proces. De condities waaronder de 

gerichtheid op het virtuele – een begrip dat eveneens kort in dit hoofdstuk terugkomt – 

mogelijk is, moeten nauwkeurig bepaald worden. Het phantasma is het laatste moment binnen 

de dynamische genese. Het introduceert een belangrijke verandering in de individuele 

verhouding tot de taal en de structuren van de samenleving. Het phantasma stelt het Ik in staat 

om de tot mislukking gedoemde pogingen om een totale ordening aan de wereld op te leggen 

los te laten. Datgene wat Deleuze de conjunctieve synthese noemt moet door de disjunctieve 

synthese gesupplementeerd worden. Het phantasma stelt ons in staat om de ongewisse 

toekomst te aanvaarden. Het maakt een nieuwe, zelfstandige en vrije productie van de 

structuren mogelijk. Deze productie van de structuren van zin middels het phantasma verschilt 

volgens de analyse die in Logique du Sens gegeven wordt, wezenlijk van de productie in de 

diepte. Deleuze schrijft hier geen pleidooi voor de schizofrenie. De productie van de 
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structuren van zin kan alleen op de oppervlakte voltrokken worden. Dankzij de verwijzingen 

naar het latere werk zullen we in staat zijn om te laten zien dat een dergelijk pleidooi ook in 

het later werk afwezig blijft.  

 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van het hoofdstuk trentième série du 

phantasme. In het eerste deel wordt vooral aandacht besteed aan de relatie tussen het 

phantasma en de gebeurtenis (événement). Het juiste begrip van de rol van gebeurtenis binnen 

de psyche is volgens Deleuze ook van belang voor de psychoanalyse. Zij kan een andere 

verhouding tot de analysanten ontwikkelen en een vrije constructie van phantasmas mogelijk 

maken. In het tweede gedeelte zal de rol van het Ik in het phantasma nader geanalyseerd 

worden. Datgene wat in het phantasma verschijnt, blijkt betrekking te hebben op het 

functioneren van het Ik binnen de werkelijkheid. Er wordt hier aandacht besteed onder andere 

aan de specifieke aard van de energie die de metafysische oppervlakte bezet.  

 

6.2 Phantasma en het lichaam. 

In het voorgaande hoofdstuk verwezen we reeds naar kapitein Ahab. We hebben gesteld dat 

hij niet door schizoïde, depressieve of narcistische phantasma’s geleid wordt. De witte walvis 

is geen slecht partieel object dat vernietigd moet worden. Ahab is niet bang voor de witte 

walvis. Zijn jacht wordt ook niet geleid door een gerichtheid op een object in de hoogte. De 

witte walvis vormt geen bedreiging van een hogere entiteit, die door Ahab beschermd zou 

moeten worden. We kunnen evenmin ervan uitgaan dat in het geval van Ahab sprake is van 

het narcisme. Ahab neemt deel aan de jacht op de walvissen niet om daaraan zijn eigen 

identiteit, trots en geloof in de eigen kracht te ontlenen. De rijkdom en de eer die deze jacht de 

anderen brengt, doen er voor hem niet meer toe. Ahab beseft dat hij aan de industriële 

walvisjacht meedoet. De jacht op de witte walvis is echter geen nieuwe poging om het 

verloren narcisme weer op te krikken. Ahab wil geen held van de industriële walvisjacht 

worden. Hij wordt een deel van de oceaan, stelt Deleuze in Mille Plateaux en in Critique et 

Clinique.
2
 Hij wordt gegrepen door het walvis-worden.

3
 Hij wordt een van de krachten van de 

oceaan. Dit proces wordt mogelijk alleen gegeven de ontwikkeling van de metafysische 

oppervlakte.  

                                                           
2
 In Critique en Clinique (1993: 113) geeft Deleuze aan dat de helden van Melville door een verbeeldingskracht 

geleid worden, waar geen ruimte meer is voor oedipale vorm van verlangen. De helden van Melville zijn niet 
meer narcistisch en richten zich niet meer op het imago van de vader. Zie ook Deleuze (1993: 99).  
3
 Zie : MP: 298. 
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meer narcistisch en richten zich niet meer op het imago van de vader. Zie ook Deleuze (1993: 99).  
3 Zie : MP: 298. 
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Om de fascinatie met de witte walvis te verstaan, moeten we allereerst de aard van het 

phantasma doorgronden. De eerste karakteristiek van het phantasma is, volgens Deleuze’s 

analyse daarvan in de reeks ‘du phantasme’, dat het een gebeurtenis representeert.4 Het 

phantasma staat los van het lichaam. Het is geen directe representatie van de handelingen van 

een subject. Het beeldt nimmer de daadwerkelijke passies van het subject. Phantasma geeft 

geen uiting aan de subjectieve wil.5 Dit is ook zichtbaar in het phantasma van Ahab, dat, zoals 

gezegd, niet schizoïde van aard is. Ahab projecteert geen agressie op de walvis. Het 

phantasma geeft geen uiting aan de subjectieve wil om een slecht partieel object te 

vernietigen. Het phantasma kent een bijzondere verhouding tot deze daadwerkelijke passies 

van het subject. Het representeert een gebeurtenis. Het representeert datgene wat het resultaat 

is van de passies en handelingen (mais un résultat d’action et de passion). Het phantasma van 

Ahab, valt niet samen met één afzonderlijke passie, zoals de passie om de walvis te 

vernietigen. Het is geen uiting van de destructieve drift van de kapitein. Het heeft betrekking 

op het geheel van het functioneren van Ahab. Het is het resultaat van de verschillende passies 

en de ervaringen van de kapitein. We zullen hieronder een poging doen om dit fenomeen te 

verklaren.  

 

 Om de specifieke ontologische status van de gebeurtenis en het phantasma te duiden, 

grijpt Deleuze terug op de discussies over de al dan niet imaginaire status van het phantasma 

en de beelden daarin, binnen de psychoanalyse.6 Zijn de gebeurtenissen die in het phantasma 

naar voren komen gefabriceerd of hebben ze juist betrekking op de daadwerkelijk 

voorgevallen gebeurtenissen? Deze discussie speelt een belangrijke rol in het conflict tussen 

Freud en Jung.7 Freud komt in zijn analyse van de neurose van de Wolvenman tot de 

conclusie dat de beelden, die in zijn phantasma voorkomen, niet het product kunnen zijn van 

de verbeeldingskracht. Ze moeten daadwerkelijk waargenomen zijn in de kindertijd. De 

Wolvenman leed aan een ernstige neurotische stoornis. Hij werd geregeld overvallen door 

                                                           
4 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘1°) Il ne représente pas une action ni une passion, mais un 
résultat d’action et de passion c’est-a-dire un pur événement.’ (LdS 245). Andere karakteristieken worden in het 
vervolg van het hoofdstuk besproken.  
5 Deleuze keert zich met deze stelling bijvoorbeeld af van de Kleiniaanse conceptie van het phantasma. Klein en 
haar volgelingen leggen immers een directe link tussen de subjectieve wil en een phantasma. 
6 Ik verwijs hier naar: ‘La question : de tels événements sont-ils réels ou imaginaires ? n'est pas bien posée.’ 
(LdS: 245). 
7 Freud bekritiseerd Jung onder andere in ‘Uit de geschiedenis van een kinderneurose (‘De Wolvenman’)’, Freud 
1998: 525, waar hij bijvoorbeeld de oorspronkelijkheid van de fantasie van de wedergeboorte afwijst en deze als 
een afgeleide van de oerscéne, die betrekking heeft op de zich ontwikkelende seksualiteit. Zie ook Freud 2000: 
111, ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’ en Jonathan Lear (2005: 109), ‘Freud’, New York: 
Routledge. 6. Het phantasma   207 
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angstaanvallen, die zijn leven ondragelijk maakten. De oorsprong van de angsten was volgens 

Freud juist in de kindertijd te vinden. Reeds als een kind was de Wolvenman onhandelbaar. 

Op zijn vierde levensjaar heeft hij een angsthysterie in de vorm van de dierenfobie 

ontwikkeld, die in zijn later leven in een dwangneurose met religieuze inhoud is veranderd. 

Het cruciale aspect van de problemen van de Wolvenman is volgens Freud te vinden in diens 

regelmatig terugkerende droom. De inhoud van de droom luidt als volgt: 

‘Ik heb gedroomd dat het nacht is en ik in mijn bed lig (mijn bed stond met het 

voeteinde naar het raam gekeerd, voor het raam stond een rij oude notenbomen. Ik weet dat 

het winter was, toen ik droomde, en nacht). Plotseling gaat het raam vanzelf open, en ik zie 

met grote schrik dat in de grote notenboom voor het raam een paar witte wolven zitten. Het 

waren er zes of zeven. De wolven waren helemaal wit en zagen er eerder uit als vossen of 

herdershonden, want ze hadden lange staarten zoals vossen en hun oren stonden overeind 

zoals bij honden wanneer ze op iets zijn gespitst. Ten prooi aan hevige angst, blijkbaar omdat 

ik bang was door de wolven te worden opgevreten, schreeuwde ik het uit en werd wakker’.
8
  

Freud analyseert in deze gevalsstudie de factoren die tot het ontstaan van deze droom 

geleid hebben. De problemen van de Wolvenman hebben betrekking op de vroege 

ontwikkeling van diens seksualiteit. Freud kwam tot de conclusie dat zijn patiënt door een 

oerphantasma gedreven wordt. De wolvenman heeft de ouderlijke coïtus aanschouwd en is 

juist hierdoor angstig geworden.
9
 Het oerphantasma heeft een paralyserende invloed op de 

Wolvenman. Al als kind is hij geconfronteerd met de onoverbrugbaarheid van het 

geslachtsverschil. De wolvenman identificeerde zich met de moeder en wou het object van de 

liefde van de kant van de vader zijn. Dit bleek echter onmogelijk. Het kind ontdekt dat hij aan 

hetzelfde geslacht toebehoort als de vader. Castratie blijkt de enige oplossing te zijn om de 

liefde mogelijk te maken.
10

  

In de beschrijving van de werking van dit phantasma zien we dat het oerphantasma 

voor Freud betrekking heeft op een universeel probleem met de ontwikkeling van de 

seksualiteit. Het aanschouwen van de ouderlijke coïtus moet een traumatiserende invloed 

                                                           
8
 Zie Freud 1998: 448. 

9
 Freud zegt het als volgt: ‘Wat in die nacht uit de chaos van onbewuste sporen van indrukken werd geactiveerd, 

was het beeld van een coïtus van zijn ouders onder niet geheel gebruikelijke en voor de waarneming bijzonder 
gunstige omstandigheden’ (Freud 1998: 456). ‘De verandering van het materiaal: oerscène – verhaal van de wolf 
– sprookje van de zeven geitjes – weerspiegelt de gedachtereeks tijdens de droomvorming: verlangen naar 
seksuele bevrediging door zijn vader – inzicht dat castratie daarvoor de voorwaarde is – angst voor zijn vader.’ 
(Freud 1998b: 462). 
10

 Voor de bespreking van dit oerphantasma (oerscene) van de Wolvenman bij Freud en de respons van Lacan 
daarop zie ook uitleg van van Haute (2000: 161). Van Haute wijst daar op het conflict tussen de imaginaire 
identificatie met de moeder – identificatie die ook homoseksuele gevoelens ten opzichte van de vader doet 
ontstaan - en de symbolische met de vader – die uiteindelijk het belang van de heteroseksuele keuze versterkt.  
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hebben gehad. Het is voor Freud van fundamenteel belang om te onderstrepen dat we hier niet 

te maken hebben met een constructie. Het oerphantasma kan geen gevolg zijn van de 

verbeeldingskracht. Verschillende interacties met de omgeving versterken slechts de invloed 

van de oerscene. De wolvenman werd volgens Freud inderdaad verleid door zijn zus, was 

verliefd op zijn vader en had een merkwaardige relatie met zijn verzorgster. Het toegenomen 

belang van de seksualiteit op vierjarige leeftijd, het lezen van sprookjes zoals Roodkapje, het 

aanzien van de coïtus tussen de honden en de latere interactie met Freud hebben inderdaad tot 

de versterking van de invloed van de oerscene geleid.11 Het oerphantasma zelf kan echter niet 

imaginair zijn en moet volgens Freud met een reële waarneming corresponderen.12  

 

De vraag of de herinneringen, die de basis vormen van de oerphantasma’s – zoals de 

herinnering aan de aanval door de witte walvis in het geval van Ahab, of de herinnering aan 

de ouderlijke coïtus in geval van de Wolvenman – op daadwerkelijke ervaringen berusten is 

volgens Deleuze echter foutief gesteld.13 De vraag naar de aard van het phantasma kan niet 

vanuit de tegenstelling tussen het reële en imaginaire gesteld worden. Het is volgens Deleuze 

onvoldoende om te stellen dat het phantasma het werk van de verbeeldingskracht is. Het is 

Deleuze in zijn weergave van het phantasma om meer te doen. De aard van het phantasma laat 

zich niet bepalen vanuit het onderscheid tussen het imaginaire en het reële. Het phantasma 

moet begrepen worden aan de hand van een onderscheid tussen de gebeurtenis (événement) 

aan de ene kant en de realiteit van het lichaam (l’état de choses corporel), aan de andere. De 

gebeurtenis heeft inderdaad haar oorsprong in datgene wat Deleuze de fysieke (lichamelijke) 

wereld noemt (état de choses corporel qui le provoque).14 De passies van het lichaam en de 

daaraan verbonden persoonlijke geschiedenis leveren een fundamentele bijdrage tot het 

ontstaan van een phantasma. Het phantasma valt daar echter niet mee samen. Het heeft een 

ander ontologische status dan het lichaam. Het is niet gebonden aan dezelfde logica en wetten.  

                                                           
11 Zie bijv Freud 1998: 466. 
12 Freud zegt het als volgt: ‘Wij stellen dus de opvatting ter discussie dat vroegkinderlijke scènes zoals ze door 
een diepgaande analyse van de neurosen, bij voorbeeld van ons geval, aan het licht worden gebracht, niet 
reproducties zijn van werkelijke gebeurtenissen, waaraan men invloed op de ontwikkeling van het latere leven en 
op de symptoomvorming mag toeschrijven, maar producten van de fantasie, die de prikkel voor hun ontstaan aan 
de tijd van de volwassenheid ontlenen, ertoe voorbestemd zijn werkelijk wensen en een werkelijke belangstelling 
in zekere zin op symbolische wijze te vertegenwoordigen en hun ontstaan te danken hebben aan een regressieve 
tendens, een zich afwenden van de taken die het heden stelt’. (Freud 1998b: 470). 
13 Ik geef hier commentaar op de volgende passage : ‘La question : de tels événements sont-ils réels ou 
imaginaires ? n'est pas bien posée. La distinction n'est pas entre l'imaginaire et le réel, mais entre l'événement 
comme tel et l'état de choses corporel qui le provoque ou dans lequel il s'effectue. Les événements sont des effets 
(ainsi « l'effet » castration, « l'effet » meurtre du père...).’ (LdS: 245). 
14 Deleuze zegt het als volgt: ‘La distinction n'est pas entre l'imaginaire et le réel, mais entre l'événement comme 
tel et l'état de choses corporel qui le provoque ou dans lequel il s'effectue.’ (LdS 245). 6. Het phantasma   209 
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De droom over de wolven of het oerphantasma van de coïterende ouders representeert 

een gebeurtenis. Deze gebeurtenis, in welke de hele persoonlijke (fysieke) geschiedenis tot 

uiting wordt gebracht, overvalt de Wolvenman. Deze constructie oefent direct invloed uit op 

het lichaam en op het handelen. Het lichaam wordt direct aangedaan nadat het phantasma 

gevormd wordt. Het oerphantasma komt plotseling op en verstoort voortaan het hele leven. 

De Wolvenman wordt angstig en ontwikkelt telkens weer nieuwe symptomen. Hetzelfde 

gebeurt ook met Ahab. Zijn handelingen veranderen vanaf het moment dat het phantasma van 

de witte walvis plotseling opkomt. De ervaren walvisjager neemt plotseling grote risico’s, die 

uiteindelijk tot zijn ondergang leiden. Ook de in hoofdstuk vijf besproken castratie moet 

volgens Deleuze als een gebeurtenis begrepen worden (« l'effet » castration).
15

 Het besef van 

de castratie komt plotseling op. Het kind ontdekt dat het lichaam van de moeder gebrekkig is 

en niet hersteld kan worden. Het voelt zich plotseling machteloos en komt tot de conclusie dat 

de desintegratie van haar lichaam het gevolg is van het eigen falen. Het verliest het imago van 

de fallus en van het narcistische geloof in eigen reparatieve vermogen.  

De dood van de vader is volgens Deleuze eveneens het effect van de fysieke 

ervaringen, het effect dat met dezelfde ervaringen niet samenvalt. (« l'effet » meurtre du père). 

Het kind, dat in de genitale fase van de seksuele positie de vader aanwezig meende te kunnen 

stellen, wordt in dit naïef geloof op de proef gesteld. Het komt op basis van de eigen 

ervaringen tot ontdekking dat de vader als het goede object niet aanwezig kan worden gesteld. 

Dit leidt tot de opkomst van het imago van de dode vader. In het voorgaande hoofdstuk is het 

voorbeeld gegeven van het eerste deel van het film-reeks Dekalog van Kieslowski. De 

hoofdrolspeler van deze film is een wetenschapper die na de plotselinge dood van zijn eigen 

kind het geloof in de wetenschap maar ook de religie verliest. De meetinstrumenten en kennis 

die hij bezit blijken plotseling geen waarde te hebben.  

 

Wat zijn de oorzaken voor de opkomst van het phantasma? Deleuze maakt een 

onderscheid tussen drie soorten oorzaken om de werking daarvan te verduidelijken. Het 

phantasma heeft allereerst de fysieke oorzaken, die in de endogene en exogene oorzaken 

uiteenvallen. Zoals we zullen zien wordt het phantasma echter nog door een derde instantie 

veroorzaakt. Het phantasma kent ook een quasi-oorzaak, die aan de metafysische oppervlakte 

toebehoort. Het komt voort uit een verhouding tot een instantie die niet in de fysieke wereld 

aangetroffen kan worden. Ik bespreek hieronder allereerst de fysieke oorzaken. Daarbij 
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besteed ik kort aandacht aan de door Deleuze hier aangedragen factoren en benoem het 

verschil met het later werk. Het concept van de quasi-oorzaak wordt in volgend paragraaf 

besproken.  

De gebeurtenis en het phantasma hebben dus twee soorten fysieke oorzaken, 

onderstreept Deleuze: de endogene en exogene oorzaken.16 De endogene oorzaken bestaan uit 

de constituerende erfelijkheid, fylogenetische erfenis, interne evolutie (ontwikkeling) van de 

seksualiteit, en geintrojecteerde acties en passies. We kunnen ons voorstellen dat de erfelijke 

factoren bepalend kunnen zijn voor een te vormen phantasma. Een jongen, die bijvoorbeeld 

weinig testosteron produceert, zal een ander phantasma ontwikkelen dan een die juist een 

overvloed daaraan heeft. Het kind met te weinig testosteron zou passiever kunnen zijn en 

moeite kunnen hebben met sociale contacten. Hij zou zich echter ook tegen een dergelijke 

deficiëntie kunnen verzetten. Door veel energie te steken in het leren zou hij zijn tekorten 

kunnen compenseren. Het phantasma, dat het kind tot de wetenschappelijke carrière aanzet, 

kan het kind doen zegevieren over de relatieve tekortkomingen van zijn lichaam.  

Naast de endogene oorzaken zijn het echter ook de daadwerkelijke ervaringen - de 

exogene oorzaken - die volgens Deleuze fundamenteel zijn voor het ontstaan van een bepaald 

phantasma. De voorbeelden van de exogene oorzaken zijn de in de werkelijkheid voltrokken 

gebeurtenissen zoals reëel ondernomen handelingen of gevoelde en geuite passies en 

gedachten, stelt Deleuze.17 Een voorbeeld van een exogene oorzaak is een daadwerkelijk 

geuite agressie van een kind tegenover zijn ouders. Het kind maakt deze agressie mee, schrikt 

ervoor terug en doet vervolgens een poging om haar te onderdrukken.  

Ook het castratiecomplex heeft naast de endogene, exogene oorzaken. De externe 

factoren moeten aan de interne ontwikkeling toegevoegd worden, stelt Deleuze. Zo zal het 

narcisme bij sommige mensen nooit sterk bedreigd worden. Een verpleegster of arts zal 

wellicht nooit aan eigen kennis twijfelen. Een persoon, wiens zelfvertrouwen voortdurend 

ondermijnd wordt, zal daarentegen nooit in de eigen krachten kunnen geloven. Zij zal niet zo 

snel de voortgang doormaken van de schizoïde en depressieve posities naar de seksuele 

positie. Deleuze onderstreept dus dat de rol van de werkelijkheid in het vormen van de 
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phantasma’s niet veronachtzaamd mag worden.
18

 Het mag volgens hem niet vergeten worden 

dat kinderen daadwerkelijk het lichaam van de moeder en van de vader observeren.
19

 Het 

aangezicht van het lichaam van de moeder leidt ertoe dat het kind het geslachtsverschil 

ontdekt. Ieder kind neemt ook de liefde tussen beide ouders waar en ziet dat hun relaties ook 

een fysiek aspect heeft. Deleuze onderstreept ook dat de kinderen daadwerkelijk en niet in 

hun fantasie het object zijn van de verleiding door de volwassenen (enterprises de seduction 

de l’adulte). Er is daadwerkelijk sprake van een vorm van verliefdheid tussen een ouder en 

het kind net zoals er daadwerkelijk sprake is van de dreiging met de castratie.  

 

De bovengenoemde bespreking van de fysieke oorzaken van het phantasma zijn 

opmerkelijk voor degene die het latere werk van Deleuze met Guattari kent. Ik bespreek hier 

kort deze problematiek, voordat ik het idee van de quasi-oorzaak bespreek. In de latere 

analyse van bijvoorbeeld de gevalsstudie de kleine Hans wordt het idee van de lichamelijke 

castratie door Deleuze en Guattari expliciet afgewezen.
20

 Deleuze en Guattari stellen dat de 

angst om de penis te verliezen geen fundamentele rol kan spelen bij het ontstaan van de 

paardenfobie van de kleine Hans. Zij onderstrepen dat de kleine Hans zijn zelfvertrouwen 

verliest omdat hem de talloze geslachten, de manieren om relatie aan te gaan met de 

omgeving, die hij aanvankelijk in zijn bezit had, ontnomen worden. Kleine Hans is niet meer 

in staat om het hoofd te bieden aan de beperkingen die hem door de ouders opgelegd worden. 

Hij mag niet spelen met kinderen uit de lagere sociale klasse of bij een even jonge 

onderbuurvrouw slapen. Mijns inziens bestaat er echter geen tegenstelling tussen de 

beweringen in Logique du Sens en het latere werk. Deleuze spreekt hier in Logique du Sens 

over een specifieke vorm van castratie, die gebonden is aan de dreiging met het verlies van 

het imago van de fallus. Deleuze en Guattari zijn in hun latere analyse niet ver verwijderd van 

de logica van Logique du Sens. Het verlies van het zelfvertrouwen betekent in de terminologie 

van Logique du Sens niets anders dan het verlies van het narcisme. Kleine Hans verliest de 

zekerheid, die ontstaat dankzij de bezetting van het imago van het mannelijke orgaan. De 
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 Deleuze onderstreept hierbij dat ook Freud het belang van de realiteit, bij het vormen van een phantasma 
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kritiek van Deleuze en Guattari op de psychoanalyse betreft voornamelijk de manier waarop 

het verlangen van de kleine jongen geïnterpreteerd wordt. Kleine Hans wordt het Oedipale 

virus toegediend, stellen ze. De ouders gaan ervan uit dat de kleine jonge verliefd moet zijn 

op zijn moeder en zijn vader moet vrezen. De verbeeldingskracht van het kind wordt 

onderdrukt. Kleine Hans moet zich voortaan aan de hand van de tegenstelling tussen man en 

vrouw begrijpen en kan zich niet verzetten tegen de wetten die aan hem door de ouders 

opgelegd worden.21 Hij wil iets wat hem verboden is en wordt hiervoor door zijn omgeving 

aangevallen. De gerichtheid op de paarden, datgene wat Deleuze en Guattari later het dier-

worden noemen, kan begrepen worden als een antwoord op deze problematiek. Kleine Hans 

ziet de werkende paarden voor zijn huis en wordt aangedaan door hun lijden. Maar hij is ook 

gefascineerd door hun kracht en door de sterkte, die ze desalniettemin uitstralen. We kunnen 

daarmee concluderen dat ook in het geval van de kleine Hans sprake is van een moord op de 

vader, van incest, vergiftigingen en openscheuringen (éventrations), in de zin van Logique du 

Sens.  

De hierboven besproken oorzaken komen volgens Deleuze niet alleen voort uit het 

privé leven, maar hebben eveneens betrekking op het publieke leven.22 Ook het publieke 

leven wordt volgens Deleuze door dezelfde imago’s, idolen en simulacra begeleid. De slaafse 

relatie tot de politieke leiders, of een relatie tussen een arbeider en zijn baas, wordt net als de 

relatie tussen het kind en zijn vader begeleid door dezelfde psychische instantie – het idool in 

de psyche. Deze relatie is mogelijk omdat de genoemde persoon weet wat het betekent om 

zich ten opzichte van een onbereikbaar object in de hoogte te verhouden. De ontwikkeling van 

het idool is daarmee niet afhankelijk van het bestaan van de reële vader. Het idool kan ook 

ontstaan dankzij de verhouding tot een andere instantie in het publieke leven.  

 

6.3 De quasi-oorzaak en de ideële oppervlakte.23 

Het phantasma valt volgens Deleuze echter niet samen met de fysieke oorzaken. Het is slechts 

een effect daarvan.24 Het phantasma en de gebeurtenis die het representeert kent naast de 
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endogene en exogene oorzaken ook quasi-oorzaken, die aan de metafysische of ideële 

oppervlakte toebehoren. Het maakt zich los van zijn fysieke oorzaken. Ik ga hieronder eerst 

de karakteristieken van de quasi-oorzaak bespreken. Vervolgens bespreek ik de werking van 

de ideële oppervlakte. Daarbij zal ik kort ingaan op het verschil tussen deze oppervlakte en de 

fysieke oppervlakte.  

Het phantasma heeft volgens Deleuze de status van een ‘noematisch attribuut’.
25

 Het is 

een representatie van datgene waar men intentioneel op gericht is, maar dat tegelijk geen 

waargenomen fysiek object kan zijn.
 
Het phantasma representeert geen kwaliteit, die eigen is 

aan een ding. Het representeert een gebeurtenis, die zich van deze kwaliteiten losmaakt.
26

 

Ieder object draagt volgens Deleuze beide aspecten in zich. In Logique du Sens geeft hij het 

voorbeeld van de eigen dood. We kunnen een onderscheid maken tussen de fysieke dood en 

de dood als gebeurtenis. De eerste dood staat gelijk aan het daadwerkelijk afsterven van een 

bepaald lichaam. De eerste dood heeft een voorspelbaar effect op de omgeving. De dood als 

gebeurtenis is anders. Haar effecten zijn onbekend. Deze dood kan zich op verschillende, nu 

nog niet bekende, wijzen in de omgeving realiseren. De daadwerkelijke impact van de dood 

als gebeurtenis, is niet vooraf in te schatten.
27

 Deleuze onderstreept tegelijk dat het 

phantasma, als noematisch attribuut, ook aan de psychologische ervaring (vécu 

psychologique) en aan de concepten van de logica voorafgaat.
28

 Het phantasma kan voor een 

deel niet bewust worden gemaakt. De Wolvenman is bang voor de dieren en heeft 

angstdromen, maar construeert het phantasma pas gedurende de analyse bij Freud. In de 
                                                                                                                                                                                     
24

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Reste que les phantasmes, au moment même ou ils sont des 
effets et parce qu’ils sont des effets, différent en nature de leurs causes réelles.’(LdS 245).  
25

 Ik geef hier commenaar op de volgende zin: ‘C'est que le phantasme, à la manière de l'événement qu'il 
représente, est un « attribut noématique » qui se distingue non seulement des états de choses et de leurs qualités, 
mais du vécu psychologique et des concepts logiques.’ (LdS 246). 
26

 Deleuze gaat er in Logique du Sens vanuit dat er grote verschillen bestaan tussen zijn en Husserl’s stellingen 
over de intentionele activiteit van het bewustzijn. Husserl zou volgens Deleuze het transcendentale vlak, het vlak 
van het noema, alleen kunnen denken vanuit de subjectieve logica. Het subject zou voor Husserl innig met dit 
vlak zijn verbonden. Deleuze gebruikt de kritiek van Sartre op Husserl om te stellen dat de transcendentale 
oppervlakte los van het subjectieve bestaat. Zij doet het subject ontstaan en valt daar niet mee samenvallen. (zie 
LdS 123-124). Het ontbreekt ons aan de ruimte om deze discussie in al haar fijnheid hier te ontvouwen. De aard 
van de transcendentale voorpersoonlijke oppervlakte zal hieronder echter wel nader besproken worden.  
27

 Keith Ansel Pearson legt deze stelling als volgt uit: ‘The phantasm presents the event as a noematic attribute 
that renders it distinct from the actions, passions, and qualities of an actual state of affairs (a noematic attribute 
is a pure predicate that is different from the physical quality of a thing, for example 'to die' as opposed to the 
mere physical fact of one's empirical death). This is phenomenology's way of opening up an intentional 
consciousness by right, the positing and giving of sense. The phantasm-event exists in language and can be 
expressed in language, but here it has the significance of the verb or the infinitive that bears witness to the 
presence of a 'pure' event. From the mere occurrence of a body, an object, or a place, one can extract an event 
in the form of a singularity, such as a birth, a death, a love, and so on. Why phantasm? Because in each one of 
these happenings there is a host of expectations, anticipations, hopes, fears, and so on’ online: 2007.03.06 in 
Notre Dame philosophical reviews. 
28

 ‘C'est que le phantasme, à la manière de l'événement qu'il représente, est un « attribut noématique » qui se 
distingue (…) du vécu psychologique et des concepts logiques.’ (LdS 246). 
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analyse ontstaat er een beeld van de gebeurtenis die zijn leven ontregelt. De exacte betekenis 

van dit phantasma kan vanuit de perspectief van Deleuze echter niet nauwkeurig bepaald 

worden. Dezelfde geldt ook voor kapitein Ahab. Ahab beseft niet wat hem drijft. Zijn bewuste 

uitspraken en gedrag wijzen op een wil om wraak te nemen. De walvis, die hem van zijn been 

beroofd heeft, moet gevangen worden. Het phantasma van Ahab valt hier echter niet mee 

samen. Het verwijst naar een instantie die niet direct beschreven kan worden. Het phantasma 

van Ahab is een proces van het dier-worden. 

Het phantasma wordt dus niet gedacht aan de hand van een onderscheid bewust-

onbewust. Het phantasma verwijst naar datgene wat Deleuze elders, in Différence et 

Répétition, het virtuele noemt. Het verwijst naar een instantie die niet actueel is, die aan de 

externe bepalingen ontsnapt. Het phantasma representeert datgene wat in het bewustzijn per 

definitie niet aanwezig kan worden gesteld. De witte walvis verwijst naar een gebeurtenis die 

vanuit een menigvuldigheid van psychologische, sociale, economische en politieke factoren 

verrijst. Dit phantasma brengt ze echter slechts gedeeltelijk samen. Het maakt eerder een 

continue wederzijdse beïnvloeding tussen deze factoren mogelijk. Een ander voorbeeld van 

het phantasma wordt door Jay Lampert – een commentator op het werk van Deleuze – 

gegeven. Hij bespreekt de gerichtheid op de figuur van Jeanne d’Arc als voorbeeld van een 

phantasma.29 Een willekeurige persoon kan aangedaan zijn door haar handelen. Jeanne d’Arc 

representeert onder andere standvastigheid, moedigheid of vrouwelijkheid. Toch kan de 

fascinatie door Jeanne d’Arc niet beschouwd worden als een wil om al haar kwaliteiten 

present te stellen. Er bestaat geen vastomlijnd gedrag waar Jeanne d’Arc voor staat. Zij 

verwijst naar iets wat niet geheel present gesteld kan worden. Zij verwijst naar een reeks van 

mogelijkheden, of meerdere scenario’s, waar een bepaalde persoon open voor staat. Deze 

scenario’s zullen voor verschillende mensen anders zijn. Een nationalistische of patriottische 

Fransman zou haar tot een voorbeeld nemen om andere redenen dan een feministe, die voor 

de vrouwenrechten strijdt. Het phantasma van Jeanne d’Arc zal op verschillende manieren in 

het daadwerkelijk gedrag en gedachten van mensen geactualiseerd worden.  

Deze karakteristieken van de gebeurtenis worden ook elders in Logique de Sens 

geduid. In de serie Problématique maakt hij het onderscheid tussen de reële (imperfecte) en 

ideële gebeurtenissen – gebeurtenissen waar we hier over spreken – aan de hand van het 

onderscheid dat Novalis maakt tussen het protestantisme aan de ene kant en het Lutheranisme 
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aan de andere.
30

 Het protestantisme heeft volgens de uitleg van Deleuze een ideëel of virtueel 

karakter. Het representeert een gebeurtenis. Het protestantisme kent immers geen 

vastomlijnde karakteristieken. Het is datgene waar de verschillende kerken zich op richten. 

Het is een ideaal dat verwezenlijkt zal moeten worden. Het lutheranisme daarentegen is de 

actualisatie van de gerichtheid op het protestantisme. Het lutheranisme is de spatio-temporele 

en daarmee imperfecte effectuering van het ideaal, zegt Deleuze.
31

 We hebben in het geval 

van het lutheranisme te maken met een concrete leer. Het geeft daadwerkelijk invulling aan de 

keuzeruimte, die door de opkomst van het protestantisme geopend wordt. Juist deze actuele 

leer is vervolgens bepalend voor het daadwerkelijk gedrag van verschillende mensen. De 

lutherse kerk actualiseert het protestantisme. Het protestantisme is de quasi-oorzaak van het 

lutheranisme. De karakteristieken van de gebeurtenis van het protestantisme kunnen worden 

afgelezen van de actualisatie daarvan in de lutherse kerken.  

 

We hebben hierboven al aangegeven dat het phantasma fysieke oorzaken heeft, die tot 

de opkomst daarvan leiden. Het phantasma ontstaat dankzij alle daadwerkelijk ondergane 

ervaringen van het Ik, die zowel privé als publiek van aard zijn. We hebben ook aangegeven 

dat het phantasma een quasi-oorzaak kent. Deze oorzaak behoort toe aan wat Deleuze de 

ideële (conceptuele) oppervlakte (surface idéele) oppervlakte noemt.
32

 Wat is de aard van 

deze oppervlakte en waarin verschilt zij van de fysieke oppervlakte? De ideële oppervlakte 

maakt zich los van de fysieke oppervlakte. Het phantasma representeert een gebeurtenis, die 

met zijn fysieke oorzaken niet samenvalt. Deleuze onderstreept daarbij dat de ideële 
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 Ik geef hier commentaar op een bespreking van dit probleem in de serie du problematique. Daarin zegt 
Deleuze het volgende: ‘Les événements sont idéaux. Il arrive à Novalis de dire qu'il y a deux trains 
d'événements, les uns idéaux, les autres réels et imparfaits, par exemple le protestantisme idéal et le 
luthérianisme réel. Mais la distinction n'est pas entre deux sortes d'événements, elle est entre l'événement, par 
nature idéal, et son effectuation spatio-temporelle dans un état de choses. Entre l'événement et l'accident. Les 
événements sont des singularités idéelles qui communiquent en un seul et même Evénement ; aussi ont-ils une 
vérité éternelle, et leur temps n'est jamais le présent qui les effectue et les fait exister, mais l'Aiôn illimité, 
l'Infinitif où ils subsistent et insistent. Les événements sont les seules idéalités ; et, renverser le platonisme, c'est 
d'abord destituer les essences pour y substituer les événements comme jets de singularités. Une double lutte a 
pour objet d'empêcher toute confusion dogmatique de l'événement avec l'essence, mais aussi toute confusion 
empiriste de l'événement avec l'accident.’ (LdS 69). 
31

 Ik verwijs hier naar: 'Mais la distinction n'est pas entre deux sortes d'événements, elle est entre l'événement, 
par nature idéal, et son effectuation spatio-temporelle dans un état de choses.’ (LdS 69). 
32

 Ik kan vooralsnog niet aangeven waarom Deleuze hier over ideële en niet over de metafysische oppervlakte 
spreekt. Beide termen lijken voornamelijk als synoniem te worden gebruikt. We kunnen hooguit speculeren dat 
op de metafysische oppervlakte symbolen geproduceerd kunnen worden. Deze kunnen vervolgens tot op zekere 
hoogte tot het bewustzijn doordringen. De ideële oppervlakte lijkt een iets ander karakter te hebben. De 
entiteiten daarop kennen geen reële bestaanswaarde en ‘transcenderen’ volledig de fysieke werkelijkheid.  

216  Dynamische genese van zin 

aan de andere.30 Het protestantisme heeft volgens de uitleg van Deleuze een ideëel of virtueel 

karakter. Het representeert een gebeurtenis. Het protestantisme kent immers geen 

vastomlijnde karakteristieken. Het is datgene waar de verschillende kerken zich op richten. 

Het is een ideaal dat verwezenlijkt zal moeten worden. Het lutheranisme daarentegen is de 

actualisatie van de gerichtheid op het protestantisme. Het lutheranisme is de spatio-temporele 

en daarmee imperfecte effectuering van het ideaal, zegt Deleuze.31 We hebben in het geval 

van het lutheranisme te maken met een concrete leer. Het geeft daadwerkelijk invulling aan de 

keuzeruimte, die door de opkomst van het protestantisme geopend wordt. Juist deze actuele 

leer is vervolgens bepalend voor het daadwerkelijk gedrag van verschillende mensen. De 

lutherse kerk actualiseert het protestantisme. Het protestantisme is de quasi-oorzaak van het 

lutheranisme. De karakteristieken van de gebeurtenis van het protestantisme kunnen worden 

afgelezen van de actualisatie daarvan in de lutherse kerken.  

 

We hebben hierboven al aangegeven dat het phantasma fysieke oorzaken heeft, die tot 

de opkomst daarvan leiden. Het phantasma ontstaat dankzij alle daadwerkelijk ondergane 

ervaringen van het Ik, die zowel privé als publiek van aard zijn. We hebben ook aangegeven 

dat het phantasma een quasi-oorzaak kent. Deze oorzaak behoort toe aan wat Deleuze de 

ideële (conceptuele) oppervlakte (surface idéele) oppervlakte noemt.32 Wat is de aard van 

deze oppervlakte en waarin verschilt zij van de fysieke oppervlakte? De ideële oppervlakte 

maakt zich los van de fysieke oppervlakte. Het phantasma representeert een gebeurtenis, die 

met zijn fysieke oorzaken niet samenvalt. Deleuze onderstreept daarbij dat de ideële 

                                                           
30 Ik geef hier commentaar op een bespreking van dit probleem in de serie du problematique. Daarin zegt 
Deleuze het volgende: ‘Les événements sont idéaux. Il arrive à Novalis de dire qu'il y a deux trains 
d'événements, les uns idéaux, les autres réels et imparfaits, par exemple le protestantisme idéal et le 
luthérianisme réel. Mais la distinction n'est pas entre deux sortes d'événements, elle est entre l'événement, par 
nature idéal, et son effectuation spatio-temporelle dans un état de choses. Entre l'événement et l'accident. Les 
événements sont des singularités idéelles qui communiquent en un seul et même Evénement ; aussi ont-ils une 
vérité éternelle, et leur temps n'est jamais le présent qui les effectue et les fait exister, mais l'Aiôn illimité, 
l'Infinitif où ils subsistent et insistent. Les événements sont les seules idéalités ; et, renverser le platonisme, c'est 
d'abord destituer les essences pour y substituer les événements comme jets de singularités. Une double lutte a 
pour objet d'empêcher toute confusion dogmatique de l'événement avec l'essence, mais aussi toute confusion 
empiriste de l'événement avec l'accident.’ (LdS 69). 
31 Ik verwijs hier naar: 'Mais la distinction n'est pas entre deux sortes d'événements, elle est entre l'événement, 
par nature idéal, et son effectuation spatio-temporelle dans un état de choses.’ (LdS 69). 
32 Ik kan vooralsnog niet aangeven waarom Deleuze hier over ideële en niet over de metafysische oppervlakte 
spreekt. Beide termen lijken voornamelijk als synoniem te worden gebruikt. We kunnen hooguit speculeren dat 
op de metafysische oppervlakte symbolen geproduceerd kunnen worden. Deze kunnen vervolgens tot op zekere 
hoogte tot het bewustzijn doordringen. De ideële oppervlakte lijkt een iets ander karakter te hebben. De 
entiteiten daarop kennen geen reële bestaanswaarde en ‘transcenderen’ volledig de fysieke werkelijkheid.  



6. Het phantasma   217 

oppervlakte het onderscheid tussen het innerlijke en het uiterlijke overstijgt (transcendeert).33 

Zij gaat vooraf aan het onderscheid tussen het subject en het object. Ze gaat vooraf aan de 

intentionaliteit van het subject. De ideële oppervlakte is de mogelijkheidsvoorwaarde voor het 

bestaan van het binnen en het buiten van het subject. Deleuze beschrijft haar topologische 

eigenschappen als volgt. De ideële oppervlakte brengt ‘haar’ binnenste en ‘haar’ buitenste 

zijde in contact (mettre en contact « son » côté intérieur et « son » côté extérieur), om ze 

vervolgens op een enkele zijde te ontvouwen (pour les déplier en un seul côté).  

We kunnen dus pas over het binnen en buitenwereld van een subject spreken gegeven 

het ontvouwen van de ideële oppervlakte. Het innerlijke en uiterlijke van een subject worden 

in de actualisatie van de ideële oppervlakte geconstitueerd. Het bestaan van deze oppervlakte 

maakt het voor het Ik mogelijk om nieuwe interacties met de omgeving aan te gaan. Het 

maakt het mogelijk om zich aan de inperking dat de actualisatie mogelijk maakt, te 

ontworstelen. De ideële oppervlakte verschilt daarmee wezenlijk van de fysieke oppervlakte. 

De fysieke oppervlakte kent, zoals reeds in hoofdstuk vier aangegeven, duidelijke 

begrenzingen. Zij is de actualisatie van de ideële oppervlakte, een realisatie van de interacties 

van het Ik of het organisme met de omgeving. De fysieke oppervlakte bakent de uiteindelijke 

grenzen van het Ik af. Zij introduceert een duidelijk onderscheid tussen binnen en 

buitenwereld. Dit heeft gevolgen voor de ervaringen die het Ik ondergaat. De ideële 

oppervlakte toont dat het Ik niet vooraf geconstitueerd is. Het kan het resultaat zijn van de nog 

niet gedetermineerde relaties met de omgeving. De fysieke oppervlakte beperkt deze 

interacties. Zij legt van meet af aan vast welke ervaringen het Ik kan ondergaan. Zij maakt in 

tegenstelling tot de ideële oppervlakte de gerichtheid op een gebeurtenis onmogelijk.34  

Het individuele phantasma heeft dus niet alleen betrekking op de innerlijke en reeds 

door de individuele geschiedenis bepaalde ervaringen van een persoon. Het phantasma 
                                                           
33 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Il appartient comme tel a une surface idéelle sur laquelle il est 
produit comme effet, et qui transcende l’intérieur et l’extérieur, puisqu’elle a pour propriété topologique de 
mettre en contact « son » cote intérieur et « son » cote extérieur pour les déplier en un seul cote.’ (LdS 246). 
34 In quinzième série des singularités zegt Deleuze het volgende over de gebeurtenis en zin (sens) die eigen zijn 
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ontstaat na vele gebeurtenissen en brengt verscheidene, vaak onvoorziene factoren, tot 

uitdrukking. Het brengt bovendien de gebeurtenissen die het lichaam aangaan in verband met 

de gebeurtenissen in het publieke leven. Het phantasma verkrijgt daardoor een eigenzinnig 

karakter. Het strikte onderscheid tussen het binnen en het buiten van het subject, dat door de 

fysieke oppervlakte geconstitueerd wordt, vervaagt. Een nieuwe rangschikking van de 

interacties tussen het innerlijk en het uiterlijk wordt met de constructie van het phantasma 

mogelijk. De begrenzing van het subject kan opnieuw vorm krijgen.  

Dit geldt ook voor de Wolvenman. Zijn phantasma is verbonden met meer dan alleen 

de innerlijke factoren. Het geeft keer op keer vorm aan de subjectiviteit. Daar heeft op de 

discussie met Jung geconcentreerde Freud weinig aandacht voor. Freud analyseert het 

phantasma vanuit de optiek van de seksualiteit. Het phantasma van de Wolvenman moet 

volgens hem betrekking hebben op de zich ontwikkelende seksualiteit en daarmee op de 

seksuele relaties ten opzichte van de ouders. Hij vooronderstelt daarmee een strikte scheiding 

tussen het binnen en het buiten van het subject. De seksuele relaties met de ouders bepalen de 

begrenzing van het subject. Freud geeft daarmee een te beperkte weergave van het phantasma. 

Hij laat in zijn analyse geen ruimte over voor de onvoorziene factoren. Deleuze geeft samen 

met Guattari in Mille Plateaux
35

 aan dat het phantasma naar veel meer, bijvoorbeeld 

maatschappelijke en politieke, gebeurtenissen zou kunnen verwijzen. Freud vergeet de niet-

familiale geschiedenis van de Wolvenman. De wolven in de boom kunnen niet een 

uitbeelding zijn van de met castratie dreigende vader. Wolven leven, net als in de droom, 

altijd in een roedel. De kleine jongen moet het geweten hebben. Het roedel kan niet tot een 

enkel wolf gereduceerd worden. Wolvenman is met zijn rijke familie uit het communistisch 

Rusland gevlucht. De wolven in de droom kunnen eveneens naar de bolsjewieken verwijzen, 

die zijn familie bedreigen.
36

  

Wat Freud eveneens over het hoofd zag was dat het phantasma van het dier-worden 

ook een uitkomst kon bieden aan de problemen van zijn patiënt. Het oerphantasma – dat 
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 Zie hoofdstuk 2 van Mille Plateaux (1980) : 1914 : Un seul ou plusieurs loups?, pp 38-53. 
36

 Deleuze en Guattari zeggen het in een iets andere terminologie als volgt: ‘On ne séparera pas chez l’Homme 
au loups le devenir-loup du rêve, et l’organisation religieuse et militaire des obsessions. Un militaire fait le 
loup, un militaire fait le chien. Il n’y a pas deux multiplicités ou deux machines, mais un seul et même 
agencement machinique qui produit et distribue le tout, c’est-à-dire l’ensemble des énoncés qui correspondent 
au « complexe ». (…) Soit le second rêve de l’Homme aux loups, au moment de l’épisode dit psychotique : dans 
une rue, un mur, avec une porte fermée, et à gauche une armoire vide ; le patient devant l’armoire, et une 
grande femme à petite cicatrice qui semble vouloir contourner le mur ; et derrière le mur, des loups qui se 
pressent vers la porte. Mme Brunswick elle-même ne peut pas s’y tromper : elle a beau se reconnaître dans la 
grande femme, elle voit bien que les loups sont cette fois les Bolcheviks, la masse révolutionnaire qui a vidé 
l’armoire ou confisqué la fortune de l’Homme aux loups. Dans un état métastable, les loups sont passés du côté 
d’une grande machine sociale.’ (MP 48).  

218  Dynamische genese van zin 

ontstaat na vele gebeurtenissen en brengt verscheidene, vaak onvoorziene factoren, tot 

uitdrukking. Het brengt bovendien de gebeurtenissen die het lichaam aangaan in verband met 

de gebeurtenissen in het publieke leven. Het phantasma verkrijgt daardoor een eigenzinnig 

karakter. Het strikte onderscheid tussen het binnen en het buiten van het subject, dat door de 

fysieke oppervlakte geconstitueerd wordt, vervaagt. Een nieuwe rangschikking van de 

interacties tussen het innerlijk en het uiterlijk wordt met de constructie van het phantasma 

mogelijk. De begrenzing van het subject kan opnieuw vorm krijgen.  

Dit geldt ook voor de Wolvenman. Zijn phantasma is verbonden met meer dan alleen 

de innerlijke factoren. Het geeft keer op keer vorm aan de subjectiviteit. Daar heeft op de 

discussie met Jung geconcentreerde Freud weinig aandacht voor. Freud analyseert het 

phantasma vanuit de optiek van de seksualiteit. Het phantasma van de Wolvenman moet 

volgens hem betrekking hebben op de zich ontwikkelende seksualiteit en daarmee op de 

seksuele relaties ten opzichte van de ouders. Hij vooronderstelt daarmee een strikte scheiding 

tussen het binnen en het buiten van het subject. De seksuele relaties met de ouders bepalen de 

begrenzing van het subject. Freud geeft daarmee een te beperkte weergave van het phantasma. 

Hij laat in zijn analyse geen ruimte over voor de onvoorziene factoren. Deleuze geeft samen 

met Guattari in Mille Plateaux35 aan dat het phantasma naar veel meer, bijvoorbeeld 

maatschappelijke en politieke, gebeurtenissen zou kunnen verwijzen. Freud vergeet de niet-

familiale geschiedenis van de Wolvenman. De wolven in de boom kunnen niet een 

uitbeelding zijn van de met castratie dreigende vader. Wolven leven, net als in de droom, 

altijd in een roedel. De kleine jongen moet het geweten hebben. Het roedel kan niet tot een 

enkel wolf gereduceerd worden. Wolvenman is met zijn rijke familie uit het communistisch 

Rusland gevlucht. De wolven in de droom kunnen eveneens naar de bolsjewieken verwijzen, 

die zijn familie bedreigen.36  

Wat Freud eveneens over het hoofd zag was dat het phantasma van het dier-worden 

ook een uitkomst kon bieden aan de problemen van zijn patiënt. Het oerphantasma – dat 

                                                           
35 Zie hoofdstuk 2 van Mille Plateaux (1980) : 1914 : Un seul ou plusieurs loups?, pp 38-53. 
36 Deleuze en Guattari zeggen het in een iets andere terminologie als volgt: ‘On ne séparera pas chez l’Homme 
au loups le devenir-loup du rêve, et l’organisation religieuse et militaire des obsessions. Un militaire fait le 
loup, un militaire fait le chien. Il n’y a pas deux multiplicités ou deux machines, mais un seul et même 
agencement machinique qui produit et distribue le tout, c’est-à-dire l’ensemble des énoncés qui correspondent 
au « complexe ». (…) Soit le second rêve de l’Homme aux loups, au moment de l’épisode dit psychotique : dans 
une rue, un mur, avec une porte fermée, et à gauche une armoire vide ; le patient devant l’armoire, et une 
grande femme à petite cicatrice qui semble vouloir contourner le mur ; et derrière le mur, des loups qui se 
pressent vers la porte. Mme Brunswick elle-même ne peut pas s’y tromper : elle a beau se reconnaître dans la 
grande femme, elle voit bien que les loups sont cette fois les Bolcheviks, la masse révolutionnaire qui a vidé 
l’armoire ou confisqué la fortune de l’Homme aux loups. Dans un état métastable, les loups sont passés du côté 
d’une grande machine sociale.’ (MP 48).  



6. Het phantasma   219 

volgens Freud de oerscéne is van de ouderlijke coïtus - wordt geproduceerd omdat de 

Wolvenman een aantal tegenslagen in zijn leven heeft moeten verwerken. De onbewuste 

gerichtheid op het oerphantasma zou in dit geval de uitdrukking zijn van zijn eigen falen.37 

Volgens Deleuze en Guattari roept de droom van de Wolvenman echter niet alleen angst op. 

Het is meer dan een uitdrukking van het eigen falen. De droom verwijst naar gebeurtenissen 

die ook het actief handelen mogelijk maken.38 De interacties met de omgeving, en in geval 

van de Wolvenman met de Wolven, produceren gebeurtenissen. Wolvenman is net als kleine 

Hans niet alleen bang voor de dieren. Hij wordt geaffecteerd door de kracht van het roedel. 

Het dier-worden stelt hem in staat om ook de trots, vijandigheid en onafhankelijkheid van 

deze dieren te ervaren.39  

  

6.4 Dubbele causaliteit. 

Op basis van de voorgaande bespreking kunnen we concluderen dat het phantasma 

(phantasme-événement) aan een dubbele causaliteit onderworpen is.40 Het ontstaat aan de ene 

kant omdat het naar de externe en interne oorzaken verwijst (renvoyant). Het is het resultaat 

van de interacties in de diepte, dat wil zeggen de handelingen van het lichaam. Het phantasma 

wordt echter ook veroorzaakt door een andere factor. Het verwijst (renvoyant) tevens naar een 

quasi-oorzaak (quasi-cause) die het uitvoert (l’ « opère ») op de oppervlakte. Deze quasi-

oorzaak vervult een belangrijke rol. Zij doet het phantasma communiceren met alle andere 

phantasma's, die andere gebeurtenissen representeren. Het phantasma ontstaat dus ook dankzij 

de gerichtheid op de quasi-oorzaak en daarmee de interacties met andere phantasma’s. De 

quasi-oorzaken hebben tot nu toe twee keer eerder een rol binnen de dynamische genese 

gespeeld.41 Gedurende de dominantie van de depressieve positie is er sprake van een goed 

object dat zich in de hoogte terugtrekt. Het Ik wordt tot het handelen gedreven dankzij een 

gerichtheid op een object dat in feite structureel afwezig is, dat zich voortdurend aan de 

                                                           
37 Zie Freud 1998: 470.  
38 Deleuze 2003: 84. 
39 Er is hier slechts een deel van de karakteristieken van de ideële oppervlakte besproken. De overige 
karakteristieken, zoals de aard van de energie die de ideële of metafysische oppervlakte bezet, zal nader in het 
vervolg van het hoofdstuk besproken worden. 
40 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘C'est pourquoi le phantasme-événement est soumis à la double 
causalité, renvoyant d'une part aux causes externes et internes dont il résulte en profondeur, mais d'autre part à 
la quasi-cause qui 1' « opère » à la surface, et le fait communiquer avec tous les autres événements-
phantasmes.’ (LdS 246). 
41 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘A deux reprises, nous avons vu comment la  place était préparée 
pour de tels effets différant en nature de ce dont ils résultent : une première fois dès la position dépressive, 
lorsque la cause se retire en hauteur, et laisse le champ libre au développement d'une surface à venir ; puis dans 
la situation œdipienne, lorsque l'intention laisse le champ libre pour un résultat d'une tout autre nature, où le 
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mogelijkheden om het aanwezig te stellen onttrekt. Dit object in de hoogte is de quasi-oorzaak 

voor het ontstaan van de oppervlakte van het lichaam. De fysieke oppervlakte en het narcisme 

kunnen alleen ontwikkeld worden gegeven de eerdere opkomst van de quasi-oorzaak. Het 

vertrouwen in het bestaan van het transcendente object en de bescherming die het biedt, 

stellen het kind in staat om zich van de paranoïd-schizoïde positie te bevrijden om vervolgens, 

juist dankzij het geloof in dit object, eigen krachten te gaan waarderen. De gebeurtenissen in 

de diepte maken daarmee de opkomst van de fysieke oppervlakte mogelijk.  

De quasi-oorzaak speelt ook binnen de seksuele positie en de oedipale fase daarvan 

een belangrijke rol.
42

 In dat geval hebben de goede intenties de opkomst van de metafysische 

oppervlakte mogelijk gemaakt. De fallus is in dit geval te beschouwen als een quasi-oorzaak 

voor het ontstaan van deze nieuwe dimensie. Hij is geen reële oorzaak omdat het bestaan 

daarvan een constructie is. Het zich aanmeten van dit imago is niet vanzelfsprekend. Het is 

het gevolg van meerdere gebeurtenissen, die zowel publiek als privé van aard zijn. Een arts of 

een kunstenaar gelooft in zijn reparatieve vermogens alleen omdat in zijn of haar omgeving 

iedereen in deze vermogens gelooft of omdat geen gebeurtenis, dit zelfvertrouwen ondermijnd 

heeft. De metafysische oppervlakte kan dus in eerste instantie ontstaan wanneer het imago 

van de fallus aan kracht wint. De fallus is daarmee de quasi-oorzaak van deze oppervlakte. Hij 

is tegelijk niet de enige oorzaak. Het zelfvertrouwen moet vervolgens door andere reële 

gebeurtenissen ondermijnd worden. Dit imago moet verdwijnen. Een quasi-oorzaak speelt 

volgens Deleuze bovendien ook na de castratie een belangrijke rol, zoals dat boven in het 

voorbeeld van het phantasma van Jeanne d’Arc aangegeven is. Datgene wat in dit phantasma 

alle mogelijkheden tot actualisatie overstijgt, speelt daar de rol van de quasi-oorzaak. Het 

vrouw-worden van het subject zal mede dankzij dat deel van het phantasma op verschillende 

wijzen vorm krijgen.  

 

Deleuze geeft elders in Logique du Sens aan dat het concept van de quasi-oorzaak 

reeds in de filosofie van de Stoa te vinden is.
43

 Een gebeurtenis heeft volgens de Stoa niet 

uitsluitend fysieke oorzaken. Het is niet uitsluitend gebonden aan de wetten van causaliteit. 

Een gebeurtenis drukt haar fysieke oorzaken uit, maar is tegelijk niet noodzakelijk. Zij heeft 
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 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘puis dans la situation œdipienne, lorsque l'intention laisse le champ 
libre pour un résultat d'une tout autre nature, où le phallus joue le rôle de quasi-cause.’ (LdS 246). 
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 Voor een uitgebreide analyse van de invloed van de Stoa op het werk van Deleuze, zie hoofdstuk 1 van 
Bowden (2011). 
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Deleuze geeft elders in Logique du Sens aan dat het concept van de quasi-oorzaak 

reeds in de filosofie van de Stoa te vinden is.43 Een gebeurtenis heeft volgens de Stoa niet 

uitsluitend fysieke oorzaken. Het is niet uitsluitend gebonden aan de wetten van causaliteit. 

Een gebeurtenis drukt haar fysieke oorzaken uit, maar is tegelijk niet noodzakelijk. Zij heeft 

                                                           
42 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘puis dans la situation œdipienne, lorsque l'intention laisse le champ 
libre pour un résultat d'une tout autre nature, où le phallus joue le rôle de quasi-cause.’ (LdS 246). 
43 Voor een uitgebreide analyse van de invloed van de Stoa op het werk van Deleuze, zie hoofdstuk 1 van 
Bowden (2011). 
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een andere status.44 De quasi-oorzaak is daarmee een garantie voor een bepaalde vorm van 

vrijheid. De gerichtheid op de quasi-oorzaak maakt een gedeeltelijke onttrekking aan de 

natuurwetten of aan het noodlot mogelijk. De gerichtheid op een quasi-oorzaak leidt niet 

direct tot een ander gedrag, maar maakt wel een andere verhouding tot datgene wat ons 

overkomt mogelijk.45 Deleuze geeft het voorbeeld van een stoïcijnse wijze. Ook hij 

identificeert zich met de quasi-oorzaak en bereikt daardoor meer vrijheid.46 De wijze lijkt op 

een boogschutter, voor wie de intentie om gericht op een doel te schieten aan belang verliest. 

De boogschutter wil evenmin het maximale bereiken. Hij wil niet het eigen potentieel zo goed 

mogelijk benutten.47 Deleuze onderstreept dat de vrijheid van de boogschutter ergens anders 

in ligt. De boogschutter moet een punt van depersonalisatie bereiken, net zoals dat in Zen 

praktijken gebeurt. De schutter richt zich niet primair op een extern doel. Hij richt zich op een 

gebeurtenis, en niet op de spatio-temporele actualisatie daarvan. In het phantasma van het 

schieten is hij niet direct degene die zelf schiet. De schutter is tegelijk de schietende, het schot 

en datgene waar op geschoten wordt. Dit phantasma drukt volgens Deleuze de werking van de 

quasi-oorzaak uit. De wijze schutter wordt een met de wereld. Hij richt zich op de 

gebeurtenis, als datgene wat reeds voorbij en tegelijk te komen is. Deleuze onderstreept hier 

                                                           
44 Ik geef hier een losse uitleg van het volgende passage uit vingt-quartième série de la communication des 
événements: ‘Une des plus grandes audaces de la pensée stoïcienne, c’est la rupture de la relation causale: les 
causes sont renvoyées en profondeur à une unité qui leur est propre et les effets entretiennent à la surface des 
rapports spécifiques d’un autre type. Le destin, c’est d’abord l’unité ou le lien des causes physiques entre elles ; 
les effets incorporels sont évidement soumis au destin, dans la mesure où ils diffèrent en nature de ces causes, ils 
entrent les uns avec les autres dans des rapports de quasi-causalité, et tous ensemble ils entrent en rapport avec 
une quasi-cause elle-même incorporelle, qui leur assure une indépendance très spéciale, non pas exactement à 
l’égard du destin, mais à l’égard de la nécessité qui devrait normalement découler du destin.  (…) D’une part les 
événements-effets ont bien avec leurs causes physiques un rapport de causalité, mais ce rapport n’est pas de 
nécessité, il est d’expression ; d’autre part ils ont entre eux ou avec leur quasi-cause idéelle un rapport qui n’est 
même plus de causalité, mais encore et seulement d’expression.’ (LdS 198).  
45 Elders zegt Deleuze het volgende : ‘Le paradoxe stoïcien, c'est d'affirmer le destin, mais de nier la nécessité.’ 
(Lds 246). 
46 Deleuze zegt het in vingtième serie als volgt: ‘Le sage stoïcien “s’identifie’ à la quasi-cause : il s’installe à la 
surface, sur la ligne droite qui traverse celle-ci, au point aléatoire qui trace ou parcourt cette ligne. Aussi est-il 
comme l’archer. Toutefois, ce rapport avec l’archer ne doit pas être compris sous l’espèce d’une métaphore 
morale de l’intention, comme Plutarque nous y invite en disant que le sage stoïcien est censé tout faire, non pas 
pour atteindre le but, mais pour avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour l’atteindre. Une telle rationalisation 
implique une interprétation tardive, et hostile au stoïcisme. Le rapport avec l’archer est plus proche du Zen : le 
tireur à l’arc doit atteindre au point où le visé est aussi le non-visé, c’est-à-dire le tireur lui-même, et où la 
flèche file sur sa ligne droite en créant son propre but, où la surface de la cible est aussi bien la droite et le 
point, le tireur, le tir, et le tire. Telle est la volonté stoïcienne orientale, comme pro-airesis. Là le sage attend 
l’événement. C’est-à-dire : il comprend l’événement pur dans sa vérité éternelle, indépendamment de son 
effectuation spatio-temporelle, comme à la fois éternellement à venir et toujours déjà passé suivant la ligne de 
l’Aiôn.’ (LdS 172). 
47 Ik verwijs hier naar : ‘Toutefois, ce rapport avec l’archer ne doit pas être compris sous l’espèce d’une 
métaphore morale de l’intention, comme Plutarque nous y invite en disant que le sage stoïcien est censé tout 
faire, non pas pour atteindre le but, mais pour avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour l’atteindre.’ (LdS 
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direct dat de gerichtheid op de gebeurtenis geen vlucht voor de werkelijkheid impliceert.
48

 De 

reële fysieke omstandigheden, waarin daadwerkelijk op een doel geschoten moet worden, 

blijven voor de wijze schutter fundamenteel. De 'incorporele' gebeurtenis wordt 

gematerialiseerd (gecoropraliseerd). De wijze boogschutter schiet gericht juist omdat hij zich 

op de quasi-oorzaak richt.
49

  

 

Het phantasma kan dus niet begrepen worden met behulp van de filosofische en 

psychoanalytische categorieën, die geen rekening houden met de notie van gebeurtenis. 

Deleuze stelt dat het phantasma geen actieve of passieve houding van het subject (ni actief, ni 

passif) uitdrukt.
50

 Het phantasma heeft nimmer betrekking op het interne of externe leven van 

het subject (ni intern, ni extern). Het heeft weinig te maken met de werking van de 

verbeeldingskracht (ni imaginair) of met de fysieke gebeurtenissen (ni réel). Het staat los van 

het subject en zijn intenties. Het phantasma representeert in eerste instantie een gebeurtenis, 

en maakt zich daarmee los van de eigen materiële oorzaken.  

Het phantasma brengt bovendien een belangrijke verandering in de subjectieve 

verhouding tot de wereld met zich mee. Het phantasma wordt immers gekarakteriseerd door 

een vorm van onbewogenheid (impassibilité) en idealiteit, stelt Deleuze. Dit leidt tot een 

nieuwe verhouding ten opzichte van datgene wat ons overkomt. De onbewogenheid van het 

phantasma introduceert een ondragelijk afwachten (attente), stelt Deleuze. We wachten 

datgene wat gaat komen af, datgene wat zich al voltrekt en zich niet ophoudt te voltrekken, 

stelt hij.
51

 Het Ik is gericht op het onverwachte en wacht de resultaten van het eigen handelen 

af. Deze afwachtende houding kan niet begrepen worden met behulp van het concept van het 

mogelijke.
52

 Wanneer we het concept van het mogelijke tot uitgangspunt nemen, gaan we 

ervan uit dat de voorwaarden voor het verschijnen van een gebeurtenis vooraf bepaald kunnen 

worden. We kunnen stellen dat dit concept bepalend is voor de verhouding tot de objecten 

                                                           
48

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Mais, aussi et en même temps, du même coup, il veut 
l’incarnation, l’effectuation de l’événement pur incorporel dans un état de choses et dans son propre corps, dans 
sa propre chair : s’étant identifié à la quasi-cause, le sage veut en « corporaliser » l’effet incorporel, puisque 
l’effet hérite de la cause … La quasi-cause ne crée pas, elle “opère”, et ne veut que ce qui arrive.’ (LdS 172).  
49

 In deel drie van dit hoofdstuk wordt deze analyse verder voortgezet. 
50

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Ni actifs ni passifs, ni internes ni externes, ni imaginaires ni 
réels, les phantasmes ont bien l’impassibilité et l’idéalité de l’événement. Face à cette impassibilité, ils nous 
inspirent une attente insupportable, l’attente de ce qui va résulter, de ce qui est déjà en train et n’en finit pas de 
résulter.’ (LdS 246).  
51

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘ils nous inspirent une attente insupportable, l’attente de ce 
qui va résulter, de ce qui est déjà en train et n’en finit pas de résulter.’ (LdS 246). 
52

 Deleuze bespreekt dergelijke open houding ten opzichte van het onverwachte uitvoerig onder andere in 
Difference et Répétition. (Zie o.a. DR 1968: 272). Deleuze contrasteert daar de hier besproken notie van het 
onverwachte met het idee van het mogelijke (possible).  
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48 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Mais, aussi et en même temps, du même coup, il veut 
l’incarnation, l’effectuation de l’événement pur incorporel dans un état de choses et dans son propre corps, dans 
sa propre chair : s’étant identifié à la quasi-cause, le sage veut en « corporaliser » l’effet incorporel, puisque 
l’effet hérite de la cause … La quasi-cause ne crée pas, elle “opère”, et ne veut que ce qui arrive.’ (LdS 172).  
49 In deel drie van dit hoofdstuk wordt deze analyse verder voortgezet. 
50 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Ni actifs ni passifs, ni internes ni externes, ni imaginaires ni 
réels, les phantasmes ont bien l’impassibilité et l’idéalité de l’événement. Face à cette impassibilité, ils nous 
inspirent une attente insupportable, l’attente de ce qui va résulter, de ce qui est déjà en train et n’en finit pas de 
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51 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘ils nous inspirent une attente insupportable, l’attente de ce 
qui va résulter, de ce qui est déjà en train et n’en finit pas de résulter.’ (LdS 246). 
52 Deleuze bespreekt dergelijke open houding ten opzichte van het onverwachte uitvoerig onder andere in 
Difference et Répétition. (Zie o.a. DR 1968: 272). Deleuze contrasteert daar de hier besproken notie van het 
onverwachte met het idee van het mogelijke (possible).  
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vanuit de voorgaande posities. Daarin is de open en afwachtende houding tot de gebeurtenis 

nagenoeg onmogelijk. De voorwaarden voor het verschijnen van een gebeurtenis zijn vooraf 

nauwkeurig bepaald. In de schizoïde positie wordt het Ik weliswaar overrompeld door datgene 

wat het overkomt. Het Ik leeft immers in een permanente angst voor datgene wat kan komen. 

Het Ik wacht de toekomst met spanning af. De schizoïde positie leidt echter niet tot een 

gerichtheid op een gebeurtenis. De mogelijkheidsvoorwaarden voor de verschijning daarvan 

zijn binnen deze positie zijn te beperkt. Datgene wat komt, kan slechts als al dan niet 

bedreigend voor het Ik, verschijnen. Nieuwe partiële objecten kunnen slechts verschijnen als 

bronnen van voldoening of van angst. Zij bieden tijdelijke afname van spanning of voeren 

deze spanning juist op. De gerichtheid op het lichaam zonder organen vormt mijns inziens 

hier geen uitzondering op. Het getormenteerd subject verwacht slechts het einde van de 

voortdurende aanvallen door de slechte partiële objecten. Datgene wat afgewacht wordt is 

daarmee niet onverwacht, maar wordt van meet af aan gezien als een mogelijkheid binnen 

deze positie. 

De depressieve en de seksuele posities leggen evenveel beperkingen aan de 

gebeurtenis, als dat het geval is in de schizoïde positie. Iedere gebeurtenis zal binnen de 

depressieve positie uiteindelijk betrekking moeten hebben op het goede object in de hoogte. 

Het zal de orde, waar dit object garant voor staat, ondermijnen of ondersteunen. Binnen de 

seksuele positie hebben alle ervaring betrekking op het narcisme. Zij voeden of ondermijnen 

deze tijdelijk. Het subject wordt dus in beide gevallen slechts geconfronteerd met datgene wat 

reeds tot de mogelijkheden van deze posities behoort. De plotselinge opkomst van het imago 

van de fallus, dat het einde van de depressieve positie inluidt of de castratie kunnen slechts als 

gebeurtenissen gekarakteriseerd worden. Deze gebeurtenissen luiden het einde van een 

geordende ervaring, tot het verdwijnen van de psychische coördinaten die eigen waren aan 

deze posities. Een gerichtheid op een gebeurtenis is volgens Deleuze pas mogelijk na de 

ondergang van het narcisme. Pas dan kan het subjet de gebeurtenis tegemoet treden en open 

komen te staan voor datgene wat te-komen is.  

 

6.5 Psychoanalyse als wetenschap van de gebeurtenis.  

 De hierboven beschreven gerichtheid op het phantasma heeft volgens Deleuze 

verregaande gevolgen voor de psychoanalyse. Deleuze is in Logique du Sens op niveau van de 

expliciete uitspraken veel minder kritisch over de mogelijkheden van de psychoanalyse dan in 

de boeken die later samen met Guattari geschreven werden. Iedere persoon kan volgens hem 

een phantasma ontwikkelen en de psychoanalyse kan daarin behulpzaam zijn. Psychoanalyse 
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kan de wetenschap van de gebeurtenis worden. Zij kan de verhouding van een individu tot 

zijn omgeving veranderen en de vorming van het phantasma en daarmee het afwachten van de 

gebeurtenis stimuleren. De psychoanalyse richt zich volgens Deleuze immers al tot pure 

gebeurtenissen (événements purs), wanneer ze over de dood-incest-castratie, of over het 

verslinden-openscheuren-adsorptie spreekt.
53

 Zij kan ervoor zorgen dat deze gebeurtenissen 

als gebeurtenissen ervaren worden. Deleuze stelt een andere voorwaarde waar de 

psychoanalyse aan moet voldoen, wanneer ze de wetenschap van de gebeurtenis wil worden. 

De gebeurtenis en het phantasma dat haar representeert, moeten niet benaderd worden als iets 

waar zin (sens) zelf te vinden is.
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 Het phantasma mag niet met behulp van een voorafgaande 

structuur van zin geïnterpreteerd worden. De gebeurtenis (événement) draagt zin (sens) in 

zichzelf. Het draagt zin (sens) juist in zoverre het zich aan de realiteit (de stand van zaken) 

onttrekt. Als quasi-oorzaak produceert het zelfs de realiteit. Het effectueert zich daarin. De zin 

(betekenis, sens) kan met andere woorden niet aan de hand van zijn effectuering (actualisatie) 

bepaald worden.  

Het phantasma toont ons bovendien geen waarheid over onszelf. Het toont ons niet de 

diepste kern van ons bestaan. Het phantasma is een constructie. Het brengt het problematisch 

veld waarbinnen een individu functioneert tot uitdrukking. Het vormt een tijdelijke oplossing 

voor de problemen die binnen bepaalde omstandigheden opkomen en stelt het subject in staat 

om te handelen. De pogingen van de psychoanalytici om bij verscheidene patiënten dezelfde 

phantasma te construeren – een dat betrekking heeft op de Oedipale seksualiteit - moeten op 

een mislukking uitlopen. Hiermee wordt een reeds geactualiseerde structuur aan het 

onbewuste opgelegd. Haar mogelijkheden worden beperkt. Deleuze onderstreept dat de 

singuliere rol van het phantasma erkend moet worden. Het zou vanuit zijn optiek onvoldoende 

zijn om bijvoorbeeld een identificatie met een goed object in de hoogte proberen te 

bevorderen, een weg die bijvoorbeeld Klein voorop stelt. Een idool kan volgens Deleuze de 

eerste instantie zijn die bescherming biedt tegen de paranoïd-schizoïde angsten. Het kan zelfs 

bijdragen tot de opkomst van een sterk Ik. Deze stap is echter onvoldoende. Het idool moet 

voor Deleuze uiteindelijk het karakter van het phantasma verkrijgen. De figuur van 

bijvoorbeeld Jeanne d’Arc, die aanvankelijk als een goed object in de hoogte beschouwd kan 
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 ‘Et de quoi nous parle la psychanalyse avec la grande trinité meurtre-inceste-castration, dévoration-
éventration-adsorption — sinon d'événements purs?’ (LdS 246). 
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 Deleuze zegt het als volgt: ‘Tous les événements en Un, comme dans la blessure ? Totem et tabou est la 
grande théorie de l’événement et la psychanalyse en général la science des événements : à condition de ne pas 
traiter l'événement comme quelque chose dont il faut chercher et dégager le sens, puisque l'événement, c'est le 
sens lui-même, en tant qu'il se dégage ou se distingue des états de choses qui le produisent et où il s'effectue’ 
(LdS 246).  
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worden, moet een openstelling naar de gebeurtenis mogelijk maken. De daarop gerichte 

persoon moet het ideële karakter van dit personage ontdekken. Zij moet erkennen dat Jeanne 

d’Arc geen universele karakteristieken heeft. Het phantasma verwijst niet naar de problemen 

rondom de seksualiteit en wordt niet narcistisch bezet. De ware aard en rol van het phantasma 

van Jeanne d’Arc zal voor het subject altijd singulier zijn en naar verschillende gebeurtenissen 

verwijzen. Jeanne d’Arc kan het proces van vrouw-worden mogelijk maken, een proces dat 

voor de verschillende personen een iets andere inhoud zal verkrijgen.  

 

Historisch gezien heeft de psychoanalyse volgens Deleuze dus een dubbele 

verdienste.55 Ze heeft uitstekend haar rol vervuld als een vorm van kennis, die de stand van 

zaken in de diepte heeft belicht. De psychoanalytici hebben overtuigend getoond dat de 

verscheidene passies en handelingen een onbewuste tegenpool hebben. De psychoanalyse 

heeft in feite de toch al zwakke grip op ons onbewuste groter gemaakt, stelt hij. Het Ik heeft 

zijn greep op de krachten van het Es en van het Boven-Ik vergroot. De psychoanalyse hoort 

echter niet op te houden bij de bekende stelling ‘Wo Es warr, soll Ich werden’. Zij kan ervoor 

zorgen dat een gerichtheid op een phantasma mogelijk wordt en dat deze op de juiste wijze 

benaderd word. 56 Zij kan het afwachten van een gebeurtenis stimuleren en tot actief handelen 

aanzetten. De Wolvenman is dankzij de constructie van het oerphantasma van de ouderlijke 

coïtus volgens Freud tot bepaalde handelingen in staat. Hij kan dankzij dit phantasma 

problemen in zijn leven ontvluchten of het lijden dragelijk maken. Deleuze zal later met 

Guattari in Mille Plateaux stellen dat de manier waarop het phantasma geconstrueerd wordt 

uitgebreid dient te worden.57 Freud zag over het hoofd dat de Wolvenman, wolf aan het 

worden was. Freud zag deze nieuwe constructie van zijn patiënt over het hoofd. Juist dit 

phantasma heeft tot een actieve verhouding tot de wereld geleid. In Logique du Sens wijst 

Deleuze erop dat Freud wel degelijk in staat is om hier aandacht aan te besteden. De 

psychoanalyse is volgens Deleuze in staat om zin (sens) te produceren. Zij kan het ontstaan 

van phantasma’s mogelijk maken en daarmee oplossingen bieden voor de singuliere 

problemen waar iedere analysant mee geconfronteerd wordt. Freud verschijnt in Logique du 

Sens dus allerminst als een filosofische vijand. Hij is volgens Deleuze degene die de 

                                                           
55 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Sur les états de choses et leur profondeur, leurs mélanges, 
leurs actions en passions, la psychanalyse jette la plus vive lumière ; mais pour en arriver à l’émergence de ce 
qui en résulte, l’événement d’une autre nature, comme effet de surface.’ (LdS 246). 
56 Ik geef hier commentaar op de volgende zinsnede: ‘mais pour en arriver à l’émergence de ce qui en résulte, 
l’événement d’une autre nature, comme effet de surface.’ (LdS 246). 
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machinerie van het onbewuste heeft ontdekt en daarmee de productie van zin op een meer 

doeltreffende wijze mogelijk heeft gemaakt.
58

  

Het belang van Freud wordt eveneens onderstreept door de stelling dat het phantasma 

altijd teruggekoppeld moet worden aan zijn materiële oorzaken. De constructie van nieuwe 

symbolen en phantasma’s op de metafysische oppervlakte heeft altijd een fysieke 

voorgeschiedenis.
59

 Phantasma is onmogelijk zonder de persoonlijke geschiedenis die 

getekend wordt door de ervaringen vanuit de schizoïde, depressieve en seksuele posities. 

Deleuze erkent daarbij volledig het fundamentele belang van het Oedipuscomplex voor iedere 

persoon. Oedipus is een kerncomplex. Het markeert de interne ontwikkeling van iedere 

individu, een ontwikkeling dat de opening naar de metafysische oppervlakte mogelijk 

maakt.
60

 Oedipus is de mogelijkheidsvoorwaarde voor het vormen van het phantasma.
61

 

Alleen dankzij het oedipuscomplex kan het phantasma op de metafysische oppervlakte 

ontstaan en zich met zijn quasi-oorzaak verbinden. Alleen degene die in staat is om de 

ondergang van het narcisme te trotseren, kan zich op de ideële oppervlakte richten. Hij of zij 

wordt daarmee in staat gesteld om datgene wat te komen is, af te wachten.
62

  

 

Deleuze lijkt in zijn werk met Guattari, op het eerste gezicht, volledig afstand te 

nemen van deze stellingen over de psychoanalyse. Psychoanalyse wordt daarin beschreven als 

een praktijd dat de gebeurtenissen onmogelijk maakt. Zij wordt beschreven als praktijk van 

een priester, een praktijk dat een open verhouding tot de wereld onmogelijk maakt. ‘De’ 
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 In onzieme serie – du non-sens zegt Deleuze het als volgt: ‘Il est donc agréable que résonne aujourd’hui la 
bonne nouvelle: le sens n’est jamais principe ou origine, il est produit. In n’est pas à découvrir, à restaurer, ni à 
re-employer, il est à produire par de nouvelles machineries. In n’appartient à aucune hauteur, il n’est dans 
aucune profondeur, mais effet de surface, inséparable de la surface comme de sa dimension propre. (...) Nous ne 
cherchons pas en Freud un explorateur de la profondeur humaine et du sens originaire, mais le prodigieux 
découvreur de la machinerie de l’inconscient par lequel le sens est produit, toujours produit en fonction du non-
sens. (...) bref produire le sens, est la tâche aujourd’hui.’ (LdS 91).  
59

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Aussi, quelle que soit l’importance des positions précédentes, ou 
la nécessité de rattacher toujours l’événement à ses causes, la psychanalyse a raison de rappeler le rôle 
d’Œdipe comme « complexe nucléaire » - formule de même importance que le « noyau noématique » de 
Husserl.’ (LdS 247). 
60

 Deleuze staat hiermee niet ver van Freud voor wie het oedipuscomplex van fundamenteel belang is. Laplanche 
er zegt het als volgt: ‘En fait, chez Freud, la conception de l’Œdipe est marquée de réalisme : qu’il soit 
représenté comme conflit interne (« complexe nucléaire ») ou comme institution sociale, le complexe reste une 
donnée ; le sujet le rencontre, « tout être humain se voit imposer la tâche de la maîtriser ».’ (Laplanche et 
Pontalis : 1986:49).  
61

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Car c'est avec Œdipe que l'événement se dégage de ses 
causes en profondeur, s'étale à la surface et se rattache à sa quasi-cause du point de vue d'une genèse 
dynamique.’ (LdS 247). 
62

 De tendentie om Deleuze als een idealist te lezen door uitsluitende te wijzen op het belang van de 
metafysische oppervlakte is zichtbaar in de analyse van Logique du Sens door Bowden (2011). Bowden stelt in 
zijn boek bijvoorbeeld dat de gebeurtenis voor Deleuze ontologisch primair is en opzichte van het lichaam. Het 
lichaam zou in dat geval volledig bepaald zijn door de immateriele gebeurtenissen. Zie bijv. blz 17. 
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psychoanalyse zou het schuldgevoel aan een analysant opleggen en een reactief verhouding 

tot de wereld stimuleren.63 Oedipus wordt door beide auteurs gezien als een interpretatieve 

ingreep van een psychoanalyticus, dat het onderwerpen van het onbewuste aan de huidige 

maatschappelijke machtsstructuren en economische modus van productie mogelijk maakt. Het 

verschil tussen beide stellingen ligt voornamelijk op niveau van de retoriek. We hebben 

hierboven proberen aan te geven dat er geen groot verschil tussen de radicale uitspraken uit 

later werk en de op het eerste gezicht milde uitspraken uit Logique du Sens. Psychoanalyse 

moet open staan voor de gebeurtenis en de constructie van nieuwe phantasma’s en symbolen 

mogelijk maken. Het interpreteren van het onbewuste aan de hand van de vooraf bestaande 

categorieën werkt dit doel tegen.  

 

6.6 Tegeneffectuering en verlies van identiteit.  

Uit het voorgaande blijkt dat het ontwikkelen van het phantasma een gerichtheid op een 

gebeurtenis impliceert. Het subject richt zich op datgene wat voor het subject nog niet bekend 

is. Het phantasma speelt hier de rol van een quasi-oorzaak. Het overstijgt de materiële 

bepalingen en is tegelijk bepalend voor handelen van een fysiek subject. Het ontwikkelen van 

het phantasma leidt bovendien tot een openheid ten opzichte van de wereld een specifiek 

vorm van verlies van identiteit. Ik zal hieronder een analyse geven van het concept van 

tegeneffectuering, waarmee Deleuze de permanente ontregeling, dat eigen is aan het 

phantasma, probeert te beschrijven. Ik zal daarbij kort laten zien dat Deleuze hier iets anders 

onder verstaat dan wat Slavoj i ek in zijn boek over Deleuze beweert. Vervolgens bespreek 

ik het verschil tussen twee soorten verlies van identiteit. Het verlies van identiteit in de diepte, 

dat we in het concept van Lichaam zonder Organen tegen zijn gekomen, leidt tot de opkomst 

van de oneindige identiteit. De tegeneffectuering daarentegen leidt tot de gerichtheid op de 

oneindige gebeurtenissen. Dit verschil zal ons ook in staat stellen om de kritiek van Alain 

Badiou op de notie van gebeurtenis bij Deleuze deels te weerleggen. Deleuze is geen denker 

van het Ene, geen denker van een oneindige identiteit dat als het ware door een subject bereikt 

moet worden. Het phantasma en de tegeneffectuering maken een opening naar de oneindige 

gebeurtenissen mogelijk. Zij impliceren tegelijk een concreet handelen binnen een bepaalde 

omgeving.  
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Uit het voorgaande blijkt dat het ontwikkelen van het phantasma een gerichtheid op een 

gebeurtenis impliceert. Het subject richt zich op datgene wat voor het subject nog niet bekend 

is. Het phantasma speelt hier de rol van een quasi-oorzaak. Het overstijgt de materiële 
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omgeving.  
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 Zie ‘Anti-Oedipus’ hoofdstuk twee en Mille Plateaux, bijvoorbeeld blz. 39. 
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Het phantasma leidt volgens Deleuze tot een wisselwerking tussen het lichaam en de 

metafysische oppervlakte.
64

 Het brengt de gebeurtenissen op de metafysische oppervlakte tot 

uitdrukking en beïnvloedt daarmee direct het functioneren van het lichaam. Omdat het 

phantasma een gerichtheid op een gebeurtenis impliceert, leidt het tot een bevrijding van de 

vooraf gegeven bepalingen.
65

 Het Ik richt zich dankzij het phantasma op iets wat nooit 

volledig verwezenlijkt zal worden (cette part d’inaccompli par rapport à ses effectuations). 

Het is gericht op de gebeurtenis die zijn oorzaken overstijgt. Deleuze geeft daarmee aan dat 

het Ik daarmee excessief wordt, wat volgens ons zichtbaar is in het voorbeeld van Ahab. Het 

excessief gedrag heeft echter weinig te maken met zijn buitensporige en destructieve jacht. 

Ahab maakt zich in zijn phantasma los van de fysieke oorzaken die hem wellicht tot zijn 

positie gebracht hebben. Hij is geen teleurgestelde kapitein meer, die zijn industriële baan niet 

aan kan. Hij lijdt niet meer vanwege het verlies van zijn been. Ahab is, met woorden van 

Deleuze, te beschouwen al een nakomeling van zichzelf. Zijn Ik lost zich op in het phantasma. 

Ahab wordt het product van exces.
66

 Hij jaagt op de witte walvis om een nieuw wereld voor 

zichzelf en zijn bemanning mogelijk te maken.  

Juist de gerichtheid op de gebeurtenis en de quasi-oorzaak wordt door Deleuze de 

tegeneffectuering (contre-effectuation) genoemd. De tegeneffectuering is volgens Deleuze de 

bron van ware vrijheid.
67

 Zij bevrijdt ons van de bepalingen door de buitenwereld. Zij stelt 

ons in staat om grip te verkrijgen op de oorzaken van ons gedrag. De tegeneffectuering 

doorbreekt de volledige onderwerping aan de causaliteit. Datgene wat we tot stand brengen – 

de effectueringen (effectuations) – kunnen voor een deel bestuurd worden. Het stelt ons tot op 

zekere hoogte in staat om afstand te nemen van de bepalingen door de buitenwereld, zoals 

iek het stelt.
68

 De tegeneffectuering stelt ons volgens deze interpretatie van iek in staat 
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 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Crime parfait, vérité éternelle, splendeur royale de 
l’événement, dont chacun communique avec tous les autres dans les variations d’un seul et même phantasme : 
distinct de son effectuation comme des causes qui le produisent, faisant valoir cette éternelle part d’excès par 
rapport à ces causes, cette part d’inaccompli par rapport à ses effectuations, survolant son propre champ, nous 
faisant fils de lui-même.’ (LdS 247). 
65

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘faisant valoir cette éternelle part d’excès par rapport à ces 
causes, cette part d’inaccompli par rapport à ses effectuations, survolant son propre champ, nous faisant fils de 
lui-même.’ (LdS 246). 
66

 In volgende deel van het hoofdstuk zal ik meer uitgebreid ingaan op de rol van het Ik binnen het phantasma.  
67

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Et si c’est bien dans cette part que l’effectuation ne peut 
pas accomplir, ni la cause produire, que l’événement réside tout entier, c’est là aussi qu’il s’offre à la contre-
effectuation et que réside notre plus haute liberté, par laquelle nous le développons en le menons à son terme, à 
sa transmutation, et devenons maître enfin des effectuations et des causes. Comme science des événements purs, 
la psychanalyse est aussi un art des contre-effectuations, sublimations et symbolisations.’ (LdS 247). 
68

 Zizek stemt in met de Deleuziaanse beschrijving van vrijheid iek (2004: 314). Hij schrijft, mede als 
antwoord op de Hallward (2006), die in Deleuze de dogmatische en religieuze filosoof van het Ene ontwaart: 
‘Hallward is right to emphasise that, for Deleuze, freedom ‘isn’t a matter of human liberty but of liberation from 
humanity,’ of fully submerging oneself in the creative flux of the absolute Life, his political conclusion from this 
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om de fysieke oorzaken van ons gedrag te aanvaarden en om de mate van de bepaling 

daardoor in te perken. De tegeneffectuering moet ons in staat stellen om in bepaalde mate een 

keuze te maken tussen datgene wat ons in het verleden bepaald heeft. Deze lezing van 

Deleuze door i ek moet genuanceerd worden. De tegeneffectuering leidt inderdaad tot een 

gerichtheid op een instantie, dat nooit volledig geactualiseerd zal worden. Deze beweging is 

zoals i ek het stelt, inderdaad geen constante vlucht voor de bepalingen van buiten af. Ahab 

vlucht niet. Hij aanvaardt zijn verleden en kiest om zich op een deel daarvan te richten. De 

strijd met het dier dat hem van zijn been heeft beroofd, is een keuze, dat door de 

tegeneffectuering mogelijk wordt gemaakt. De tegeneffectuering maakt echter niet alleen een 

inzicht in het verleden mogelijk. Het leidt niet alleen tot een keuze tussen de gebeurtenissen 

die zich in het verleden voor hebben gedaan, zoals i ek lijkt te beweren. De 

tegeneffectuering is een herschikking van het verleden en tegelijk een constructie van een 

nieuwe wereld. Het maakt een gerichtheid op de ongewisse toekomst mogelijk. Ahab geeft 

dankzij het phantasma van de witte walvis op een nieuwe wijze vorm aan zijn leven. Hij 

verliest zijn narcisme en de mogelijke greep op de toekomst en het verleden. Hij is dier aan 

het worden. Hij wordt een van de krachten van de oceaan. Iedere scenario, zelfs de meest 

destructieve, ligt voor hem open. 

 

De tegeneffectuering leidt dus allerminst tot een herstel van het narcisme. Het leidt tot 

het verlies van de identiteit, dat in haar omgeving opgaat. Het verlies van identiteit is ook 

dankzij de regressie naar de diepte en in het bijzonder in de ontwikkeling van het simulacrum 

van het lichaam zonder organen mogelijk, maar verschilt wezenlijk van de hier besproken 

verlies door middel van de tegeneffectuering. Deleuze bespreekt het verschil tussen beide 

vormen van verlies van identiteit in de vierentwintigste reeks ‘De la communication des 

                                                                                                                                                                                     
seems too facile: ‘since a free mode or monad is simply one that has eliminated its resistance to the sovereign 
will that works through it, so then it follows that the more absolute the sovereign’s power, the more ‘free’ are 
those subject to it’. Hallward ignores the retroactive movement on which Deleuze also insists, the way this 
eternal pure past (dit pure verleden oftewel het virtuele, wordt in Logique du Sens ook als de ideele of 
metafysische oppervlakte aangeduid - PS) which fully determines us is itself subjected to retroactive change. We 
are thus simultaneously less free and more free than we think: we are thoroughly passive, determined by an 
dependant on the past, but we have the freedom to define the scope of this determination, that is to 
(over)determine the past which will determine us. (...) I can retroactively determine which causes will determine 
me: we, subjects, are passively affected by pathological objects and motivations; but, in a reflexive way, we 
ourselves have the minimal power to accept (or reject) being affected in this way, in other words, we 
retroactively determine the causes allowed to determine us, or, at least the mode of this linear determination. 
‘Freedom’ is thus inherently retroactive: at its most elementary, it is not a free act which, out of nowhere, starts 
a new causal link, but a retroactive act of endorsing which link/sequence of necessities will determine me.’ 
( i ek 2004: 314). Ik kom op deze thema in de conclusie van het proefschrift terug.  6. Het phantasma   229 
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événements’.
69

 Het Ik raakt in de diepte verbrokkeld. Het verliest zijn kracht. Het wordt 

voortdurende aangevallen door de slechte partiële objecten wat tot angst leidt. De enige 

remedie tegen de verbrokkeling in de diepte is de oneindige identiteit. Het onderscheid tussen 

het binnen en het buiten wordt in de oneindige identiteit opgegeven. Het Ik moet alles 

omvatten. Alle onderscheidingen, die aan de werkelijkheid toegeschreven worden, moeten 

opgegeven worden.
70

 In hoofdstuk twee is al aangegeven dat het Ik meester kan worden van 

de radicale verbrokkeling in de diepte, door middel van het simulacrum van het lege of volle 

lichaam zonder organen. Het lege lichaam zonder organen impliceerde een radicale afwijzing 

van de omgeving. Het Ik stoot in dat geval alle mogelijke prikkels af. De oneindige identiteit 

is de totale leegte, die bijvoorbeeld in anorexia ervaren kan worden. Het volle lichaam zonder 

organen daarentegen is een simulacrum dat de verbrokkeling wil tegengaan door alle 

ervaringen in een eenheid te doen samensmelten. Het simulacrum verwijst naar een poging 

om een perfecte eenheid te doen ontstaan. De afzonderlijke ervaringen moeten niet meer van 

elkaar gescheiden kunnen worden. Het Ik moet zich ook hier in een oneindige identiteit 

oplossen. Het Ik moet zich van alle begrenzingen ontdoen en de hele wereld omvatten.  

In het geval van het verlies van de identiteit door middel van de tegeneffectuering is er 

geen sprake van de ontwikkeling van de oneindige identiteit.
71

 Op de metafysische 

oppervlakte bestaat er geen noodzaak om tot een samensmelting van de losse ervaringen te 

komen. De opkomst van deze oppervlakte brengt de oneindige gebeurtenissen met zich mee. 

Iedere gebeurtenis communiceert met de ander, dankzij de afstand daartussen. De 

verschillende gebeurtenissen, die het leven van een individu bepalen, worden op de 

metafysische oppervlakte met elkaar in verband gebracht. De metafysische oppervlakte wordt 

gekarakteriseerd door de in hoofdstuk vijf reeds kort genoemde disjunctieve synthese. Deze 

synthese brengt de verschillende ervaringen met elkaar in verband, zonder tot de opkomst van 
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 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Et il faut distinguer deux manières dont l’identité 
personnelle est perdue, deux manières dont la contradiction se développe. En profondeur, c’est par l’identité 
infinie que les contraires communiquent et que l’identité de chacun se trouve rompue, scindée : si bien que 
chaque terme est à la fois le moment et le tout, la partie, le rapport et le tout, le moi, le monde et Dieu, le sujet, 
le copule et le prédicat.’ (LdS 205). 
70

  Deleuze zegt het als volgt: ‘chaque terme est à la fois le moment et le tout, la partie, le rapport et le tout, le 
moi, le monde et Dieu, le sujet, le copule et le prédicat.’ (LdS 205). 
71

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage : ‘Mais, à la surface où ne se déploient que les événements 
infinitifs, il en va tout autrement : chacun communique avec l’autre par le caractère positif de sa distance, par le 
caractère affirmatif de la disjonction, si bien que le moi se confond avec cette disjonction même qui libère hors 
de lui, qui met hors de lui ses séries divergentes comme autant de singularités impersonnelles et 
préindividuelles. Telle est déjà la contre-effectuation : distance infinitive, au lieu d’identité infinie. Tout se fait 
par résonance des disparates, point de vue sur le point de vue, déplacement de la perspective, différenciation de 
la différence, et non par identité infinie.’ (LdS 205). 
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een hogere eenheid in de ervaring te leiden.72 Het Ik doet geen poging meer om eenheid aan 

deze ervaringen op te leggen, zoals dat het geval is met de conjunciteve synthese in de 

seksuele positie. Het Ik volgt voortaan de beweging van de disjunctieve synthese (moi se 

confond avec cette disjonction même qui le libère hors de lui). Het is voortaan te beschouwen 

als het resultaat van de interacties tussen de verscheidene divergente reeksen. Het Ik verliest 

zijn vaste plek zonder tegelijk compleet ten onder te gaan. Het wordt tot een voortdurend 

veranderend gezichtspunt (point de vue) op de gebeurtenissen, die uit de fysieke ervaring 

voortkomen.  

Ook Ahab verliest zijn identiteit door middel van de tegeneffectuering en richt zich op 

de gebeurtenis. Hij berust niet in zijn lot van een industriële walvisjager en identificeert zich 

nimmer met het goede object in de hoogte. Hij volgt een eigen weg. De synthese waar zijn 

identiteit het product van is, betreft verschillende divergente gebeurtenissen. Hij construeert 

een phantasma en gaat op jacht naar een heel specifiek dier. Dit phantasma zorgt ervoor dat 

het Ik de geordende wereld, die het tot nu toe kende, verlaat. Ahab begeeft zich in een nieuwe 

werkelijkheid, die door Deleuze het chaosmos wordt genoemd. De gebeurtenissen die met 

elkaar in verband worden gebracht maken geen deel uit van een hogere orde.73 Het Ik, dat 

eigen is aan het chaosmos, richt zich tot de quasi-oorzaak of ‘object=x’. Deze quasi-oorzaak 

wordt door Deleuze ook wel het tegen-Ik (contre-moi) genoemd. Het tegen-Ik is een 

gedecentreerd centrum, een punt van pure bewegelijkheid. Het wordt voortdurend opgevolgd. 

De gerichtheid op het tegen-Ik zorgt ervoor dat deze wereld niet meer als een stabiele wereld 

wordt ervaren.  

 Hoe kan een persoon volgens Deleuze zich richten op het tegen-Ik en overgaan tot de 

tegeneffectuering? Deleuze stelt vast dat deze persoon zich in eerste instantie zelf als een 

gebeurtenis moet leren begrijpen (se saissie lui-même comme événement).74 Hij of zij moet tot 

                                                           
72 Ik kom hieronder, in paragraaf 6.9, op dit thema terug.  
73 Ik geef hier commentaar op de volgende passage uit vierentwintigste serie ‘De la communication des 
événements’: ‘La divergence des séries affirmées forme un « chaosmos » et non plus un monde ; le point 
aléatoire qui les parcourt forme un contre-moi, et non plus un moi : la disjonction posée comme synthèse troque 
son principe théologique contre un principe diabolique. Ce centre décentré, c’est lui qui trace entre les séries et 
pour toutes les disjonctions l’impitoyable ligne droite de l’Aiôn, c’est-à-dire la distance, où s’alignent les 
dépouilles du moi, du monde et de Dieu : grand Cañon du monde, fêlure du moi, démembrement divin’ (LdS 
206).  
74 Ik geef hier commentaar op de volgende passage uit vijventwintigste serie ‘de l’univocité : ‘Le problème est 
donc de savoir comment l'individu pourrait dépasser sa forme et son lien syntaxique avec un monde pour 
atteindre à l'universelle communication des événements, c'est-à-dire à l'affirmation d'une synthèse disjonctive 
au-delà non seulement des contradictions logiques, mais même des incompatibilités alogiques. Il faudrait que 
l'individu se saisisse lui-même comme événement. Et que, l'événement qui s'effectue en lui, il le saisisse aussi 
bien comme un autre individu greffé sur lui. Alors, cet événement, il ne le comprendrait pas, ne le voudrait pas, 
ne le représenterait pas sans comprendre et vouloir aussi tous les autres événements comme individus, sans 
représenter tous les autres individus comme événements. Chaque individu serait comme un miroir pour la 6. Het phantasma   231 
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het besef komen dat de gebeurtenis, die zich in hem of haar effectueert, van een ander 

individu afkomstig is. Hij legt hier echter niet de nadruk op het belang van intersubjectiviteit. 

Een individu moet beseffen dat een verandering in een ander individu continue moegelijk is. 

Hij of zij moet open staan voor alles wat kan komen. De verandering van eigen identiteit zal 

alleen mogelijk zijn wanneer deze persoon tot het besef komt of een wil ontwikkelt om alle 

andere gebeurtenissen deel van hem of haar te laten uitmaken. Alle andere individuen - alles 

wat hij of zij kan worden - moeten gerepresenteerd worden als gebeurtenissen (représenter 

tous les autres individus comme événements). Deze persoon moet anders willen worden. 

Andere individuen zijn een spiegel waar alle mogelijkheden voor het Ik in zich samenvoegen. 

 

De hierboven besproken gerichtheid op van het subject op de gebeurtenis, dat in het 

phantasma tot uitdrukking komt, is onderwerp geweest van kritiek geweest van Alain 

Badiou.
75

 Ondanks zijn grote bewondering voor het werk van Deleuze is Badiou ervan 

overtuigd dat Deleuze een voor-kritische metafysicus en een vitalist is. Deleuze’s filosofie 

van de gebeurtenis propageert een gerichtheid op het Ene. Zij maakt geen systematisch 

onderscheid tussen verschillende gebeurtenissen en evenmin tussen de verschillende vormen 

van de subjectieve gerichtheid daarop. De metafysische oppervlakte zou een 

ongedifferentieerde oppervlakte zijn, waar geen duidelijk omlijnde gebeurtenissen of 

duidelijk definieerbare personen gevonden kunnen worden. De gerichtheid van het subject op 

het Ene zou de kennis van en in God impliceren. Uit de hierboven gegeven bespreking komt 

echter een ander beeld van Deleuze naar voren, dan geschetst door Badiou. De metafysische 

oppervlakte, of het Ene, staat voor Deleuze niet gelijk aan een enkele vastomlijnde entiteit.
76

 

Het Ene bestaat uit reeksen van de zich voor een ieder voortdurend voltrekkende 

gebeurtenissen. Het zijn deze gebeurtenissen die vervolgens in een individuele phantasma met 

elkaar in verband worden gebracht. Het phantasma brengt dus geen onderliggende 

vitalistische kracht van het Ene tot uitdrukking. Het phantasma is een constructie. Het wordt 

altijd binnen een bepaalde omgeving voltrokken. We hebben de werking van het phantasma 

                                                                                                                                                                                     
condensation des singularités, chaque monde une distance dans le miroir. Tel est le sens ultime de la contre-
effectuation.’ (LdS 209). 
75

 Zie Badiou (2006), ‘Deleuze: het geroep van het zijn’ Amsterdam: Boom en Badiou (2006: 403), Logiques de 
Mondes, Paris: Seuil. 
76

 Er bestaat een zeer uitgebreide literatuur over het boek van Badiou. Meest interessant is wellicht de tekst van 
Daniel Smith, (2003), “Mathematics and the Theory of Multiplicities:  Deleuze and Badiou Revisited,” Southern 
Journal of Philosophy, 41, pp. 411-449. Smith onderstreept daar dat het Ene te allen tijde als meervoudig 
begrepen moet worden. Het Ene is geen substantie. Het vooronderstelt een activiteit. Het is een multipliciteit. 
Ook Sean Bowden (2011) pareert deze kritiek op Deleuze. De gerichtheid op het Ene heeft ook volgens hem 
weinig met een religieus systeem te maken, zoals dat nog bij de Stoa en deels bij Leibniz het geval is. Zie hfdst 2 
en 3 van Bowden. De discussie met Badiou keert nog kort in de conclusie van het proefschrift terug.  
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onder andere aan de hand van het onderscheid tussen het protestantisme en het lutheranisme 

besproken. Het lutheranisme is niet mogelijk zonder het idee of het phantasma van het 

protestantisme. Ieder kerk, zoals het lutheraans kerk, construeert dit phantasma en tracht het 

vervolgens te actualiseren.77  

 

6.7 Phantasma en het Ik in de psychoanalyse.  

Het phantasma wordt door Freud en andere psychoanalytici altijd begrepen als de instantie die 

ons iets vertelt over onze innerlijke motivaties, over de belangrijkste gebeurtenissen in ons 

leven. Zij geeft ons aanwijzingen over de mogelijke bronnen van de psychische problemen. In 

dit deel van het hoofdstuk ga ik in op de redenen waarom Deleuze zich distantieert van de 

beschrijving de werking van het phantasma binnen de psychoanalytische traditie. 

Psychoanalyse is volgens Deleuze niet in staat om de gebeurtenissen, die in het phantasma tot 

uitdrukking komen, op de juiste manier te begrijpen. Zij is niet in staat om de wijze van 

verschijning van het Ik in het phantasma correct te verstaan.78 Psychoanalyse zou volgens 

hem de werking van de metafysische oppervlakte verkeerd begrijpen en het perspectief van de 

auto-erotiek nooit verlaten. Het phantasma heeft voor psychoanalytici zoals Laplanche en 

Pontalis uiteindelijk slechts betrekking op de lotgevallen van het Ik en het lichaam.  

Ik bespreek hieronder allereerst de standpunten over het phantasma van Laplanche en 

Pontalis, inclusief hun kritiek op Klein.79 Vervolgens bespreek ik de veranderingen die 

Deleuze aan hun weergave van het phantasma toevoegt. We zullen zien dat voor Deleuze de 

aard van de energie die de metafysische oppervlakte bezet anders is dan voor Laplanche en 

Pontalis. Het phantasma maakt de processen, zoals het dier-worden, mogelijk. Ik bespreek 

tevens de karakteristieken van de disjunctieve synthese en de implicaties van het onderscheid 

tussen de fysieke en de metafysische oppervlakte voor het denken over een organisme.  

 

De tekst ‘Fantasme originaire, Fantasmes des origines, Origines du fantasme’ van 

Laplanche en Pontalis (1964, 1985) is voor Deleuze de belangrijkste tekst over het phantasma 

                                                           
77 Ik kom nog kort op deze kritiek van Badiou op Deleuze terug in de conclusie van het proefschrift.  
78 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Le second caractère du phantasme est sa situation par 
rapport au moi, ou plutôt la situation du moi dans le phantasme lui-même. Il est bien vrai que le phantasme 
trouve son point de départ (ou son auteur) dans le moi phallique du narcissisme secondaire. Mais si le 
phantasme a la propriété de se retourner sur son auteur, quelle est la place du moi dans le phantasme, compte 
tenu du déroulement ou du développement qui en sont inséparables ?’ (LdS 247). 
79 Ik concentreer me daarbij vooral op de weergave van de punten van Laplanche en Pontalis door Deleuze. 
Laplanche heeft later deels afstand genomen van een deel van de stellingen uit dit invloedrijk artikel door ook op 
de culturele factoren bij de totstandkoming van het phantasma te wijzen. Zie Laplanche (2000), ‘The other 
within’, in Radical Philosophy (102), pp 33. Laplanche vangt daarmee een deel van de hieronder besproken 
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en de rol van het Ik daarin, binnen de psychoanalytische traditie. Laplanche en Pontalis 

onderkennen daarin dat het phantasma geen innerlijke houding van het Ik uitbeeldt.
80

 Het Ik 

verschijnt in een phantasma volgens deze auteurs als de instantie die handelt of een handeling 

ondergaat. De plaats van het Ik binnen het phantasma kan volgens Laplanche en Pontalis 

echter niet altijd gedetermineerd worden. Het Ik verschijnt op alle mogelijke plaatsen en 

momenten. Het voert een handeling uit, ondergaat een handeling, of aanschouwt simpelweg 

de hele situatie. We kunnen stellen dat hetzelfde voor het door ons reeds besproken 

phantasma van Ahab geldt. Ahab kan in zijn phantasma, waarin hij de witte walvis vangt, 

naar voren komen als de krachtige walvisjager, maar eveneens de walvis zelf zijn of degene 

die de act van agressie aanschouwt. Het subject is in de scene aanwezig, maar het is niet 

duidelijk welke rol het daarin vervult. Oorspronkelijke phantasma (phantasme originaire) 

wordt daarmee door de afwezigheid van het punt van subjectviering gekarakteriseerd. 

Laplanche en Pontalis bespreken in hun artikel ook het phantasma van verleiding.
81

 Deze is 

zichtbaar in de formulering ‘de vader verleidt een dochter’. Het primaire proces – het 

onbewuste - wordt in dit phantasma niet kenbaar gemaakt door de afwezigheid van 

organisatie, maar juist omdat deze formule meerdere scenario’s verbergt. Het subject kan zich 

bevinden in de term ‘dochter’, op de plek van de ‘vader’ of zelfs in het werkwoord ‘verleidt’.  

Deze opmerkingen van Laplanche en Pontalis hebben volgens Deleuze twee 

belangrijke voordelen.
82

 Het phantasma kan ten eerste niet beschouwd worden als een directe 

representatie van een handeling (action) of van een passie. Het is geen representatie van het 

driftmatig lichaam en van al dan niet onbewuste emoties. Deleuze wijst ten tweede erop dat 

ook voor Laplanche en Pontalis het Ik, dat binnen het phantasma gerepresenteerd wordt, geen 
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 Deleuze zegt het las volgt: ‘Laplanche et Pontalis ont particulièrement posé ce problème, dans des conditions 
telles qu'ils récusent d'avance toute réponse facile : bien que le moi puisse apparaître dans le phantasme à tel ou 
tel moment comme agissant, comme subissant une action, comme tiers observant, il n'est ni actif ni passif et ne 
se laisse à aucun moment fixer à une place, fût-elle réversible.’ (LdS 247). 
81

 Ik baseer me hier deels op de interpretatie daarvan door Deleuze. In Logique du Sens citeert hij de volgende 
passage uit « Fantasme originaire, fantasme des origines, origine du fantasme » (1964) : ‘« Un père séduit une 
fille, telle serait par exemple la formulation résumée du fantasme de séduction. La marque du processus 
primaire n'est pas ici l'absence d'organisation, comme on le dit parfois, mais ce caractère particulier de la 
structure : elle est un scénario à entrées multiples, dans lequel rien ne dit que le sujet trouvera d'emblée sa place 
dans le terme fille ; on peut le voir se fixer aussi bien en père ou même en séduit ».’ (LdS 248, Laplanche & 
Pontalis 1985 : 62).  
82

 Ik bespreek hier de volgende passage van Deleuze: ‘Ces remarques ont deux avantages : d'une part elles 
soulignent que le phantasme n'est pas représentation d'action ni de passion, mais appartient à un tout autre 
domaine ; d'autre part elles montrent que, si le moi s'y dissipe, ce ne peut être en vertu d'une quelconque identité 
des contraires, d'un renversement où l'actif deviendrait passif — comme cela arrive dans le devenir des 
profondeurs et l'identité infinie qu'il implique.’ (LdS 248). 
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onderkennen daarin dat het phantasma geen innerlijke houding van het Ik uitbeeldt.80 Het Ik 

verschijnt in een phantasma volgens deze auteurs als de instantie die handelt of een handeling 

ondergaat. De plaats van het Ik binnen het phantasma kan volgens Laplanche en Pontalis 
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Laplanche en Pontalis bespreken in hun artikel ook het phantasma van verleiding.81 Deze is 

zichtbaar in de formulering ‘de vader verleidt een dochter’. Het primaire proces – het 

onbewuste - wordt in dit phantasma niet kenbaar gemaakt door de afwezigheid van 

organisatie, maar juist omdat deze formule meerdere scenario’s verbergt. Het subject kan zich 

bevinden in de term ‘dochter’, op de plek van de ‘vader’ of zelfs in het werkwoord ‘verleidt’.  

Deze opmerkingen van Laplanche en Pontalis hebben volgens Deleuze twee 

belangrijke voordelen.82 Het phantasma kan ten eerste niet beschouwd worden als een directe 

representatie van een handeling (action) of van een passie. Het is geen representatie van het 

driftmatig lichaam en van al dan niet onbewuste emoties. Deleuze wijst ten tweede erop dat 

ook voor Laplanche en Pontalis het Ik, dat binnen het phantasma gerepresenteerd wordt, geen 

                                                           
80 Deleuze zegt het las volgt: ‘Laplanche et Pontalis ont particulièrement posé ce problème, dans des conditions 
telles qu'ils récusent d'avance toute réponse facile : bien que le moi puisse apparaître dans le phantasme à tel ou 
tel moment comme agissant, comme subissant une action, comme tiers observant, il n'est ni actif ni passif et ne 
se laisse à aucun moment fixer à une place, fût-elle réversible.’ (LdS 247). 
81 Ik baseer me hier deels op de interpretatie daarvan door Deleuze. In Logique du Sens citeert hij de volgende 
passage uit « Fantasme originaire, fantasme des origines, origine du fantasme » (1964) : ‘« Un père séduit une 
fille, telle serait par exemple la formulation résumée du fantasme de séduction. La marque du processus 
primaire n'est pas ici l'absence d'organisation, comme on le dit parfois, mais ce caractère particulier de la 
structure : elle est un scénario à entrées multiples, dans lequel rien ne dit que le sujet trouvera d'emblée sa place 
dans le terme fille ; on peut le voir se fixer aussi bien en père ou même en séduit ».’ (LdS 248, Laplanche & 
Pontalis 1985 : 62).  
82 Ik bespreek hier de volgende passage van Deleuze: ‘Ces remarques ont deux avantages : d'une part elles 
soulignent que le phantasme n'est pas représentation d'action ni de passion, mais appartient à un tout autre 
domaine ; d'autre part elles montrent que, si le moi s'y dissipe, ce ne peut être en vertu d'une quelconque identité 
des contraires, d'un renversement où l'actif deviendrait passif — comme cela arrive dans le devenir des 
profondeurs et l'identité infinie qu'il implique.’ (LdS 248). 
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tegengestelde identiteiten in zich opneemt.83 Het Ik speelt bijvoorbeeld niet per definitie een 

actieve rol in het phantasma, dat zich weleens in de passieve rol omkeert. Deze omkering is 

karakteristiek voor de weergave van de werking van het phantasma door Klein en Isaacs.84 

Het phantasma kan voor Laplanche en Pontalis echter nooit met een drift overeenkomen. Het 

staat er los van. De door Klein beschreven omkering is voor Deleuze slechts karakteristiek 

voor het phantasmatische leven in de diepte. Het eigenlijke phantasma, dat zich op de 

metafysische oppervlakte afspeelt, kent, zoals we hieronder zullen zien, een andere dynamiek.  

 

Hoe komen Laplanche en Pontalis echter voorbij aan het denken over het phantasma in 

termen van actief en passief? Volgens Deleuze doen ze dit door gebruik te maken van het 

model van het voornaamwoordelijke (modèle du pronominal).85 Dit model neemt volgens 

hem het Ik tot uitgangspunt en verbindt zich expliciet aan deze zijde (en-deçà) van de auto-

erotiek.86 De auto-erotiek duidt hier echter geen oorspronkelijke objectloze staat van het 

verlangen aan. De auto-erotiek is geen verlangen dat zich pas in de latere fase van de 

ontwikkeling op de objecten richt. De loslating van de objecten - karakteristiek voor het 

model van het voornaamwoordelijke – is volgens Laplanche en Pontalis secundair. De auto-

erotiek ontstaat gegeven een scheiding tussen de reële wensen en het lustprincipe.87 Alleen de 

libido die van de bezetting van de reële objecten bevrijd is, vormt volgens beide auteurs de 

basis voor een phantasma. Juist in geval van de zo begrepen auto-erotiek wordt de scheiding 

tussen de objecten en het subject verlaten.88 Het phantasma verwijst daarmee niet direct naar 

een persoon. Deleuze legt de stellingen van Laplanche en Pontalis uit aan de hand van het 

                                                           
83 Ik verwijs hier naar : ‘d'autre part elles montrent que, si le moi s'y dissipe, ce ne peut être en vertu d'une 
quelconque identité des contraires, d'un renversement où l'actif deviendrait passif — comme cela arrive dans le 
devenir des profondeurs et l'identité infinie qu'il implique.’ (LdS 248) 
84 Deleuze citeert hier verder uit het tekst van Laplanche & Pontalis over fantasma : ‘C'est même l'essentiel de la 
critique que Laplanche et Pontalis adressent à la thèse de Susan Isaacs (« Nature et fonction du phantasme » in 
Développements de la psychanalyse) : celle-ci, modelant le phantasme sur la pulsion, donne au sujet une place 
déterminée active, même si l'actif se retourne en passif et inversement. A quoi ils objectent : « Suffit-il de 
reconnaître dans le fantasme d'incorporation l'équivalence de manger et d'être mangé ? Tant qu'est maintenue 
l'idée d'une place du sujet, même si celui-ci peut y être passive, sommes-nous dans la structure du fantasme le 
plus fondamental ? »’ (LdS 248, Laplanche & Pontalis 1985 : 67). 
85 Ik geef hier commentaar op de volgende passage : ‘Toutefois, nous ne pouvons pas suivre ces auteurs 
lorsqu'ils cherchent cet au-delà de l'actif et du passif dans un modèle du pronominal qui fait encore appel au 
moi, et même se rapporte explicitement à un en-deçà auto-érotique.’ (LdS 248). 
86 Het dient hier echter opgemerkt te worden dat Deleuze zich hier baseert zich op korte opmerkingen daarover, 
die Laplanche en Pontalis aan het einde van hun tekst over het ph(f)antasma plaatsen. 
87 Zie Laplanche en Pontalis 1985: 69. 
88 Laplanche wijden het slot van hun artikel aan deze problematiek. Ze zeggen daar onder andere het volgende: 
‘L’idéal, si l’on peut dire, de l’auto-érotisme, ce sont « des lèvres qui se baisent elles-mêmes »’ (LP citeren hier 
Freud uit Trois essais sur la théorie de la sexualité, op. cit., p. 75) : ‘ici, dans cette jouissance apparemment 
fermée sur soi, comme au plus profond du fantasme, ce discours qui ne s’adresse plus à personne, toute 
répartition du sujet et de l’objet est abolie.’ (Laplanche et Pontalis 1985 : 73).   6. Het phantasma   235 
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onderscheid tussen een zelfstandig naamwoord en voornaamwoord.
89

 In geval van de auto-

erotiek is er sprake van de vervanging van een zelfstandig naamwoord door een 

voornaamwoord. Juist daardoor kan het Ik verschillende posities binnen het phantasma 

innemen. Deleuze geeft het sadistische en masochistische phantasma, dat met de formulering 

‘Een kind wordt geslagen’ weergegeven kan worden, als eerste voorbeeld van de werking van 

het model van de voornaamwoordelijke. De tegenstelling tussen het straffen (actieve, 

sadistische houding) of gestraft worden (de passieve masochistische houding) kan gegeven 

het model van het voornaamwoordelijke verruimd worden door het gebruik van een 

wederkerend voornaamwoord, het zich bestraffen. Het zich bestraffen vormt een meer 

oorspronkelijke, primordiale, scenario, dat zich vervolgens in de masochistische of sadistische 

scenario kan uiten.
90

 Het subject valt aanvankelijk niet samen met de actieve of passieve 

positie, maar zal zich pas later daartoe moeten wenden.  

Een ander voorbeeld is het gebruik van wederkerend voornaamwoord in het 

voyeuristische phantasma. Het subject zou normaal gesproken slecht de actieve of passieve 

rol op zich moeten nemen. In het passieve scenario wordt het gezien, wat tot het gevoel van 

schaamte leidt. Wanneer het de actieve rol aanneemt, is het degene die ziet. Het subject 

aanschouwt de ander en geniet van deze activiteit. Ook deze twee posities worden volgens 

Laplanche en Pontalis vooraf gegaan door een oorspronkelijke positie. Het wederkerend 

voornaamwoord ‘zichzelf zien’ (se voir soi-même) is meer oorspronkelijk dan het ‘zien’ (voir) 

of ‘gezien worden’ (d’être vu). Het subject verbindt zich in dit geval nog niet met een van de 

twee uiteindelijke mogelijkheden van het phantasma. Het ‘zichzelf zien’ (se voir soi-même) 

draagt de mogelijkheid om zich tot een van de twee tegengestelde posities te ontplooien. Het 

neemt beide mogelijkheden in zich op, nog voordat ze van elkaar worden losgekoppeld 

worden. Het subject neemt in dit geval een stap terug. Het reflecteert als het ware op deze 

twee mogelijke posities. Het ontdekt de gezamenlijke mogelijkheid voor beide.  

 

                                                           
89

 Ik bouw hier voort op Deleuze’s weergave van Laplanche en Pontalis. Deleuze zegt het volgende: ‘La valeur 
du pronominal — se punir au lieu de punir ou d'être puni, ou mieux encore se voir soi-même au lieu de voir ou 
d'être vu — est bien attesté par Freud, mais ne semble pas dépasser le point de vue d'une identité des contraires, 
soit par approfondissement de l'un d'eux, soit par synthèse des deux.’ (LdS 248). 
90

 Deze lezing wordt ondersteund door de beweringen van Laplanche et Pontalis in noot 71:  ‘Cf. aussi dans 
« Pulsions et destins des pulsions » l’analyse des couples d’opposés sadisme-masochisme, voyeurisme-
exhibitionnisme. En deçà de la forme active ou passive de la phrase (voir-être vu, par exemple), il faudrait 
supposer une forme réfléchie (se voir soi-même) qui serait, selon Freud, primordiale. Sans doute faudrait-il 
chercher ce degré primordial là où le sujet ne se situe plus dans les différents termes du fantasme.’ (Laplanche 
et Pontalis 1985: 85).   
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89 Ik bouw hier voort op Deleuze’s weergave van Laplanche en Pontalis. Deleuze zegt het volgende: ‘La valeur 
du pronominal — se punir au lieu de punir ou d'être puni, ou mieux encore se voir soi-même au lieu de voir ou 
d'être vu — est bien attesté par Freud, mais ne semble pas dépasser le point de vue d'une identité des contraires, 
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Deleuze is niet eens met de hierboven genoemde weergave van de werking van het 

phantasma door Laplanche en Pontalis. Hij is ontevreden over het feit dat het auto-erotische 

primordiale verlangen, zich uiteindelijk tot een van de tegengestelde posities moet 

transformeren. De tegenstelling tussen de actieve en passieve houding van het subject wordt 

volgens hem niet overstegen. Het Ik behoudt de centrale rol in het phantasma. Het reflecteert 

op zijn positie, alleen om uiteindelijk een van de twee posities in te nemen. In het geval van 

het sadomasochisme zal het Ik uiteindelijk de agressie naar buiten of naar zichzelf toe richten. 

In het geval van het voyeurisme zal de activiteit van het zien betrekking moeten hebben op 

het Ik of op de ander. Het centraal stellen van de auto-erotiek door Freud en zijn volgelingen 

bewijst volgens Deleuze dat zij de identiteit van de tegendelen (identité des contraires) tot 

uitgangspunt nemen.91 Het Ik moet een van de delen van het phantasma kiezen (par 

approfondissement de l'un d'eux) of moet een synthese van beide posities tot stand brengen. 

De twee delen van het phantasma blijven met elkaar verstrengeld. Deleuze onderstreept dat 

Freud daarmee een Hegeliaanse gezichtspunt hanteert.92 De identificatie met een van de twee 

tegengestelde posities is de enige optie.  

Deleuze onderbouwt zijn verwijzing naar Hegel met een analyse van Freud’s theorie 

over de taal en de betekenis van de primitieve woorden. De primitieve woorden drukken 

volgens Freud tegenstrijdige betekenis (zin, sens) uit. Ze hebben in feite dezelfde 

karakteristieken als dromen. Een van de voorbeelden van een oerwoord zou Duits woord bass 

zijn. Dit woord heeft zich volgens Freud later gesplitst in twee tegengestelde delen: besser en 

bös (beter en slecht). Bass zou in zich de karakteristieken van deze latere woorden verenigen. 

De structuralistische linguïst Benveniste heeft een invloedrijk kritiek geschreven op de tekst 

van Freud over de primitieve woorden.93 Benveniste stelt dat er geen sprake kan zijn van het 

bestaan van dergelijke oerwoorden, die de twee tegengestelde betekenissen in zich kunnen 

dragen. Freud heeft in zijn tekst een etymologische fout begaan, omdat het woord bös niets te 

maken heeft met het woord besser.94 Volgens Benveniste kan dergelijk oertaal echter nooit 

                                                           
91 Ik verwijs hier naar de volgende passage : ‘mais ne semble pas dépasser le point de vue d'une identité des 
contraires, soit par approfondissement de l'un d'eux, soit par synthèse des deux.’ (LdS 248). 
92 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Que Freud soit resté attaché à un tel point de vue « hégélien » 
n'est pas douteux, comme on le voit dans le domaine du langage à propos d'une thèse sur les mots primitifs 
pourvus d'un sens contradictoire.’ (LdS 248). 
93 Ik geef hier commentaar op de volgende passage : ‘Le texte de Freud sur les sens opposés dans les mots 
primitifs a été critiqué par Emile Benveniste (« Remarques sur la fonction du langage dans la découverte 
freudienne », Problèmes de linguistique générale), Benveniste montre qu'une langue peut fort bien ne pas 
comporter telle ou telle catégorie, mais non pas lui donner une expression contradictoire.’ (LdS 248). 
94 Beneviste zegt het als volgt : ‘Abel fournit une série de correspondances entre l’anglais et l’allemand, que 
Freud a relevées comme montrant d’une langue a l’autre des sens opposes, et entre lesquels on constaterait une 
« transformation phonétique en vue de la séparation des contraires ». Sans insister pur le moment sur la grave 6. Het phantasma   237 
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bestaan van dergelijke oerwoorden, die de twee tegengestelde betekenissen in zich kunnen 

dragen. Freud heeft in zijn tekst een etymologische fout begaan, omdat het woord bös niets te 

maken heeft met het woord besser.
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 Volgens Benveniste kan dergelijk oertaal echter nooit 
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 Ik verwijs hier naar de volgende passage : ‘mais ne semble pas dépasser le point de vue d'une identité des 
contraires, soit par approfondissement de l'un d'eux, soit par synthèse des deux.’ (LdS 248). 
92

 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Que Freud soit resté attaché à un tel point de vue « hégélien » 
n'est pas douteux, comme on le voit dans le domaine du langage à propos d'une thèse sur les mots primitifs 
pourvus d'un sens contradictoire.’ (LdS 248). 
93

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage : ‘Le texte de Freud sur les sens opposés dans les mots 
primitifs a été critiqué par Emile Benveniste (« Remarques sur la fonction du langage dans la découverte 
freudienne », Problèmes de linguistique générale), Benveniste montre qu'une langue peut fort bien ne pas 
comporter telle ou telle catégorie, mais non pas lui donner une expression contradictoire.’ (LdS 248). 
94

 Beneviste zegt het als volgt : ‘Abel fournit une série de correspondances entre l’anglais et l’allemand, que 
Freud a relevées comme montrant d’une langue a l’autre des sens opposes, et entre lesquels on constaterait une 
« transformation phonétique en vue de la séparation des contraires ». Sans insister pur le moment sur la grave 
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bestaan hebben. De betekenis van woorden kan alleen opkomen op basis van structurele 

relaties binnen een heel netwerk van betekenaren. De betekenis van de genoemde woorden 

kan alleen bepaald worden vanuit de analyse van het gehele netwerk.
95

 Deleuze neemt het 

structuralisme van Benveniste in zijn eigen analyse van het phantasma echter niet tot 

uitgangspunt, omdat deze een te rationalistische idee heeft over het functioneren van de taal.
96

 

De relaties tussen de afzonderlijke termen - de zichtbare (gemanifesteerde) organisatie van de 

taal – wordt begeleid door verscheidene paradoxen. Het is de onzin (non-sens) en het lichaam 

dat zin (betekenis, sens) produceert.  

  

Wat is het antwoord van Deleuze op Freud’s model van het ‘voornaamwoordelijke’?
97

 

Kan men voorbij de auto-erotiek gaan? Kan het phantasma meer zijn dan het proces van 

reflectie van het subject op zijn positie in de wereld, of op de posities die ingenomen kunnen 

worden? Het antwoord van Deleuze kennen we al voor een deel. Het phantasma 

vooronderstelt geen oneindige of reflecterende subjectiviteit. Het bestaan van een primordiale 

eenheid die vervolgens een van de tegengestelde betekenissen moet verkrijgen, hoeft niet 

voorondersteld te worden. Deleuze stelt dat het enige wat voorbij (au-delà) het actieve of 

passieve verhouding van het subject niet het voornaamwoordelijke is, maar de gebeurtenis die 

aan de metafysische oppervlakte toebehoort. De gebeurtenis is het resultaat van acties en 

passies, maar staat daar tegelijk los van. In het phantasma is er niet alleen sprake van de 

reflectie op de mogelijk in te nemen posities. Het phantasma doet een beweging van het Ik op 

de metafysische oppervlakte verschijnen.  

                                                                                                                                                                                     
erreur de raisonnement qui se dissimule dans cette simple remarque, contentons-nous de rectifier ces 
rapprochements. L’ancien adverbe allemand bass, «bien », s’apparente a besser, mais n’a aucun rapport avec 
bös, « mauvais », de meme qu’en vieil anglais bat, « bon, meilleur », est sans relation avec badde (aujourd’hui 
bad), « mouvais ».’ (Beneviste 1966 : 81). 
95

 Beneviste zegt het als volgt: ‘Un langage est d’abord une catégorisation, une création d’objets et de relations 
entre ces objets. Imaginer un stade du langage, aussi « originel » qu’on le voudra, mais néanmoins réel et 
« historique », ou un certain objet serait dénommé comme étant lui-même et en même temps n’importe quel 
autre, et ou la relation exprimée serait la relation de contradiction permanente, la relation non relationnante, ou 
tout serait soi et autre que soi, donc ni soi ni autre, c’est imaginer une pure chimère. Dans la mesure où nous 
pouvons nous aider du témoignage des langues « primitives » pour remonter aux origines de l’expérience 
linguistique, nous devons envisager au contraire une extrême complexité de la classification et une multiplicité 
des catégories.’ (Beneviste 1966 : 83). 
96

 Deleuze zegt het als volgt: ‘Toutefois, à lire Benveniste, on a l'impression qu'une langue se confond 
nécessairement avec de purs processus de rationalisation; le langage n'implique-t-il pas pourtant des procédés 
paradoxaux par rapport à son organisation manifeste, bien que ces procédés ne se laissent nullement réduire à 
l'identification des contraires’ (LdS  249). 
97

 Ik geef hieronder commentaar op de volgende zin: ‘En vérité, le dépassement de l'actif et du passif, et la 
dissolution du moi qui lui correspond, ne se font pas dans la direction d'une subjectivité infinie ou réfléchie. Ce 
qui est au-delà de l'actif et du passif, ce n'est pas le pronominal, mais le résultat — résultat d'actions et de 
passions, l'effet de surface ou l'événement.’ (LdS 249). 
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De aard van deze opening is al besproken aan de hand van de gevalsstudie de kleine 

Hans. De valpartij van een paard was traumatisch voor dit jongetje, maar maakte ook een 

nieuw verhouding tot de wereld mogelijk. Kleine Hans wordt van zijn narcisme beroofd en is 

niet meer uitsluitend gericht op eigen ervaringen van lust en angst. Kleine Hans raakt 

betrokken bij de paarden. Hij raakt geaffecteerd door hun lijden, hun moed en 

standvastigheid. Er is hier geen sprake van een identificatie met de paarden. Hij neemt niet de 

rol aan van het paard. Het paard is geen representatie van het innerlijk van de jongen. Het 

vallende paard geeft geen uitdrukking aan de innerlijke ervaringswereld van de jongen. Kleine 

Hans neemt in deze phantasma geen passieve of actieve rol op zich. Het paard-worden is 

anders. Het kind leeft mee met de problemen van het paard. Het paard belichaamt alle 

mogelijke affecten die voor de Kleine Hans tegelijkertijd toedoen: de trots, onafhankelijkheid, 

maar ook het lijden en de onderwerping. Het paard-worden stelt de kleine Hans om zich 

middels deze affecten tot zijn eigen omgeving te verhouden. Hij wordt keer op keer door 

andere aspecten van het phantasma van het vallende paard geleid. Dit stelt hem in staat om 

anders te handelen dan voorheen. Het phantasma opent telkens weer nieuwe mogelijkheden 

van gedrag. Juist het concept van het phantasma, zoals dat hier in Logique du Sens ontwikkeld 

is, blijkt relevant om ook het later werk van Deleuze met Guattari te verstaan. Het dier-

worden en de circulatie van affecten dat het vooronderstelt, is af te leiden uit de aard van de 

hier besproken phantasma.  

 

6.8 Neutrale energie. 

De hierboven geschetste stap voorbij de auto-erotiek moet nauwkeuriger geanalyseerd 

worden. Wat voor vorm neemt de libido aan wanneer het een phantasma bezet en zich op de 

metafysische oppervlakte begeeft? We weten inmiddels dat de metafysische oppervlakte 

anders van aard is dan de eerder besproken fysieke oppervlakte. De fysieke oppervlakte wordt 

gekenmerkt door de individuele en persoonlijke singulariteiten. Zij vormt een membraan dat 

het organisme met zijn omgeving verbindt en het tegelijk beschermt. Een individu is volgens 

Deleuze, die hier Simondon volgt, te verstaan als een respons op de omgeving. Het individu is 

een actualisatie van de interacties met de omgeving. De metafysische oppervlakte is echter 

anders van aard dan de fysieke oppervlakte. Zij is niet actueel, maar virtueel. De 

singulariteiten op deze oppervlakte hebben betrekking op de incorporele gebeurtenissen. 

Deleuze stelt dat er op de metafysische oppervlakte sprake is van de bevrijding van de a-

kosmische, onpersoonlijke en pre-individuele singulariteiten (singularités acosmiques, 
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impersonnelles et pre-individuelles). Zij worden door het Ik als kiemen vrijgelaten (lâche). Ze 

barsten uit in hun ontlading (délestage), zoals Deleuze het beelden uitgedrukt.
98

  

Deleuze laat zich in de hier geparafraseerde passage echter niet meeslepen door 

metafysische en onkritische uitgangspunten.
99

 Hij schrijft hier geen pleidooi voor het 

vitalisme. Het phantasma brengt ons niet in contact met een diepere a-kosmische 

levenskracht. In de geciteerde zinnen schuilt een praktische wijsheid over het functioneren 

van een individu in haar omgeving. Het phantasma vooronderstelt de ondergang van de 

dominantie van het Ik, dat de greep op de wereld verliest. Hij wijst her allereerst op het feit 

dat de singuliere momenten op de metafysische oppervlakte niet meer vanuit het perspectief 

van het Ik ervaren.
100

 Zij brengen fundamentele veranderingen met zich mee, die bij voorbaat 

niet opgenomen zijn in het Ik.  

Deleuze licht zijn stellingen toe in een analyse van de aard van de energie, die de 

metafysische oppervlakte bezet. Deze energie is anders dan de libido van de fysieke 

oppervlakte.
101

 De energie van de metafysische oppervlakte is neutraal. De uitdrukking 

‘neutrale energie’ kwalificeert hier echter niet een specifieke staat van energie. De neutrale 

energie is bijvoorbeeld niet gelijk te stellen aan de negatieve kracht van de doodsdrift, die we 

van de diepte kennen.
102

 Zij streeft niet naar een verbinding met het grondeloze (rejoindre un 

sans-fond). Zij streeft niet naar een volledige opheffing van de spanning. Neutrale energie is 

voorindividueel en onpersoonlijk, stelt Deleuze. Zij verwijst naar de singulariteiten die bevrijd 

                                                           
98

Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘A la lettre, il les lâche comme des spores, et éclate dans ce 
délestage.’ (LdS 249). Het verschil tussen de benadering van Simondon en Deleuze ten opzichte van deze aspect 
van genese wordt ook opgemerkt door Toscano, zie Toscano (2006: 197).  
99

 Ik kom op de kritiek van onder andere Badiou of Hallward hieronder terug.  
100

 Ik parafraseer hier de volgende passage: ‘Ce qui apparaît dans le phantasme, c'est le mouvement par lequel le 
moi s'ouvre à la surface et libère les singularités acosmiques, impersonnelles et pré-individuelles qu'il 
emprisonnait.’ (LdS249). 
101

Ik geef hier commentaar op de volgende paragraaf : ‘Il faut interpréter l'expression « énergie neutre » en ce 
sens : neutre signifie alors pré-individuel et impersonnel, mais ne qualifie pas l'état d'une énergie qui viendrait 
rejoindre un sans-fond, il renvoie au contraire aux singularités libérées du moi par la blessure narcissique. 
Cette neutralité, c'est-à dire ce mouvement par lequel des singularités sont émises ou plutôt restituées par un 
moi qui se dissout ou s'adsorbe à la surface, appartient essentiellement au phantasme : ainsi dans « Un enfant 
est battu » (ou encore « Un père séduit une fille », suivant l'exemple invoqué par Laplanche et Pontalis).’ (LdS : 
249). 
102

 Voor een interessante verdediging van Freud tegen de argumenten over de negatie en de dooddrift zie 
Monique David-Ménard (2006), onder andere in hoofdstuk VII en VIII. David-Ménard onderstreept dat Deleuze 
Freud geen recht doet, wanneer hij Freud’s gebruik van de doodsdrift gelijk stelt aan het idee van negatie en 
destructiviteit. Freud heeft volgens haar rekening gehouden met een aantal aspecten van de neutrale energie die 
hier door Deleuze worden beschreven.  
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98Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘A la lettre, il les lâche comme des spores, et éclate dans ce 
délestage.’ (LdS 249). Het verschil tussen de benadering van Simondon en Deleuze ten opzichte van deze aspect 
van genese wordt ook opgemerkt door Toscano, zie Toscano (2006: 197).  
99 Ik kom op de kritiek van onder andere Badiou of Hallward hieronder terug.  
100 Ik parafraseer hier de volgende passage: ‘Ce qui apparaît dans le phantasme, c'est le mouvement par lequel le 
moi s'ouvre à la surface et libère les singularités acosmiques, impersonnelles et pré-individuelles qu'il 
emprisonnait.’ (LdS249). 
101Ik geef hier commentaar op de volgende paragraaf : ‘Il faut interpréter l'expression « énergie neutre » en ce 
sens : neutre signifie alors pré-individuel et impersonnel, mais ne qualifie pas l'état d'une énergie qui viendrait 
rejoindre un sans-fond, il renvoie au contraire aux singularités libérées du moi par la blessure narcissique. 
Cette neutralité, c'est-à dire ce mouvement par lequel des singularités sont émises ou plutôt restituées par un 
moi qui se dissout ou s'adsorbe à la surface, appartient essentiellement au phantasme : ainsi dans « Un enfant 
est battu » (ou encore « Un père séduit une fille », suivant l'exemple invoqué par Laplanche et Pontalis).’ (LdS : 
249). 
102 Voor een interessante verdediging van Freud tegen de argumenten over de negatie en de dooddrift zie 
Monique David-Ménard (2006), onder andere in hoofdstuk VII en VIII. David-Ménard onderstreept dat Deleuze 
Freud geen recht doet, wanneer hij Freud’s gebruik van de doodsdrift gelijk stelt aan het idee van negatie en 
destructiviteit. Freud heeft volgens haar rekening gehouden met een aantal aspecten van de neutrale energie die 
hier door Deleuze worden beschreven.  
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zijn van de actuele vorm die het Ik daaraan oplegt. Zij kan inderdaad pas vrijgemaakt worden 

wanneer het Ik van de oppervlakte geadsorbeerd wordt.103  

 

De phantasma’s, die door Freud en later Laplanche en Pontalis beschreven worden, 

laten volgens Deleuze de werking van deze energie zien. Zij is fundamenteel voor het 

phantasma van het sadisme en masochisme - ‘Een kind wordt geslagen’ - of voor het 

phantasma waarin de oorsprong van de seksualiteit wordt doorgrond - ‘Een vader verleidt een 

dochter’.104 Het sadisme en het masochisme zijn volgens Deleuze meer dan een uitdrukking 

van de oorspronkelijke positie, dat met de formule ‘zich bestraffen’ beschreven kan worden. 

Deze twee perversies komen voort uit twee afzonderlijke lichamelijke posities – schizoïde en 

depressieve – en ontstaan vanuit het contact met sociale en politieke omgeving. Deleuze heeft 

dit punt reeds ontwikkeld in Présentation de Sacher Masoch, waar hij aangeeft dat het 

masochisme geen omkering kan zijn van het sadisme. Een masochist buigt niet de sadistische 

agressie, die oorspronkelijk op de anderen gericht is, om in de richting van het eigen Ik. Het 

masochisme en het sadisme kunnen wellicht door dezelfde formule van het phantasma 

beschreven worden. Hij geeft echter aan dat de betekenis van deze formule voor beide 

compleet anders. Sadisme en masochisme functioneren in een ander problematisch veld. In 

beide vormen van perversie worden andere persoonlijke, sociale en politieke factoren 

gesynthetiseerd. Het phantasma heeft betrekking op verschillende singuliere punten. Deleuze 

benoemt in zijn boek over Sacher-Masoch tien punten van verschil tussen beide praktijken.105 

Voor een sadist is er sprake van de dominantie van wat Deleuze de speculatief demonstratieve 

faculteit noemt. Een sadist wil de ware aard van de werkelijkheid - de vernietigende kracht 
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van de primaire natuur - aan zichzelf en anderen tonen. Hij maakt daarbij gebruik van negatie 

en wil de mens - de secundaire natuur - in zichzelf en de ander vernietigen. Een masochist 

verhoudt zich eveneens tot de primaire natuur. Hij maakt hierbij echter geen gebruik van 

negatie en wil niets vernietigen. Wat in het masochisme centraal staat is de 

verbeeldingskracht. Een masochist maakt gebruik van ontkenning en suspensie. Hij tracht 

bijvoorbeeld het gebrek bij de vrouw te loochenen door middel van een fetisj. Hij laat de 

vrouw speciale kleding dragen en wil dat de vrouw een specifieke houding aanneemt. De twee 

praktijken worden bovendien gekenmerkt door een andere relatie tot de wet. Een sadist hecht 

waarde aan de instituties en de wet. Een masochist maakt daarentegen gebruik van een 

contract.
106

 Hij wil de kracht van de instituties en van de wet juist op afstand houden. Beide 

perversies komen met ander worden voort uit syntheses van verschillende factoren. Ze 

ontstaan gegeven andere sociale en persoonlijke omstandigheden.  

Het phantasma ‘Een vader verleidt een dochter’ kan eveneens voortkomen uit een 

synthese van voor-individuele singulariteiten. Dit is nog niet het geval bij Laplanche en 

Pontalis. Zij stellen dat de voornaamwoordelijke vorm van deze phantasma - zichzelf 

verleiden - uiteindelijk in een van de twee mogelijkheden moet uitmonden. Een vrouw kan de 

rol aannemen van het slachtoffer. Zij is degene die verleidt wordt. Zij kan zich echter 

eveneens een actieve rol inbeelden. De formules ‘Ik ben degene die mezelf verleidt’, ‘Ik ben 

degene die de anderen verleidt’ of ‘Ik ben degene die de anderen in een positie stelt waartegen 

zij zich niet kunnen verweren’, zouden haar phantasma eveneens kunnen representeren. 

Deleuze wil hier echter op wijzen dat dit phantasma anders tot stand komt. De rol dat het Ik 

uiteindelijke aanneemt is ook hier te beschouwen als het gevolg van verschillende 

gebeurtenissen. Het komt voort uit een gerichtheid op verschillende quasi-oorzaken. Het 

phantasma is een antwoord op de problemen die binnen een individueel traject opkomen. De 

actieve houding van de vrouw in de verleidingsfantasma is een antwoord op de problemen 

van een individuele vrouw. Dit phantasma verkrijgt een heel ander vorm in een samenleving 

waar vrouwen weinig rechten hebben dan in een waar van verregaande emancipatie sprake is. 

Het phantasma maakt verschillende vormen van gedrag mogelijk.  

De hierboven beschreven vorming van het uiteindelijke phantasma heeft daarmee 

verregaande gevolgen voor het Ik. De individualiteit van het Ik wordt, zoals Deleuze het zegt, 
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vermengd met de gebeurtenis van het phantasma zelf.107 Het Ik richt zich voortaan op een 

reeks van verschillende individuen. Het kan verschillende rollen aannemen, afhankelijk van 

de omstandigheden. De opgeloste Ik (moi dissous) doorkruist al deze verschillende 

mogelijkheden. Het phantasma toont het individu dat het Ik kan worden. Het is daarmee een 

enscenering van een kansspel, stelt Deleuze.108 Het phantasma maakt de opkomst van een 

nieuw Ik mogelijk.  

 

Freud maakt in zijn analyse van de werking van het phantasma echter niet alleen 

gebruik van het model van het voornaamwoordelijke. In gevallenstudies, zoals die van 

Schreber, analyseert hij ook de grammaticale transformaties, die het phantasma kan 

ondergaan. Het phantasma van Schreber wordt volgens Freud gerepresenteerd door de 

formule ‘Ik (een man) heb hem (een man) lief’.109 Freud stelt in zijn analyse zelfs dat alle 

bekende hoofdvormen van paranoia beschreven kunnen worden als vormen van protest tegen 

deze ene zin. Paranoia wordt hier volgens Freud begrepen als een uiting van de onwil om 

bewust te worden van eigen homoseksuele gevoelens tegen de vader. De grammaticale 

transformaties van de genoemde formule zijn dan ook uiting van de verschillende vormen van 

protest tegen homoseksualiteit. Freud benoemt hier drie typen van transformatie in zijn 

analyse van geval Schreber. De eerste is eigen aan de vervolgingswaan. Deze kan allereerst 

voortkomen uit de omkering van de inhoud van de genoemde zin. Het phantasma wordt 

beleefd in de vorm: ‘Ik heb hem niet lief – ik haat hem immers’.110 Freud onderstreept in zijn 

analyse echter dat deze formulering vaak te bedreigend kan zijn voor het Ik. De 

homoseksualiteit wordt hier immers alsnog erkend. Het mechanisme van de 

symptoomvorming bij paranoia leidt ertoe dat de innerlijke waarneming - het gevoel van 

liefde of haat - vervangen wordt door de waarneming van iets uitwendigs. De zin ‘ik haat hem 

immers’ verandert door middel van projectie in de zin: ‘Hij haat (vervolgt) mij, wat mij dan 

weer het recht geeft hem te haten’. Een dergelijke projectie op de buitenwereld kan een 

nadere consequentie hebben. Degene die aan vervolgingswaan leidt wil zich de eigen haat ten 

opzichte van de ander niet bewust maken. Dit leidt in het geval van Schreber tot de 

vaststelling dat de haat jegens de vader eigenlijk voortkomt uit de haat van de vader jegens 
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hem. De uiteindelijke vorm van het phantasma luidt dan ook: ‘Ik heb hem toch zeker niet lief 

– ik haat hem immers – omdat hij mij vervolgt’.
111

 

Deleuze is het echter al hier in Logique du Sens niet eens met deze weergave van de 

werking van het phantasma.
112

 Het belangrijkste punt van kritiek van Deleuze ten aanzien van 

de grammaticale transformaties is dat zij niet door de omkering van driften veroorzaakt 

kunnen worden. Deze transformaties kennen geen vooraf bepaalde orde. Zij zijn het gevolg 

van gebeurtenissen en de communicatie daartussen op niveau van de metafysische 

oppervlakte.
113

 We kunnen bijvoorbeeld allereerst stellen dat de negatie van de eigen 

homoseksuele aandriften – die tot uiting komt in de ontkenning van het phantasma ‘Ik heb 

hem lief’- zelf afhankelijk is van meerdere gebeurtenissen. Een persoon met sterkere 

narcistische tendenties zal minder snel geneigd zijn om dit phantasma te ontkennen 

vergeleken met iemand met sterke depressieve of paranoïd-schizoïde tendenties. Deleuze 

geeft ook al hier in Logique du Sens impliciet aan dat de rol van de omgeving fundamenteel 

is. In een tolerante omgeving zou het verzet tegen dit phantasma minder sterk hoeven te zijn 

dan in een homofobe omgeving. In het laatste geval bestaat er immers kans op een 

gebeurtenis, die dit verzet kan versterkten.  

 

6.9 De disjunctieve synthese.  

In de voorgaande hoofdstukken hebben we aandacht besteed aan de manieren waarop 

het Ik zich, vanuit de verschillende posities, tot de omgeving en haar structuren verhoudt. We 

hebben aandacht besteed aan de verschillende vormen van synthese, die eigen zijn aan de 

afzonderlijke posities. We hebben daarbij aangegeven dat Deleuze zich in zijn analyse van het 

structuralisme distantieert. Er kan geen overkoepelende structuur bestaan, die alle ervaringen 

van een  subject bemiddeld. Juist in de analyse van het phantasma komt dit standpunt van 

Deleuze tot uiting. Ik ga hieronder kort de karakteristieken van de drie syntheses bespreke en 

een korte analyse geven van de implicaties daarvan voor de verhouding van het Ik tot de 

structuren.  

De eerste posities worden gekenmerkt door de connectieve (verbindende) synthese. In 

het geval van deze synthese is er sprake van productie van losse ervaringen. Het Ik is in dat 
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112 Deleuze zegt het als volgt: ‘Et les célèbres transformations grammaticales (comme celles du président 
Schreber, ou bien celles du sadisme ou du voyeurisme) marquent chaque fois des assomptions de singularités 
réparties dans des disjonctions, toutes communicantes dans l'événement pour chaque cas, tous les événements 
communiquant en un, comme les coups de dés dans un même lancer.’ (LdS 249). 
113 Ik verwijs hier naar volgende deel van de zin: ‘marquent chaque fois des assomptions de singularités 
réparties dans des disjonctions, toutes communicantes dans l'événement pour chaque cas, tous les événements 
communiquant en un, comme les coups de dés dans un même lancer.’ (LdS 249). 
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geval de instantie die de lustverwekkende interacties met verscheidene objecten begeleidt. Er 

is in dit geval nauwelijks sprake van enige invloed van het Ik op de omgeving. Het Ik is 

onderworpen aan de invloed van de andere objecten. Het is het gevolg van de toevallige 

interacties met de objecten die het tegenkomt. De conjunctieve synthese overstijgt de 

connectieve synthese. Zij is een poging om de versnipperde ervaring te overstijgen. De losse 

ervaringen worden in de conjunctieve synthese tot een eenheid gebracht. Het Ik acht zich in 

dit geval sterk genoeg zijn om eigen stempel te drukken op de objecten.114 Deleuze spreekt in 

dit geval over de constructie van convergente reeksen. Het Ik construeert voor zichzelf een 

zekere en stabiele omgeving. Alle mogelijke ervaringen krijgen hun plaats binnen een 

coherente ervaring van het Ik. Het construeert een samenhangend levensverhaal. Het Ik waant 

zichzelf in het centrum van de structuur van de wereld. Het acht zichzelf in staat om de 

omgeving te veranderen. Het In hoofdstuk vijf hebben we gezien dat de conjunctieve synthese 

eigen is aan de genitale periode van de seksuele positie en mogelijk wordt gemaakt door het 

imago van de fallus.  

Deze verhouding tot de structuren en de omgeving verandert na de intrede van het 

castratiecomplex. Het verlies van het imago van de fallus en de opkomst van de metafysische 

oppervlakte maakt een nieuwe disjunctieve synthese mogelijk. De disjunctieve synthese 

resulteert niet meer in een coherente ervaring van het Ik. De verschillende losse 

gebeurtenissen, die het Ik ondergaat, worden niet meer tot een geheel gesynthetiseerd.115 Het 

Ik acht zich niet meer in staat om een coherent ervaring te produceren. Het acht zich niet meer 

in staat om de omgeving en haar structuren volledig te beheersen. Het aanvaard de 

verscheidenheid, waar het mee geconfronteerd wordt. Het brengt geen overkoepelende 

structuur tot stand. Het produceert in feite keer op keer deelstructuren, die alleen in bepaalde 

omstandigheden op kunnen komen. De deelstructuren die hiermee tot stand komen zijn 

slechts tijdelijk. Het Ik aanvaard dat ze aan verandering onderhevig kunnen zijn. De werking 

van de disjunctieve synthese is zichtbaar in de hierboven besproken structuur van het 
                                                           
114 Ik baseerde me hier onder andere op de volgende passage uit de reeks over communicatie tussen 
gebeurtenissen: ‘Non pas que la disjonction soit ramenée à une simple conjonction. On distingue trois sortes de 
synthèses : la synthèse connective (si..., alors) qui porte sur la construction d'une seule série ; la synthèse 
conjonctive (et), comme procédé de construction de séries convergentes ; la synthèse disjonctive (ou bien) qui 
répartit les séries divergentes.’ (LdS 203). Deze drie syntheses spelen ook een belangrijke rol in ‘Anti-Oedipe’. 
Deleuze en Guattari behandelen deze syntheses ehcte in een andere volgorde. Er is allereerst sprake van 
connectieve synthese, daarna van de disjunctieve synthese en op het laatst van conjunctieve synthese. De oorzak 
hiervan is dat Deleuze en Guattari in hun gezamenlijk werk een minder belangrijke rol aan de fysieke 
oppervlakte toebedelen. Conjunctieve synthese is een poging om orde aan de losse ervaringen op het lichaam 
zonder organen op te leggen. 
115 Ik geef hier commentaar op de volgende zin: ‘Nous retrouvons ici l'illustration d'un principe de la distance 
positive, avec les singularités qui la jalonnent, et d'un usage affirmatif de la synthèse disjonctive (et non pas 
synthèse de contradiction).’ (LdS 249). 6. Het phantasma   245 
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phantasma. Het phantasma ontstaat immers op basis van de werking van een oneindigheid van 

factoren, die op elkaar inwerken, zonder een voorafgaande ordening. De disjunctieve synthese 

verbindt deze losse gebeurtenissen. 

 

Het is belangrijk om te onderstrepen dat Deleuze in Logique du Sens van verschillend 

gebruik van de disjunctieve synthese spreekt.
116

 We zij volgens Deleuze in eerste instantie toe 

geneigd om een restrictief gebruik van deze synthese te maken.
117

 Er zal altijd eerst een 

selectie plaatsvinden van de predicaten, die aan een object of gebeurtenis toegekend kunnen 

worden. Zo zou het paard waar de kleine Hans op gericht is alleen als moedig en sterk 

geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden het liefst willen dat dit phantasma de kleine 

jongen weer sterk en actief maakt. Het zou zijn innerlijke actieve krachten moeten tonen.  

Dergelijk restrictief gebruik van deze synthese dient volgens Deleuze echter vermeden 

te worden. Een vooraf bestaande orde zou niet aan het phantasma opgelegd moeten 

worden.
118

 Het Ik moet in staat zijn om open te staan naar alle mogelijke toekomst scenario’s 

die in het phantasma zichtbaar worden. De verscheidenheid die door de disjunctieve synthese 

voortgebracht wordt, moet volgens hem geaffirmeerd worden. Alleen het affirmatief gebruik 

van de disjunctieve synthese kan het Ik in staat stellen om het toeval te aanvaarden. Het biedt 

een ware opening naar de divergentie, stelt hij.
119

 Alleen een affirmatief gebruik van de 

                                                           
116

 Deze thematiek zal een veel prominente rol spelen in ‘Anti-Oedipe’. Het ontbreekt ons echter hier de ruimte 
om dieper op in te gaan op het verschil tussen Logique du Sens en Anti-Œdipe op dit gebied.  
117

 Ik baseer me hier onder andere op de volgende passage uit de reeks de la communication des événements: 
‘Les conexa, les conjuncta, les disjuncta. Mais, justement, toute la question est de savoir à quelles conditions la 
disjonction est une véritable synthèse, et non pas un procédé d'analyse qui se contente d'exclure des prédicats 
d'une chose en vertu de l'identité de son concept (usage négatif, limitatif ou exclusif de la disjonction). La 
réponse est donnée pour autant que la divergence ou le décentrement déterminés par la disjonction deviennent 
objets d'affirmation comme tels. 
La disjonction n'est pas du tout réduite à une conjonction, elle reste une disjonction puisqu'elle porte et continue 
à porter sur une divergence en tant que telle. Mais cette divergence est affirmée de sorte que le ou bien devient 
lui-même affirmation pure. Au lieu qu'un certain nombre de prédicats soient exclus d'une chose en vertu de 
l'identité de son concept, chaque « chose » s'ouvre à l'infini des prédicats par lesquels elle passe, en même temps 
qu'elle perd son centre, c'est-à-dire son identité comme concept ou comme moi*. A l'exclusion des prédicats se 
substitue la communication des événements. (LdS 204). 
118

 Ik verwijs hier onder andere naar deze, hierboven reeds geciteerde passage: ‘Au lieu qu'un certain nombre de 
prédicats soient exclus d'une chose en vertu de l'identité de son concept, chaque « chose » s'ouvre à l'infini des 
prédicats par lesquels elle passe, en même temps qu'elle perd son centre, c'est-à-dire son identité comme concept 
ou comme moi.’(LdS 204). 
119

 Ik verwijs hier naar volgende passage uit het hoofdstuk de la communication des événements: ‘Nous avons vu 
quel était le procédé de cette disjonction synthétique affirmative : il consiste dans l'érection d'une instance 
paradoxale, point aléatoire à deux faces impaires, qui parcourt les séries divergentes comme divergentes et les 
fait résonner par leur distance, dans leur distance. Ainsi le centre idéel de convergence est par nature 
perpétuellement décentré, il ne sert plus qu'à affirmer la divergence. C'est pourquoi il a semblé qu'un chemin 
ésotérique, excentré, s'ouvrait à nous, tout à fait différent du chemin ordinaire. Car ordinairement la disjonction 
n'est pas une synthèse à proprement parler, mais seulement une analyse régulatrice au service des 'synthèses 
conjonctives, puisqu'elle sépare les unes des autres les séries non convergentes ; et chaque synthèse conjonctive 
à son tour tend elle-même à se subordonner à la synthèse de connexion, puisqu'elle organise les séries 
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disjunctieve synthese kan een gerichtheid op de paradoxale instantie mogelijk maken. Alleen 

in dat geval kan er sprake zijn van de tegeneffectuering. Het paard binnen het phantasma van 

de kleine Hans kent een oneindigheid aan eigenschappen. Het brengt een groot aantal 

gebeurtenissen tot uiting. Het paard maakt lawaai, is opstandig, maar lijdt tegelijk en kan zich 

niet bevrijden van de onderwerping aan de mensen. De gerichtheid op het paard is daarmee 

een gerichtheid op een paradoxale instantie, op een ‘object = x’. Het laat de werking van de 

disjunctieve synthese van verschillende reeksen zien.120 De disjunctieve synthese leidt er 

uiteindelijk toe dat kleine Hans een oplossing voor handen heeft, voor de problemen waar hij 

mee geconfronteerd wordt. Hij staat open voor de verschillende scenario’s die hem 

gepresenteerd worden. Hij is volgzaam en tegelijk sterk, in staat om net als het paard te bijten 

en om straf en andere beproevingen te doorstaan.121 Het phantasma en de disjunctieve 

synthese, die daarin tot uiting komt, brengt dus geen diepere levenskracht tot uiting. We zien 

eerder een constructie van een concreet antwoord op concrete problemen.  

 

6.10 Liefde en nationalisme.  

Hoe kunnen de meest basale menselijke ervaringen tot niveau van het phantasma verheven 

worden? Ik wil tot slot twee voorbeelden benoemen, die in het proefschrift al aan de orde zijn 

geweest. Als eerste hebben kunnen we het voorbeeld van een geliefde geven. In de seksuele 

positie koestert hij een narcistische overtuiging dat hij een aanvulling is op de ander. Hij of zij 

meent de ander te kunnen herstellen, haar verbrokkeld lichaam te herstellen. We hebben 

echter gezien dat deze persoon snel van het narcisme beroofd kan worden. De ander wil 

eigenlijk niet aangevuld of gered worden. Een narcissus laat te weinig ruimte over aan de 

ander. Deleuze volgt hier echter niet de weg waar bijvoorbeeld Levinas of Jean Luc Marion 

voor pleiten.122 Hij stelt niet dat we de rol van de ander veel centraler moeten stellen om het 

narcisme te overwinnen. De vraag ‘Houd de ander van mij?’ is voor Deleuze niet de meest 

centrale vraag die we ons kunnen stellen. Op de metafysische oppervlakte is er immers geen 

sprake van het Ik en de ander. Het Ik en de ander zijn eerder te verstaan als het gevolg van de 

voorpersoonlijke interacties. Beide zijn het product van voor-individuele interacties. Het 

phantasma stelt ons niet alleen in staat om ons op de ander te richten maar ook om de ander te 

                                                                                                                                                                                     
convergentes sur lesquelles elle porte en prolongement les unes des autres sous une condition de continuité.’ 
(LdS 204). 
120 Ik verwijs hier naar de volgende passage: ‘il consiste dans l'érection d'une instance paradoxale, point 
aléatoire à deux faces impaires, qui parcourt les séries divergentes comme divergentes et les fait résonner par 
leur distance, dans leur distance.’ (LdS 204). 
121 Zie ook DRF: 82. 
122 Zie o.a. Le phénomène érotique, Paris: Grasset 2003.  6. Het phantasma   247 
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worden. We kunnen aangedaan worden door het karakter, houding of beweging van de andere 

persoon. De ander wordt tot een bron van gebeurtenissen, die ons volstrekt kunnen 

overrompelen en veranderen. Kleine knipoog, vastberadenheid, aandachtigheid, zorgzaamheid 

blijken van fundamenteel belang te zijn. De twee personen vormen gezamenlijk een 

assemblage, een eenheid in verschillendheid, zal Deleuze ook in zijn later werk met Guattari 

zeggen. Zij nemen deel aan een nieuw leven. Ze veranderen in iets wat ze voorheen nog niet 

waren. De ander is dankzij het phantasma geen gebrekkig object meer. Hij of zij hoeft niet 

meer hersteld te worden. We aanvaarden juist de gebrekkigheid van de ander en trachten deze 

niet meer teniet te doen. De ander is evenmin het goede object in de hoogte. Hij of zij hoeft 

geen garantie te zijn voor het voortbestaan van het Ik. We hebben de ander nodig, maar zijn 

daar op een andere manier van afhankelijk. Het verlies van de ander zou het eigen leven 

ingrijpend veranderen, deze minder spannend en meer voorspelbaar maken. Een deel van de 

gebeurtenissen waar we voor open staan zal verloren gaan. Het Ik zou echter zijn 

bestaansgrond niet verliezen, zoals dat in de depressieve positie het geval kan zijn.  

We zouden ons tegelijk kunnen afvragen of de ander hier in het phantasma toch niet 

als een goed partieel object van de schizoïde positie ervaren wordt. De ander is immers bron 

van goede affecten en van lust. De omgang daarmee zou ook hier de dagelijkse spanningen 

moeten doen afnemen. Deze lezing is mijns inziens niet gerechtvaardigd. De mogelijke 

spanningen worden hier aanvaard. Ze worden op een juiste wijze opgevoerd. Alleen het Ik, 

dat eerst het geloof in het goede object in de hoogte heeft ervaren, is in staat om met 

dergelijke spanning om te gaan. Het ‘object=x’, de quasi-oorzaak, waar het Ik via het 

phantasma zich op richt, is niet bedreigend. Het Ik is in het phantasma krachtig genoeg om 

niet meer te vrezen voor de eigen ondergang.  

De ander wordt in het phantasma evenmin ervaren vanuit het imago dat op de erogene 

zone’s geprojecteerd wordt. De ander kan binnen de seksuele positie geen verrassing met zich 

mee brengen. Het Ik heeft de ander in de seksuele positie alleen nodig in zoverre hij de bron is 

van de reeds bekende lustvolle ervaringen. De ander is daar meer dan alleen een object, dat 

aan de partiële instanties van het Ik, lustvolle ervaringen verschaft. Het phantasma impliceert 

een tegeneffectuering, een gerichtheid op het ‘object=x’. De ander kan en moet hier een 

verrassing met zich meebrengen. Het Ik staat hier daadwerkelijk open naar de mogelijkheid 

om anders te worden.  

 

Dezelfde lezing geldt voor de beleving van de nationale of etnische identiteit. Een 

schizoïde nationalist gebruikt zijn nationale identiteit als een partieel goed object. Zijn 
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identiteit brengt hem tijdelijk lustvolle ervaringen. Dezelfde identiteit is echter eveneens snel 

een bron van lijden en zal dan ook vrij snel voor een ander identiteit ingeruild kunnen worden. 

We hebben ook gezien wat een depressieve verhouding tot de nationale identiteit is. Deze 

identiteit wordt tot een goed object in de hoogte verheven. Men zal zich genoodzaakt voelen 

om dit object te beschermen tegen de aanvallen van de buitenstanders. Dit zal tot conflicten 

met alles wat bedreigend is, wat anders is, leiden. Een narcistische nationalist zou op zijn 

beurt een ander verhouding tot zijn nationale identiteit ontwikkelen. Het imago van een 

Nederlander zal hem bijvoorbeeld in staat stellen om zelfverzekerd te handelen. Hij of zij zal 

overtuigt zijn dat het toebehoren aan een natie garantie is voor bijvoorbeeld kennis. Het zal in 

hem het gevoel versterken dat hij of zij gelijk heeft en de wereld kan veranderen. Een 

narcistisch nationalist is bijvoorbeeld ervan overtuigd dat hij tot een betere categorie van de 

mensen behoort. Hij of zij is ervan overtuigd dat de ander kan en moet veranderen. De ander 

moet meer op het Ik gaan lijken.  

Kan ook het nationale identiteit tot het niveau van het phantasma verheven worden? 

We kunnen de stelling riskeren dat het binnen zeer nauwe condities wel degelijk mogelijk is. 

Het aanvaarden van een bepaalde identiteit moet in dit geval een opening naar buiten toe 

impliceren. Deze opening is anders dan een narcistische opening van een handelsreiziger van 

een lid van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het aanvaarden van een identiteit moet 

een openheid ten opzichte van de ander impliceren. Het impliceert een erkenning van de 

bijdrage van de ander tot eigen identiteit. ‘Ik ben een Nederlander’ moet een uitspraak zijn die 

uit een disjunctieve synthese voortkomt, een waarmee ook ‘Ik ben een Surinamer, een 

Chinees, een Turk, een Marokkaan of een Pool’ gezegd wordt.  

 

In zijn laatste zinnen van het hoofdstuk over het phantasma onderstreept Deleuze 

echter dat de ontwikkeling van het phantasma niet gemakkelijk bereikt kan worden. Het 

phantasma ligt bijvoorbeeld niet binnen het bereik van degene die getormenteerd wordt door 

de slechte partiële objecten, of degene die gefrustreerd wordt door de afwezigheid van het 

object in de hoogte. Het phantasma ontstaat pas aan het einde van de dynamische genese.123 

In tegenstelling tot Klein beweert hij met Laplanche en Pontalis dat het phantasma pas kan 

opkomen wanneer de seksuele driften zich van het ‘alimentaire model’ (modèle alimentaire) 

                                                           
123 Ik geef hier commentaar op een deel van de volgende passage: ‘Mais alors une tâche plus simple s'impose, 
déterminer le point de naissance du phantasme et par là son rapport réel avec le langage. Cette question est 
nominale ou terminologique dans la mesure où elle concerne l'emploi du mot phantasme. Mais elle engage 
d'autres choses aussi, puisqu'elle fixe cet emploi par rapport à tel moment censé le rendre nécessaire au cours 
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loskoppelen. Het phantasma kan pas opkomen wanneer ‘alle natuurlijke objecten’ losgelaten 

worden, wanneer de schizoïde en depressieve posities achterwege gelaten worden.
124

 

Symbolisatie, of het phantasma, kan alleen leidend zijn voor degene die de opkomst van de 

metafysische oppervlakte heeft aanvaard en het eigen narcisme heeft verloren.
125

 Niet zozeer 

het Ik van het secundaire narcisme, maar juist de narcistische blessure vervult hier de 

fundamentele rol. Alleen het castratiecomplex maakt de symbolisatie en sublimatie 

mogelijk.
126

 Het phantasma kan volgens Deleuze niet meer het Ik van het secundaire narcisme 

ondersteunen. Het phantasma kan alleen leidend zijn voor degene die van de 

vanzelfsprekendheid en zekerheid van het narcisme beroofd is. Deleuze maakt dus in de 

analyse van de dynamische genese onderscheid tussen verschillende manieren waarop men 

zich tot de objecten in de omgeving en daarmee tot de structuren daarvan kan verhouden. 

Deze objecten hebben om die reden een andere naam verkregen, afhankelijk van de positie 

van waaruit ze beleefd worden.
127

 Het simulacrum was het object waar men op gericht kan 

zijn binnen de schizoïde positie, idool het object van de hoogte en imago het object waar de 

partiële oppervlaktes op gericht werden.  

 

6.11 Afsluiting. 

De dynamische genese is ook in dit hoofdstuk geanalyseerd vanuit de drie perspectieven, die 

in de inleiding besproken zijn. Ik analyseer de dynamische genese als een filosofische en 

psychoanalytische theorie over de aard van het menselijk verlangen, als een filosofische 

theorie over het ontstaan van de structuren en de rol van het Ik daarbinnen en ten derde als 

een ontwikkeling binnen Deleuze’s eigen denken over het verlangen. Ik heb in dit hoofdstuk 

de verschillende karakteristieken van het phantasma besproken. Er is allereerst aandacht 

besteed aan het verband tussen de gebeurtenis en het phantasma. Het phantasma bleek los te 
                                                           
124

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Laplanche et Pontalis fondent le phantasme avec auto-
érotisme, et le lient au moment où les pulsions sexuelles se dégagent du modèle alimentaire et abandonnent « 
tout objet naturel » (d'où l'importance qu'ils accordent au pronominal, et le sens qu'ils donnent aux 
transformations grammaticales comme telles dans la position non localisable du sujet).’ (LdS 250). 
125

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Mélanie Klein enfin fait une remarque importante, malgré 
son usage très extensif du mot phantasme : il lui arrive souvent de dire que le symbolisme est la base de tout 
phantasme, et que le développement de la vie phantasmatique est empêché par la persistance des positions 
schizoïde et dépressive.’ (LdS 250). 
126

 Ik geef hier commentaar op de volgende passage: ‘Précisément, il nous semble que le phantasme à 
proprement parler ne trouve son origine que dans le moi du narcissisme secondaire, avec la blessure 
narcissique, avec la neutralisation, la symbolisation et la sublimation qui s'ensuivent.’ (LdS 250). 
127

 Ik verwijs hier naar: ‘Le phantasme est un phénomène de surface, bien plus un phénomène qui se forme à un 
certain moment dans le développement des surfaces. C'est pourquoi nous avons préféré le mot simulacre pour 
désigner les objets des profondeurs (qui ne sont déjà plus des « objets naturels »), ainsi que le devenir qui leur 
correspond et les renversements qui les caractérisent ; Idole, pour désigner l'objet des hauteurs et ses 
aventures ; Image, pour désigner ce qui concerne les surfaces partielles corporelles, y compris le problème 
initial de leur raccordement phallique (la bonne intention).’ (LdS 250). 
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staan van het lichaam. Het produceert het phantasma, maar staat daar tegelijk volkomen los 

van. De gebeurtenissen ontsnappen aan de wetten van causaliteit. Het phantasma representeert 

een gebeurtenis en behoort aan de metafysische oppervlakte. Het phantasma is virtueel. 

Er is in dit hoofdstuk voornamelijk aandacht besteed aan de psychoanalytische 

aspecten van de dynamische genese. Het phantasma biedt volgens psychoanalytici een 

antwoord op de fundamentele vragen die het subject zichzelf kan stellen ten aanzien van 

zichzelf. Het phantasma verbeeldt de oorsprong van het subject of het belang van het 

geslachtsverschil. Deleuze introduceert een verschuiving in het begrip van het phantasma. De 

vragen, die het subject zichzelf stelt, kunnen niet ingeperkt worden. Het phantasma 

representeert een verscheidenheid aan gebeurtenissen die een verscheidenheid aan vragen 

oproepen. Phantasma kan niet herleid worden tot enkele fundamentele vragen. Het phantasma 

biedt ons bovendien geen inzicht in de eigen drijfveren. Het geeft eerder richting aan het 

handelen. Het maakt symbolisatie mogelijk.  

De bespreking van de aard van het phantasma heeft geleid tot het formuleren van 

duidelijke eisen ten opzichte van de psychoanalyse. Deze eisen zijn een voorloper van de 

latere meer expliciete en agressieve kritiek op Lacan en Freud. Deleuze verzet zich al hier 

tegen structuralistische opvattingen over het onbewuste. Het onbewuste en het verlangen kan 

geen vooraf bepaalde orde opgelegd worden. Het phantasma heeft niet uitsluitend betrekking 

op de problemen van seksualiteit. Deleuze waarschuwt hier voor een restrictief gebruik van de 

disjunctieve synthese, voor de pogingen om een ordening op te leggen aan datgene wat zich 

daar permanent aan onttrekt. Het phantasma is het werk van het toeval. Degene die in vaste 

structuren gelooft, zal in zijn theorie of in de therapeutische praktijk daar geen ruimte voor 

inbouwen. Dit heeft gevolgen voor de analysanten van Freud, zoals Deleuze en Guattari in 

hun later werk op wijzen. Patiënten zoals de kleine Hans of de Wolvenman construeerden 

volgens beide een phantasma. Ze werden gegrepen door het dier-worden. Freud zag dat echter 

niet in en heeft hun phantasma ingeperkt. De disjunctieve syntheses, die bijvoorbeeld de 

kleine Hans voltrekt, worden tegengegaan. Zijn ouders en ook Freud dwongen hem om zijn 

problemen slechts binnen het oedipaal denkkader te verstaan. Kleine Hans moet verliefd zijn 

geweest op zijn moeder. Hij moet zijn vader gevreesd hebben. Daarmee gaat Freud volgens 

Deleuze voorbij aan datgene wat zijn patiënt werkelijk motiveert en in staat kan stelt om zich 

zonder angsten ten opzichte van hun omgeving te verhouden.  

Toch bestaat er een duidelijk verschil in de mate waarop de psychoanalyse bekritiseerd 

wordt hier in Logique du Sens ten opzichte van het met later werk. Deleuze beweert hier dat 

de psychoanalyse wel degelijk een gerichtheid op een gebeurtenis mogelijk kan maken. Dit 
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kan onder een voorwaarde. Het onbewuste mag niet tot een vooraf bestaande structuur 

gereduceerd worden. Een psychoanalyticus, die de werking van het phantasma verstaat, kan 

zijn patiënten verder helpen. Hij of zij kan juist de disjunctieve synthese mogelijk maken en 

de gerichtheid op het ‘object=x’, op de quasi-oorzaak versterken. Hij of zij kan de kunst van 

tegeneffectuering perfectioneren en de verdere sublimaties en symbolisaties van een patiënt 

mogelijk maken. De psychoanalyse kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de kleine Hans 

dankzij het dier-worden met zijn angsten leert om te gaan.  

  Hiernaast heb ik hier ook kort aandacht besteed aan de kritiek op Deleuze, dat door 

denkers zoals Badiou geuit wordt. Het leer over het phantasma zou het vitalisme van Deleuzes 

filosofische project zichtbaar maken. Het phantasma zou ons met een diepere levenskracht 

verbinden. Dit bleek echter niet waar te zijn. Deleuze maakt in zijn analyse een poging om 

constructie van phantasmas mogelijk te maken. Deze constructie wordt aan een aantal 
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7.          Conclusie. 

 
7.1. Psychoanalytische conclusies.  

Ik heb in dit proefschrift willen aangeven hoe sterk het werk van Deleuze door de 

psychoanalytische traditie beïnvloed is geweest. Deleuze is geen ongenuanceerde criticus van 

de psychoanalyse geweest, die haar de rug toe heeft gekeerd. De psychoanalytische concepten 

vormen juist het uitgangspunt van zijn analyses van het verlangen. Ook het werk met Guattari 

dient als een aanvulling van de psychoanalyse gelezen te worden. Ik heb in mijn tekst voor 

een ongebruikelijke werkwijze gekozen en slechts een klein deel van het werk van Deleuze 

bestudeerd. Ik heb me hier bijna uitsluitend geconcentreerd op de analyse van de dynamische 

genese van zin, die aan het eind van Logique du Sens gegeven wordt. Deze ad literam 

commentaar zou ons volgens mij in staat moeten stellen om recht te doen aan de hoge mate 

van complexiteit van het werk van Deleuze, zonder aan een beginnende lezer een 

ondoorgrondelijk tekst voor te leggen.  

Juist de analyse van de dynamische genese is volgens mij van cruciaal belang om 

Deleuzes werk over het verlangen te doorgronden. Deleuze laat in deze tekst zien hoe sterk hij 

door de psychoanalytische concepten beïnvloed is geweest, maar ontwikkelt tegelijk vele 

punten van kritiek, die in zijn werk met Guattari terug blijven komen. Het is juist Logique du 

Sens, die door Felix Guattari nauwgezet wordt gelezen en de basis vormt voor de 

samenwerking tussen beide auteurs. We hebben gezien dat Deleuze zich in Logique du Sens 

wil distantiëren van de structuralistische psychoanalyse, en in het bijzonder van het vroege 

werk van Jacques Lacan. Deleuze verzet zich tegen het idee dat ons gedrag vanuit een 

structuur geïnterpreteerd kan worden. Deleuze spreekt over de structuren altijd in meervoud 

en beschouwt ze altijd als constructies. De structuren van zin zijn een uitdrukking van de 

interacties van het lichaam met zijn omgeving.  

Ik heb in dit proefschrift erop gewezen dat de kritiek op de structuralistische 

psychoanalyse in hoge mate mogelijk wordt dankzij de omarming van het werk van Melanie 

Klein. Met deze analyse heb ik een van de ontbrekende schakels in de receptie van het werk 

van Deleuze en Guattari proberen op te vullen. Klein legt in haar werk sterk de nadruk op de 

lichamelijke status van de onbewuste phantasma’s. De door haar geanalyseerde phantasma’s 
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staan buiten de invloedsfeer van de taal en van de structuren die in de omgeving reeds zouden 

aanwezig zijn. De psychopathologie is voor Deleuze net als voor Klein in hoge mate een 

lichamelijke aangelegenheid. Het lichaam levert een fundamentele bijdrage aan het ontstaan 

van wat Deleuze de oppervlakte van zin noemt.  

We hebben ook gezien dat Deleuze in Logique du Sens Klein’s term positie 

overneemt. Het onbewuste is een dynamisch systeem, dat door middel van verschillende 

posities georganiseerd wordt. Ik heb in dit proefschrift de werking van de schizoïde, de 

depressieve en de seksuele posities geanalyseerd. Ik heb daarbij de topologie van deze 

posities besproken en de aard van de daarin werkzame phantasmatische objecten uiteen gezet. 

We hebben gezien hoe deze begrippen ons in staat stellen om ons gedrag te duiden. Ik heb 

bijvoorbeeld geprobeerd om te laten zien hoe verschillend ons liefdesleven, maar ook onze 

verhouding tot politieke instituties, kan zijn. We hebben ook gezien dat deze posities een 

zekere genetische continuïteit kennen. In hoofdstuk drie hebben ik bijvoorbeeld duidelijk 

gemaakt hoe het centrale object van de depressieve positie – het Idool - mogelijk wordt 

gemaakt door het simulacrum van het lichaam zonder organen, dat zelf in de schizoïde positie 

ontstaat. Dit object bleek op zijn beurt een fundamentele bijdrage te leveren binnen de 

genitale periode van de seksuele positie, bij het tot stand komen van het imago van de fallus.  

We hebben gezien hoe belangrijk voor Deleuze deze genetische continuïteit is. De 

uitgangspunten van Klein stellen Deleuze in staat om tegen de structuralistische 

psychoanalyse in, te beweren dat het imago van de fallus geen betekenaar is, die vanuit de 

overkoepelende structuur – de symbolische orde - op het lichaam wordt ingeschreven. Het 

ontstaan van het imago van de fallus is een logisch gevolg van het proces van de genese. 

Fallus is een imago van een reparatief orgaan, dat pas op grond van de driftontmenging, die 

de seksuele positie karakteriseert, ontstaat. Dit imago kan pas op de voorgrond treden 

wanneer het Ik in staat is om afstand te nemen van agressie en de zelfbehoudsdriften. Het 

imago van de fallus brengt volgens Deleuze uitsluitend de goede intenties van het Ik tot 

uitdrukking. Deleuze is in staat om vanuit zijn analyse van de seksuele positie ook de aard van 

het Oedipuscomplex anders te verstaan dan gebruikelijk in de psychoanalyse. Oedipus wordt 

volgens hem juist door goede intenties gedreven. Hij wil zijn moeder niet in bezit nemen en 

voelt geen agressie tegenover de vader. Hij wil het lichaam van de moeder – dat pas gegeven 

de ontwikkelingen in de genitale periode van de seksuele positie als verbrokkeld wordt 

ervaren – tot een eenheid brengen en doet een poging om de afwezige vader present te stellen.  

We hebben echter ook gezien dat Deleuze afstand neemt van de theorie van Klein in 

zijn analyse van het castratiecomplex. Castratie staat voor Deleuze niet gelijk aan een 
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plotselinge regressie tot de schizoïde positie. Castratie is niet alleen eigen aan de diepte maar 

komt ook voor op de oppervlakte. Zij staat gelijk aan het verlies van het imago van de fallus 

en vervolgens aan het uiteenvallen van de fysieke oppervlakte. De regressie tot de schizoïde 

positie - het weer verwikkeld raken in een strijd met de slechte partiële objecten - is daarmee 

slechts een van de consequenties van castratie. Deleuze analyseert in Logique du Sens ook een 

andere mogelijkheid. Het is volgens hem mogelijk om aan de verschrikkingen van het 

castratiecomplex te ontsnappen. De confrontatie met de eigen beperkingen en het 

daaropvolgende verlies van het narcisme, markeert voor hem geen einde van de dynamische 

genese. Ook hierin verschilt hij van de structuralistische psychoanalyse. De ervaring van 

castratie leidt volgens hem tot de opkomst van de metafysische, dat wil zeggen niet-fysieke, 

oppervlakte. De mogelijkheid om de eigenlijke vorm van phantasma te ontwikkelen ontstaat 

pas daarop. Het Ik, dat van het narcisme ontdaan is, kan een nieuwe verhouding tot de 

omgeving ontwikkelen. Het wordt op de nieuwe oppervlakte in staat gesteld om zich op 

verschillende symbolen te richten, die niet meer narcistisch bezet kunnen worden.  

 

De in hoofdstukken vijf en zes gegeven analyse van de eigenschappen van de 

metafysische oppervlakte heeft ons ook in staat gesteld om te zien hoe ver Deleuze zich van 

de structuralistische psychoanalyse verwijderd heeft. We hebben gezien dat de ordeningen op 

deze oppervlakte altijd gedeeltelijk zijn. Zin (sens) wordt in verschillende reeksen geordend 

die nooit tot één overkoepelend structuur samengevoegd kunnen worden. De analyse van het 

phantasma heeft dit punt inzichtelijk gemaakt. De scènes, die in de individuele phantasma’s 

zichtbaar worden – zoals dat het geval is voor de patiënten van Freud als kleine Hans en de 

Wolvenman – kunnen niet vanuit een structuur begrepen worden. Ze tonen aan dat we 

voortdurend naar oplossingen zoeken van verschillende problemen. De problemen die via de 

angst voor de paarden of angst voor de Wolven in een boom tot uitdrukking komen, hebben 

niet uitsluitend betrekking op de seksualiteit. Ze brengen vrijwel zeker geen confrontatie met 

de Oedipale problematiek tot uitdrukking. Zij hebben volgens Deleuze betrekking op een 

geheel van diffuse ervaringen en problemen. Ze zijn een uitdrukking van het functioneren in 

een bepaald problematisch veld, die ook sociale en economische problemen omvat.  

Deze analyse heeft, zoals we gezien hebben, belangrijke consequenties voor de wijze 

waarop een psychoanalyticus, maar ook een kunstenaar, zich tot het individueel verlangen 

kunnen verhouden. Het phantasma is geen bron van betekenis over ons bestaan. De 

verschillende ervaringen en dromen hoeven volgens Deleuze niet aan een proces van 
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interpretatie onderworpen te worden. Dergelijke interpretatie is een kunstmatige ingreep op 

het onbewuste en onderwerpt deze aan een externe structuur van betekenis. Phantasma’s zijn 

constructies. Ze voorzien het problematische veld van tijdelijke oplossingen en stellen ons in 

staat om te handelen. Phantasma’s moeten derhalve geproduceerd worden.  

 

7.2 Kritiek vanuit de psychoanalyse.  

De stappen die Deleuze in zijn analyses van het castratiecomplex en het phantasma voorbij 

het werk van Klein zet, zijn voor vele psychoanalytici zeer problematisch. Melanie Klein 

heeft een reden om heel voorzichtig over de seksuele positie te spreken, laat staan om de 

mogelijkheid om de ondermijning van het Ik in ogenschouw te nemen. In haar denken is er 

weinig ruimte om over het phantasma en de gerichtheid op datgene wat Deleuze de 

gebeurtenis (événement) noemt, te speculeren. De strijd van de libido tegen de destructieve 

driften en tegen de negativiteit is centraal voor het menselijk bestaan. Het is een strijd waar 

geen afstand van genomen kan worden. Monique David-Ménard (2006), praktiserende 

psychoanalytica en een filosofe, die in het werk van Deleuze geïnteresseerd is – is dezelfde 

mening toegedaan. Deleuze heeft irreële verwachtingen ten aanzien van de klinische praktijk.
1
 

Het psychisch lijden kan volgens haar niet probleemloos worden doorbroken. Het is nagenoeg 

onmogelijk om zich op de oneindige gebeurtenissen – de gebeurtenissen die in het phantasma 

geactualiseerd zouden moeten worden - te richten. Het is onmogelijk om, in de Spinozistische 

zin van het woord, tot blijdschap en actieve affecten over te gaan. Het lijden, het voortdurend 

in de weg zitten van het eigen geluk, is eigen aan ons verlangen. Negatie en de destructieve 

driften vormen het materiaal waar ieder psychoanalyticus mee moet blijven werken. In haar 

betoog bespreekt ze het leven van een van haar patiënten, die aan anorexia lijdt. Volgens 

David-Ménard kan van haar patiënte niet verwacht worden dat zij zich opeens richt op het 

phantasma, zoals het door Deleuze gedefinieerd wordt. Een anorectica kan niet overgaan tot 

een tegeneffectuering. Zij zal blijven lijden en haar destructieve gedrag voortzetten. Een 

psychoanalyticus kan niet veel meer dan haar lijden licht doen verminderen. Deze patiënte zal 

nooit volledig meester worden over de eigen aandriften.
2
 Het belangrijkste doel van de 

therapie is voor David-Ménard echter anders dan voor Klein. Klein wil het zwakke Ik 
                                                 1
 Zie David-Ménard 2006: 147. 

2
 Monique David-Menard zegt daar onder andere het volgende: ‘Cet exemple (van een anorectische patiente – 

PS) me paraît souligner qu’il est inexact d’opposer en bloc une conception du désir comme manque-á-être à cet 
autre thème selon lequel de désir ne manque rien. Car une cure analytique n’a pas affaire à une essence du 
désir, dont il s’agirait de se demander si elle relève d’une négation ontologique ou d’une affirmation. Une cure 
met en jeu des souffrances, des phénomènes de répétition que Freud rapportaient à une pulsion de mort ; mais, 
justement, faire l’hypothèse que c’est par les répétitions que la pulsion de mort travaille, c’est la concevoir 
comme indissociable de ce dispositif du transfert.’ (David-Ménard 2006: 150). 
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nooit volledig meester worden over de eigen aandriften.2 Het belangrijkste doel van de 

therapie is voor David-Ménard echter anders dan voor Klein. Klein wil het zwakke Ik 
                                                 
1 Zie David-Ménard 2006: 147. 
2 Monique David-Menard zegt daar onder andere het volgende: ‘Cet exemple (van een anorectische patiente – 
PS) me paraît souligner qu’il est inexact d’opposer en bloc une conception du désir comme manque-á-être à cet 
autre thème selon lequel de désir ne manque rien. Car une cure analytique n’a pas affaire à une essence du 
désir, dont il s’agirait de se demander si elle relève d’une négation ontologique ou d’une affirmation. Une cure 
met en jeu des souffrances, des phénomènes de répétition que Freud rapportaient à une pulsion de mort ; mais, 
justement, faire l’hypothèse que c’est par les répétitions que la pulsion de mort travaille, c’est la concevoir 
comme indissociable de ce dispositif du transfert.’ (David-Ménard 2006: 150). 
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versterken, bijvoorbeeld door middel van het geloof in het bestaan van een goed object of 

door de versterking van de reparatieve tendenties. David-Ménard gelooft in de transformaties 

die de psychoanalytische overdracht mogelijk kan maken.3 De analyse stelt haar patiënten in 

staat om met een nieuwe blik op hun eigen lijden te kijken. Zij stelt ze in staat om hun eigen 

lijden op een nieuwe wijze te verstaan. De vastgeroeste interpretaties, die vaak de oorzaak van 

het lijden zijn en tegelijk een hoge mate van zekerheid geven, worden in de analyse onder de 

loep genomen. De analyse van de phantasma’s stelt de patiënten in staat om hun bestaan 

anders te interpreteren. Overdracht introduceert onzekerheid. De psychoanalyticus trekt de 

vanzelfsprekendheid van de eigen interpretaties van de patiënten in twijfel. Alleen dit proces 

kan, volgens David-Ménard, kleine veranderingen in het gedrag mogelijk maken en het lijden 

minder destructief maken.  

 

 Deze kritiek raakt het kernprobleem van Deleuze’s relatie met de psychoanalyse. Als 

antwoord op deze kritiek kunnen we slechts erop wijzen dat het volledig wegnemen van het 

psychisch lijden ook voor Deleuze niet haalbaar is. Deleuze wil net als David-Ménard vooral 

de mogelijkheden onderzoeken om onze verhouding tot ons lijden te veranderen. De weg daar 

naartoe is echter anders. Een patiënt heeft vanuit de optiek van Deleuze meer opties, dan 

voorzien in het vocabulaire van David-Ménard. Overdracht moet ons volgens Deleuze niet 

alleen in staat stellen tot inzicht in de oorzaken van ons lijden. Het gewenste openbreken van 

de zekere interpretaties, de opening naar het onzekere, kan niet in een open gesprek bereikt 

worden. Een psychoanalyticus moet volgens Deleuze op een meer concreet doel gericht zijn. 

Ook de psychoanalyse is volgens hem een proces van constructie. Deleuze van Logique du 

Sens wijst hier op de ontdekkingen van Klein. Analyse moet de patiënten in staat stellen om 

verschillende phantasma’s te construeren. Het simulacrum van het lichaam zonder organen 

vervult dergelijke rol. Het kan het Ik van een anorectica tegen de aanvallen van buitenaf 

beschermen. Deleuze zal echter met Klein mee, wijzen op het belang van de ontplooiing van 

                                                 
3 David-Ménard zegt het volgende over de mogelijkheden van de analsye voor een anorectische patiënte: ‘Aller 
voir une analyste, pour Anne-Marie, c’était pouvoir se dire en détresse en s’adressant à une inconnue qu’elle 
avait, dans son économie interne, des raisons d’admirer. Il y avait donc là, en vertu même de sa souffrance, le 
déploiement de ce qu’on nomme, en psychanalyse, en transfert : cette délégation à un(e) autre du pouvoir de 
transformer un désespoir rampant en … autre chose d’inconnu.  (…) Écouter cette analysante er laisser 
résonner dans le lieu de transfert quelques phrases concernant la teneur fantasmatique de sa détresse, c’est une 
initiative de l’analyste qui ouvre un autre espace que celui de la malédiction dans laquelle Anne-Marie se 
trouvait enfermée sans le savoir : l’alerte donnée par la confrontation au risque de sa propre mort se liait 
magiquement pour elle à sa folle idée d’une revanche, exercée contre le mari, par la maladie. Mais seul le fait 
de formuler cette angoisse auprès d’une analyste qui y cherchait autre chose que la réalisation magique d’une 
haine lui permit de faire le pari du fantasme, au lieu de s’enfermer dans la certitude d’une malédiction’. (David-
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een idool of van de reparatieve vermogens. Een anorectica kan juist dankzij de ontwikkelde 

goede intenties geloven dat haar afwijzing van voedsel een rol in haar omgeving vervult. Het 

versterken van het narcisme zou haar ziekte wellicht leefbaar kunnen maken.  

We hebben echter ook gezien dat Deleuze in zijn analyse een stap verder gaat dan 

Klein. Ontwikkeling van narcistische phantasma’s kan nooit voldoende zijn. Een anorectica 

kan volgens hem wellicht het door ons besproken phantasma van Jeanne d’Arc ontwikkelen 

en daarmee in de kracht van haar vrouwelijkheid geloven. Dergelijke, vrij concreet 

geformuleerde, phantasma kan een constructief verzet tegen haar omgeving mogelijk maken. 

Het kan de tegeneffectuering tot stand brengen en daarmee de mogelijkheden, die haar fysiek 

lijden met zich meeneemt, realiseren. Haar anorexia kan pas vanuit de ontwikkeling van het 

phantasma ook tot een betekenisvolle sociale praktijk verheven worden. Het kan pas op dat 

moment als een verhouding tot de continue stromen van consumptieproducten binnen de 

maatschappij gezien worden. Dit zou de eerste stap kunnen zijn voor een ontsnapping aan de 

eisen die door dezelfde maatschappij aan de vrouwen opgelegd worden. De opening naar de 

metafysische oppervlakte zou uiteindelijk tot het ontplooien van een phantasma kunnen leiden 

dat minder destructief van aard is dan het simulacrum van het lichaam zonder organen.
4
 De 

vraag blijft echter of de beperkingen die Melanie Klein aan de psychoanalyse oplegt, tegelijk 

niet de echte kracht daarvan vormen. Wellicht is het ontplooien van de reparatieve vermogens 

en het bereiken van het narcisme, het hoogst haalbare voor iedere psychoanalytische patiënt.  

 

7.3 Wijsgerige conclusies.  

Ik heb in dit proefschrift naast de psychoanalytische ook op de filosofische implicaties van de 

analyse van de dynamische genese in Logique du Sens gewezen. Deze analyse van de werking 

van het verlangen heeft ons in staat gesteld om kenmerken van Deleuze’s ontologie te 

bespreken. Deleuze ontwikkelt een ontologie, die ontdaan is van iedere vorm van 

transcendentie. Er bestaat geen God, geen Ideeënrijk, geen universele structuur en geen 

subject, die het fundament is van onze kennis. Het denken en alle ordeningen die het 

impliceert moeten als constructies beschouwd worden. We hebben gezien dat dit uitgangspunt 

van fundamenteel belang is voor Deleuze’s kritiek op het structuralisme, en in het bijzonder 

de structuralistische psychoanalyse. Volgens Deleuze kan er geen universele structuur van 

betekenis bestaan, die in de psychopathologie van verschillende mensen tot uitdrukking komt. 
                                                 4
 Het dient hier opgemerkt te worden dat de therapievormen, die in kliniek La Borde mede door Guattari 

ontwikkeld zijn, grote verwantschap met de hier besproken strategie vertonen. Ook in La Borde werd minder 
nadruk gelegd op het zelfbegrip en meer op het vormen van nieuwe symbolen bijvoorbeeld door middel van 
dagelijkse handelingen of door participatie in kunstprojecten. Zie o.a. Dosse 2007.  
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Zin wordt geconstrueerd en kan voortdurend aan kleine veranderingen onderworpen worden. 

De metafysische oppervlakte is de topologische instantie, die de verscheidene fysieke 

interacties - waaronder die van het lichaam - tot uitdrukking brengt. In de analyse van de 

werking van zin hebben we ook gezien hoe belangrijk de notie van de gebeurtenis 

(événement) is voor Deleuze in Logique du Sens. Zin kan volgens hem onderworpen worden 

aan voortdurende veranderingen. Zin is de wijze waarop de verschillende gebeurtenissen – 

gebeurtenissen die op de metafysische oppervlakte tot uitdrukking komen - met elkaar in 

verband worden gebracht. We hebben gezien dat de phantasma’s, die in de gevallenstudies 

van Freud besproken worden, zeer verschillende gebeurtenissen tot uitdrukking brengen. 

Deze phantasma’s brengen uiteenlopende problemen met elkaar in verband. Zij bieden niet 

alleen een inzicht in de aard daarvan, maar zijn daar tegelijkertijd ook een antwoord op. 

Phantasma’s, zoals het dier-worden van de kleine Hans, stellen ons in staat om te handelen.  

Het feit dat zin geen vaste structuur kent wil tegelijk niet zeggen dat ze gelijk is aan 

een volledige chaos. Zin ontstaat vanuit de materiële interacties van het lichaam met zijn 

omgeving. We hebben gewezen op de hoge mate van determinering van deze omgeving. We 

worden volgens Deleuze in ons dagelijks bestaan nauwelijks met voortdurend veranderende 

patronen van zin geconfronteerd. Een individu is slechts onder beperkte voorwaarden in staat 

om nieuwe verbanden tussen de bestaande (actuele) materiële entiteiten tot stand te brengen. 

We hebben bijvoorbeeld gezien dat de analyse van de dynamische genese een poging is om 

deze voorwaarden te onderzoeken. We hebben gezien dat de schizoïde positie gelijk staat aan 

vrije productie van simulacra. Het Ik bekommert zich in dit geval niet om de aanwezige 

structuren. We hebben echter ook gezien dat het zwakke Ik vanuit deze positie de potentieel 

negatieve invloed van de omgeving slechts minimaliseert. Het Ik is nog niet in staat om enige 

bijdrage te leveren aan de verandering van de structuren van zin. De depressieve positie leidt 

tot een langzame verandering in deze mogelijkheid. We hebben gezien dat het Ik zichzelf 

vanuit deze positie als een onderdeel ziet van een groter geheel. Het beseft dat het 

onderworpen is aan een extern structuur. In de verhouding tot deze structuur is het echter 

verre van onafhankelijk. Het kan de aard daarvan niet doorgronden en geeft zich daar tegelijk 

volledige aan over. Het heeft het volledige vertrouwen op een Idool, dat garant staat voor de 

positieve invloed van deze ordening op het Ik. We hebben ook gezien dat de opkomst van de 

seksuele positie volgende verandering brengt. De seksuele positie luidt het einde in van de 

volledige afhankelijkheid van het Ik ten opzichte van de structuren van zin. In de pregenitale 

periode is er sprake van een betrokkenheid bij de omgeving, een betrokkenheid die volledig 

7. Conclusie  259 

 

Zin wordt geconstrueerd en kan voortdurend aan kleine veranderingen onderworpen worden. 

De metafysische oppervlakte is de topologische instantie, die de verscheidene fysieke 

interacties - waaronder die van het lichaam - tot uitdrukking brengt. In de analyse van de 

werking van zin hebben we ook gezien hoe belangrijk de notie van de gebeurtenis 

(événement) is voor Deleuze in Logique du Sens. Zin kan volgens hem onderworpen worden 

aan voortdurende veranderingen. Zin is de wijze waarop de verschillende gebeurtenissen – 

gebeurtenissen die op de metafysische oppervlakte tot uitdrukking komen - met elkaar in 

verband worden gebracht. We hebben gezien dat de phantasma’s, die in de gevallenstudies 

van Freud besproken worden, zeer verschillende gebeurtenissen tot uitdrukking brengen. 

Deze phantasma’s brengen uiteenlopende problemen met elkaar in verband. Zij bieden niet 

alleen een inzicht in de aard daarvan, maar zijn daar tegelijkertijd ook een antwoord op. 

Phantasma’s, zoals het dier-worden van de kleine Hans, stellen ons in staat om te handelen.  

Het feit dat zin geen vaste structuur kent wil tegelijk niet zeggen dat ze gelijk is aan 

een volledige chaos. Zin ontstaat vanuit de materiële interacties van het lichaam met zijn 

omgeving. We hebben gewezen op de hoge mate van determinering van deze omgeving. We 

worden volgens Deleuze in ons dagelijks bestaan nauwelijks met voortdurend veranderende 

patronen van zin geconfronteerd. Een individu is slechts onder beperkte voorwaarden in staat 

om nieuwe verbanden tussen de bestaande (actuele) materiële entiteiten tot stand te brengen. 

We hebben bijvoorbeeld gezien dat de analyse van de dynamische genese een poging is om 

deze voorwaarden te onderzoeken. We hebben gezien dat de schizoïde positie gelijk staat aan 

vrije productie van simulacra. Het Ik bekommert zich in dit geval niet om de aanwezige 

structuren. We hebben echter ook gezien dat het zwakke Ik vanuit deze positie de potentieel 

negatieve invloed van de omgeving slechts minimaliseert. Het Ik is nog niet in staat om enige 

bijdrage te leveren aan de verandering van de structuren van zin. De depressieve positie leidt 

tot een langzame verandering in deze mogelijkheid. We hebben gezien dat het Ik zichzelf 

vanuit deze positie als een onderdeel ziet van een groter geheel. Het beseft dat het 

onderworpen is aan een extern structuur. In de verhouding tot deze structuur is het echter 

verre van onafhankelijk. Het kan de aard daarvan niet doorgronden en geeft zich daar tegelijk 

volledige aan over. Het heeft het volledige vertrouwen op een Idool, dat garant staat voor de 

positieve invloed van deze ordening op het Ik. We hebben ook gezien dat de opkomst van de 

seksuele positie volgende verandering brengt. De seksuele positie luidt het einde in van de 

volledige afhankelijkheid van het Ik ten opzichte van de structuren van zin. In de pregenitale 

periode is er sprake van een betrokkenheid bij de omgeving, een betrokkenheid die volledig 



260  Dynamische genese van zin 

afhankelijk is van datgene wat het Ik aangereikt wordt. Het Ik oefent hier echter nog geen 

enkele invloed op de structuren van zin. Dit verandert pas in de genitale periode. Het imago 

van de fallus stelt het Ik in staat om zich als een volwaardig lid van de omgeving te 

beschouwen. Het Ik acht zich nu in staat om daaraan vorm te geven. Het gaat ervan uit dat de 

omgeving aan de eigen wensen aangepast kan worden, dat de structuren tot een gewenste 

eenheid gebracht kunnen worden. We hebben gezien dat deze ingreep tot mislukken gedoemd 

is. De structuren van zin kunnen volgens Deleuze geen nieuwe eenheid vormen. Het naïef 

geloof in eigen controle over de wereld wordt snel vernietigd. 

Het zich onttrekken aan de geactualiseerde wetmatigheden is derhalve niet 

gemakkelijk te realiseren. Deleuze wijst er in Logique du Sens echter op dat het verlies van 

het narcisme tot een nieuwe perceptie van de aard van de structuren van zin kan leiden. Het Ik 

moet leren beseffen dat het een deel uitmaakt van verschillende deelstructuren. Zin, die op de 

metafysische oppervlakte geconstrueerd wordt, is altijd partieel en vormt een dynamisch 

systeem van relaties. Alleen gegeven dit begrip kan er sprake zijn van het daadwerkelijk tot 

stand brengen van nieuwe verbanden. Pas op dit moment maakt het Ik een deel uit van het 

virtuele en kan het zin construeren. Het verkent pas op dit moment het problematisch veld en 

construeert oplossingen voor de aangetroffen problemen. Alleen de gerichtheid op de 

oneindige gebeurtenissen – het aanvaarden van contingent aard van zin – maakt een 

ontsnapping aan het dictaat van het actuele mogelijk.  

 

De wijze waarop Deleuze het virtuele en de gerichtheid op gebeurtenis denkt is het 

onderwerp van uitgebreid filosofisch debat geweest en kan ons begrip van zijn stellingen iets 

aanscherpen. Ik bespreek hieronder kort de kritiek van de filosofen Alain Badiou – geuit 

onder andere in Logiques de Mondes, en ‘Deleuze: het geroep van het zijn’ - en Peter 

Hallward – geuit in Out of this World (2006), die in deze debatten een prominente rol hebben 

gespeeld. Beide filosofen proberen aan te tonen dat Deleuze’s filosofie geen basis wordt voor 

degene die daadwerkelijk handelt. Zij reikt ons geen handvatten om nieuwe kritische sociale 

en politieke organisaties vorm te geven. Hallward spitst zijn kritiek toe onder andere op het 

concept tegeneffectuering (contre-effectuation). Juist dit concept brengt het escapisme, dat 

volgens hem eigen aan de filosofie van Deleuze, het meest nadrukkelijk tot uitdrukking.
5
 Het 

zou Deleuze niet te doen zijn om concrete veranderingen in de concrete wereld te 

bewerkstelligen. Het is hem bijvoorbeeld niet te doen om de mate van de sociale en 

                                                 5
 Zie hoofdstuk zes van Out of this World (Hallward 2006).  
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De wijze waarop Deleuze het virtuele en de gerichtheid op gebeurtenis denkt is het 

onderwerp van uitgebreid filosofisch debat geweest en kan ons begrip van zijn stellingen iets 

aanscherpen. Ik bespreek hieronder kort de kritiek van de filosofen Alain Badiou – geuit 

onder andere in Logiques de Mondes, en ‘Deleuze: het geroep van het zijn’ - en Peter 

Hallward – geuit in Out of this World (2006), die in deze debatten een prominente rol hebben 

gespeeld. Beide filosofen proberen aan te tonen dat Deleuze’s filosofie geen basis wordt voor 

degene die daadwerkelijk handelt. Zij reikt ons geen handvatten om nieuwe kritische sociale 

en politieke organisaties vorm te geven. Hallward spitst zijn kritiek toe onder andere op het 

concept tegeneffectuering (contre-effectuation). Juist dit concept brengt het escapisme, dat 

volgens hem eigen aan de filosofie van Deleuze, het meest nadrukkelijk tot uitdrukking.5 Het 

zou Deleuze niet te doen zijn om concrete veranderingen in de concrete wereld te 

bewerkstelligen. Het is hem bijvoorbeeld niet te doen om de mate van de sociale en 

                                                 
5 Zie hoofdstuk zes van Out of this World (Hallward 2006).  
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economische ongelijkheid in de wereld, of de mate van het psychisch lijden van de 

psychoanalytische patiënten te doen verminderen. Deleuze’s doel is een verandering omwille 

van de verandering. Zijn filosofie is vitalistisch van aard. Men moet voortdurend blijven 

ontsnappen aan de bepalingen van buitenaf. Dit is dan ook de reden waarom het phantasma, 

bij Deleuze nooit een duidelijke formulering kan verkrijgen. Het zal voortdurend moeten 

ontsnappen aan iedere bepaling.  

De filosofie van Deleuze geeft ons, volgens Hallward, geen basis voor het vormen van 

de gewenste nieuwe vormen van subjectiviteit. Het subject moet zich volgens Hallward op 

een duidelijk doel richten. Het moet hier en nu kunnen handelen. Hallward is dan ook eens 

met de stellingen van Alain Badiou, die een alternatief voor het denken van Deleuze probeert 

te ontwikkelen. We kunnen hier een voorbeeld uit het boek Logiques des Mondes aanhalen, 

die concretere handvatten zou geven voor een analyse van het menslijk gedrag. Een vrij 

subject moet volgens Badiou trouw zijn aan een gebeurtenis en de waarheid die daarin 

verschijnt.  Het moet consequent, stap na stap, een wereld tot stand willen brengen, die zich in 

de gebeurtenis aan hem openbaart. Badiou bespreekt het voorbeeld van Spartacus. De 

gebeurtenis (Événement), die hij ontketend kan door de frase zoals ‘Nous, esclaves, nous 

voulons retourner chez nous’6, gerepresenteerd worden. Deze frase verwijst naar een nieuwe 

wereld, wereld waar geen slavernij bestaat en waar iedereen gelijk is. Het is een wereld die 

voor de opstand van Spartacus ondenkbaar was. Het handelen van Spartacus en de genoemde 

frase maken plotseling een nieuwe wereld mogelijk. De gerichtheid daarop dwingt het subject 

tot een permanente waakzaamheid. Het dwingt hem tot gericht handelen. Een vrij subject kan 

niet anders dan de nieuwe wereld te willen realiseren, een mogelijkheid waar in het denken 

van Deleuze nauwelijks ruimte voor is.  

Het bestaan van de genoemde wil wordt volgens Hallward7 en Badiou door Deleuze 

niet gethematiseerd. Hij onderkent in zijn filosofie het belang van de gebeurtenis, maar toont 

niet aan hoe het bij kan dragen aan het ontstaan van een nieuwe concrete wereld. Deleuze uit 

zich nauwelijks uit over de noodzak tot organisatie van het handelen. De gebeurtenis draagt 

voor hem de waarde in zich. Deleuze schuift de horizon waar we ons op kunnen richten, 

voortdurend voor zich uit en onttrekt zich daarmee aan iedere normatieve uitsprak. De wereld 

zou moeten veranderen omwille van de verandering zelf. Zijn filosofie maakt in feite het 

georganiseerd handelen onmogelijk. Deleuze’s filosofie stelt ons niet in staat om voor onszelf 

                                                 
6 Zie Alain Badiou 2006: 59.  
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te bepalen in welke richting de wereld of ons eigen privé leven uiteindelijk zou moeten 

veranderen.  

Onze lezing van de dynamische genese in Logique du Sens stelt ons in staat om deel 

van deze beweringen te weerleggen. Ik heb in mijn analyse van de werking van het de 

metafysische oppervlakte en het phantasma aangetoond dat Deleuze geen vitalist is. Hij wil 

niet de voorwaarden onderzoeken waaronder een dieper levenskracht tot uitdrukking gebracht 

kan worden. Het is Deleuze niet te doen om de verandering omwille van de verandering. Het 

phantasma kan en moet juist een concrete invulling krijgen. Het komt op in concrete 

omstandigheden en is een antwoord daarop. De notie van tegeneffectuering, die door 

Hallward zo stellig bekritiseerd wordt, maakt juist keer op keer een specifieke samenvoeging 

van verscheidene elementen mogelijk. Juist de tegeneffectuering produceert een oplossing 

voor problemen waar een individu voortdurend mee geconfronteerd wordt. Het zich 

vastklampen aan een bepaalde formulering van het phantasma, zoals in het geval van Badiou, 

zou vanuit de optiek van Logique du Sens nog een te narcistisch karakter hebben. Filosofie 

vooronderstelt nog een mogelijkheid van een volledige greep op de structuren van zin. Zij 

gaat ervan uit dat deze structuren een eenheid kunnen gaan vormen. De frase, waarmee de 

subjectieve gerichtheid op de gebeurtenis en het trouw daaraan onderstreept wordt, vervult in 

de terminologie van Deleuze uit Logique du Sens niets anders dan de rol van het imago van de 

fallus.  

Logique du Sens draagt mijns inziens, net als de latere boeken die met Guattari zijn 

geschreven, een duidelijke politieke lading. Er moet keer op keer gewaakt worden voor de 

inhoud van de phantasma’s die ons handelen aansturen. Zij kunnen snel veranderen en plots 

de destructiviteit van de diepte tot uitdrukking brengen. We moeten het beeld dat we van 

onszelf hebben blijven bijstellen. We moeten openstaan voor de problemen die we blijven 

tegenkomen. Degene die het belang van de tegeneffectuering onderschat, verliest flexibiliteit. 

Hedendaagse politiek geeft ons genoeg voorbeelden van phantasma's die opeens van inhoud 

veranderen. We weten inmiddels dat het streven naar persoonlijke vrijheid, of het bewaken 

van de vrijheid van meningsuiting, opeens andere doelen kan dienen dan aanvankelijk 

voorzien. Alleen een dergelijke flexibiliteit en waakzaamheid kan ons behoeden voor het 

scenario van bijvoorbeeld de voormalige Maoïsten in Frankrijk die de ‘nieuwe’, conservatieve 

filosofen zijn geworden. Deze denkers verliezen het narcistische geloof in het eigen vermogen 

om een nieuwe, rechtvaardige, wereld te stichten. Men zou kunnen zeggen dat zij op 

psychologisch niveau een regressie meemaken tot de voorgaande posities. Nieuwe filosofen 

worden de voorstanders van datgene wat ze eerst met alle felheid bekritiseerd hebben - van de 
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democratie die verweven is met de neoliberale vorm van het kapitalisme.8 Deleuze doet in 

Logique du Sens een poging om een alternatief te ontwikkelen voor de phantasma’s, die tot 

het engagement met politiek leiden. Hij doorziet de schaduwkanten van een betrokkenheid, 

die op de depressieve of narcistische posities stoelt. Het phantasma moet van deze kenmerken 

ontdaan worden. Ik heb geprobeerd om in mijn uiteenzetting aan te geven dat de latere 

teksten, met hun aandacht voor de verschillende manieren van het ‘worden’, zoals het 

minderheid-worden, vrouw-worden, onzichtbaar-worden, voor Deleuze deel van de oplossing 

vormen. De eerste aanzet tot het ontwikkelen van deze concepten is echter al in Logique du 

Sens gegeven.  

 

7.4 Logique du Sens in licht van het later werk met Guattari.  

De analyse van de werking van het verlangen in Logique du Sens is mijns inziens te vaak over 

het hoofd gezien en is een van de ontbrekende schakels in de receptie van het werk van 

Deleuze en Guattari. Alleen een goed begrip van Logique du Sens kan ons in staat stellen om 

zowel de eerdere als de latere teksten systematisch te lezen. Ik heb in mijn betoog kort 

aangegeven dat de analyse van de werking van het masochistisch phantasma, zoals 

geanalyseerd in Présentation de Sacher Masoch, pas goed begrepen kan worden, vanuit de 

systematische weergave van de werking van het verlangen in Logique du Sens. Deleuze maakt 

in dat boek voor een deel gebruik van de terminologie van Melanie Klein, bijvoorbeeld in zijn 

analyse van de werking van de phantasma’s van de goede moeder. Ook het phantasma, dat op 

de metafysische oppervlakte geconstrueerd wordt, speelt in dat boek een groot rol.9  

 Mijn lezing van de dynamische genese onderstreept ook de overeenkomsten tussen het 

zelfstandige werk en de samenwerking met Guattari. In tegenstelling tot wat vaak beweerd 

wordt,10 kunnen we mijns inziens nauwelijks over een breuk tussen beide periodes in het werk 

van Deleuze spreken. De samenwerking met Guattari is een continuatie van het eerder werk.11 

Het grootste punt van verschil betreft uitsluitend de meer expliciete toevoeging van de sociale 

en politieke problematiek aan de analyses van het verlangen. We moeten aan de ene kant 

onderkennen dat Deleuze en Guattari in hun teksten over de psychoanalyse op retorisch vlak 
                                                 
8 Voor de kritische bespreking van de rol van de nieuwe filosofen binnen Frans politiek discours, zie Deleuze 
1977, ’A propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général, in DRF, pp. 127-135. 
9 Een nauwkeurige analyse van de invloed van Melanie Klein op het boek Presentation de Sacher Masoch is hier 
echter te kort uiteengezet. Ik ben ervan overtuigd dat de analyse van de invloed van Melanie Klein op dit boek 
ons begrip van het masochistische phantasma in hoge mate kan vergroten. Dit thema zou in het 
vervolgonderzoek geanalyseerd moeten worden.  
10 Zie i ek 2004.  
11 Voor de analyse van de invloed van eerder werk van Deleuze op Guattari en op de latere samenwerking zie 
Dosse (2007: 15, 233, 269).  7. Conclusie  263 
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anders van toon zijn. Beide denkers wijzigen ook een deel van de terminologie en spreken 

niet meer in termen van de diepte, de hoogte en de oppervlakte van zin.
12

 Beide auteurs 

ontwikkelen een gecompliceerde analyse van de werking van de verschillende 

verlangenmachines. De eerder ontwikkelde concepten, die tot op zekere hoogte ontleend zijn 

aan het werk van Melanie Klein, spelen mijns inziens echter ook in L’Anti-Œdipe een 

fundamentele rol. Beide denkers spreken nog steeds over het lichaam zonder organen, over de 

schizoïde, paranoïde of narcistische machines en over de drie, reeds in deze proefschrift 

besproken syntheses: de connectieve, disjunctieve en conjunctieve synthese.  

De door Deleuze in Logique du Sens ontwikkelde concepten zijn bijvoorbeeld 

zichtbaar in de analyse van de gevallenstudie van president Schreber in het eerste hoofdstuk 

van L’Anti-Œdipe. Deleuze en Guattari bekritiseren de interpretatie van zijn paranoia door 

Freud. Freud interpreteert de problemen te sterk vanuit het Oedipale schema en wijst 

onterecht op het conflict met de vader. We hebben gezien dat Deleuze ook in Logique du Sens 

niet eens is met dergelijke analyses. We hebben gezien dat Deleuze kritisch is over de analyse 

van de grammaticale transformaties, die het phantasma van Schreber ondergaan zou hebben. 

De oorsprong van de paranoia zou volgens Freud immers te vinden zijn in het verdrongen 

homoseksuele verlangen, dat op zijn vader gericht is. Schreber verdringt dit verlangen, 

waardoor het zijn bewustzijn in een omgekeerde vorm bereikt. Schreber is angstig voor de 

vaderlijke figuren – die hij onder andere in zijn psychiater aantreft. Deze angst is volgens 

Freud echter een omkering van de meer oorspronkelijke haat tegenover de vader, haat die op 

haar beurt op de primaire homoseksuele gerichtheid op de vader baseert. Deleuze en Guattari 

willen in L’Anti-Œdipe aantonen dat de paranoia van Schreber niet uitsluitend zijn bron vindt 

in het lichamelijk verlangen dat bovendien oedipaal van aard is. De paranoia heeft volgens 

beide voornamelijk betrekking op de ervaringen van Schreber met een specifieke 

maatschappij. De invloed van de vader van Schreber op zijn zoon heeft inderdaad een 

traumatische impact, maar niet vanwege het feit dat hij zijn vader is. Schreber’s vader blijkt 

bijvoorbeeld een uitvinder te zijn geweest van in feite sadistische machines - waaronder een 

bijzondere soort van kuisheidsgordel - die de kinderen tot ‘correct’ gedrag zouden moeten 

aansporen. Het delirium van Schreber is sterk beïnvloed door de experimenten van zijn vader 

op hem en de andere kinderen. Zijn delirium heeft daarmee in hoge mate betrekking op het 

                                                 12
 Deleuze zegt het volgende over zijn samenwerking met Guattari: ‘Je crois que nous avons cherché d’autres 

directions parce que nous en avions le désir. L’Anti-Œdipe n’a plus ni hauteur, ni profondeur, ni surface. Là 
tout arrive, se fait, les intensités, les multiplicités, les événements, sur une sorte de corps sphérique ou de tableau 
cylindrique : corps sans organes.’ (DRF: 60). 
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12 Deleuze zegt het volgende over zijn samenwerking met Guattari: ‘Je crois que nous avons cherché d’autres 
directions parce que nous en avions le désir. L’Anti-Œdipe n’a plus ni hauteur, ni profondeur, ni surface. Là 
tout arrive, se fait, les intensités, les multiplicités, les événements, sur une sorte de corps sphérique ou de tableau 
cylindrique : corps sans organes.’ (DRF: 60). 
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educatiesysteem, die de sadistische handelingen van zijn vader in eerste instantie mogelijk 

heeft gemaakt.  

Deze analyse is ook mogelijk aan de hand van Logique du Sens. Het phantasma dat op 

de metafysische oppervlakte geconstrueerd wordt heeft nooit uitsluitend betrekking op de 

lichamelijke problematiek. Deleuze onderkent de fundamentele invloed van de omgeving op 

de constructie van het phantasma. De overeenkomsten tussen beide boeken hebben ook 

betrekking op de mogelijkheden om aan het psychisch leed te ontsnappen. Deleuze en 

Guattari onderstrepen in L’Anti-Œdipe dat het psychisch lijden van Schreber verminderd 

wordt dankzij het phantasma van vrouw-worden. Schreber blijkt in staat te zijn om wat 

Deleuze en Guattari een solitaire machine noemen, te ontwikkelen.13 Hij verkleedt zich in de 

vrouwenkleding, wat hem veel genot oplevert. Het vrouw-worden stelt hem in staat om de 

negatieve ervaringen voor langere periode te onderdrukken. We kunnen het vrouw-worden 

ook als een phantasma lezen, zoals het door Deleuze in Logique du Sens geanalyseerd wordt. 

Schreber construeert een phantasma en biedt daarmee antwoordt aan het problematische veld 

waarbinnen hij functioneert.  

 

7.5 Toekomstig onderzoek.  

De analyse van het verlangen binnen L’Anti-Œdipe behandelt voornamelijk de wijze waarop 

het individuele verlangen en de sociale en politieke omgeving zich tot elkaar verhouden. Ik 

heb in mijn lezing van de Logique du Sens voornamelijk gewezen op de verschillende wijzen 

waarop het individueel verlangen de sociale en politiek problematiek kan bezetten. Om een 

goed beeld van het functioneren van het verlangen te verkrijgen is het echter noodzakelijk om 

met Deleuze en Guattari mee, ook aandacht te besteden aan de invloed van de sociale en 

politieke omgeving op individueel verlangen. Deze analyse leidt namelijk tot een kritiek op de 

psychoanalyse, die in Logique du Sens niet aan bod is gekomen. Deleuze en Guattari 

benadrukken in hun gezamenlijk werk de invloed van de verschillende economische 

productiewijzen op het verlangen. Mede op basis van de onderscheidingen van Marx, spreken 

                                                 
13 In ‘Anti-Oedipus’ zeggen ze het als volgt: ‘Freud van zijn kant benadrukt het belang van het keerpunt in 
Schrebers ziekte, het moment waarop hij zich met zijn vrouw-worden verzoent en aan een proces van 
zelfgenezing begint dat hem terugvoert naar de identiteit Natuur = Productie (productie van een nieuwe 
mensheid). Schreber blijkt namelijk op het moment dat hij nagenoeg genezen is en al zijn geestvermogens heeft 
teruggevonden, vast te zitten in een travestiehouding, een travestieapparaat: ‘…nu en dan word ik met wat 
vrouwelijke versiersels (linten, kettingen met onechte stenen en dergelijke) en half ontbloot bovenlichaam voor 
de spiegel staand of op andere wijze aangetroffen. Dit gebeurt overigens alleen als ik alleen ben…’ Laat ons de 
naam ‘vrijgezellenmachine’ lenen om deze machine aan te duiden: ze komt na de paranoïde en de wonderende 
machine en stelt een nieuwe alliantie tussen de verlangmachines en het lichaam zonder organen in, dat de 
geboorte van een nieuwe mensheid of een verheerlijkt organisme beoogt.’ (AO 2010: 36). 7. Conclusie  265 
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ze over de primitieve, despotische (feudale) en kapitalistische productiewijzen.
14

 Al deze 

productiewijzen dragen bij aan het ontstaan van specifieke structuren van zin, die zij regimes 

van representatie noemen. De ‘regimes van representatie’ – via de verschillende sociale 

praktijken en denksystemen – zijn verantwoordelijk voor het gieten van het individuele 

verlangen in een voor bepaalde productiewijze gewenste vorm. Het gedrag en phantasma’s 

die onder verschillende productiewijzen geconstrueerd worden, zullen volgens Deleuze en 

Guattari doorgaans veel van elkaar verschillen. Met de kennis die we in dit proefschrift 

opgebouwd hebben, kunnen we bijvoorbeeld onderstrepen dat de despotische productiewijze 

– een die een zeer strikte hiërarchie van sociale relaties introduceert - het beste kan 

functioneren wanneer de individuen vanuit de depressieve positie verlangen. Dit regime zal 

dan ook ervoor moeten zorgen dat de depressieve phantasma’s – bijvoorbeeld een gerichtheid 

op het Idool - aangesterkt worden. Het zal ook moeten voorkomen dat mensen te sterke 

narcistische tendenties ontwikkelen. Deze ontwikkeling zou immers het stabiel functioneren 

van het gezag kunnen ondermijnen, waardoor het evenwicht van de economische relaties 

verstoord zou kunnen raken.  

De kritiek op de psychoanalyse in L’Anti-Œdipe vindt haar oorsprong in de analyse 

van de wijze waarop het verlangen binnen de kapitalistische productiewijze vorm wordt 

gegeven. Het kapitalisme is volgens Deleuze en Guattari het meeste gebaat bij de stimulering 

van de schizofrene en van de narcistische vormen van verlangen.
15

 De subjecten dienen 

kritiekloos te consumeren, maar moeten eveneens voldoende in eigen krachten kunnen 

geloven. Zij moeten tot op zekere hoogte onafhankelijk zijn van hiërarchische structuren van 

macht. Het regime van representatie, dat eigen is aan de kapitalistische productiewijze, legt 

echter direct beperkingen op aan deze onafhankelijkheid. Het is vervolgens gebaat bij 

instituties, die een kritische betrokkenheid bij de omgeving beperken. Het denken over het 

verlangen uitsluitend in fysieke termen en de interpretatie daarvan uitsluitend vanuit de 

Oedipale structuur dragen volgens Deleuze en Guattari bij aan dergelijke beperking. De 

psychoanalyse is niet in staat om in de phantasmas van iedere analysant de sociale en 

politieke aspecten te ontwaren. We hebben in dit proefschrift, vooruitlopend op deze 

problematiek, erop gewezen dat het invloed van de sociale en politieke instituties een zeer 

grote rol speelt bijvoorbeeld bij anorexia. In de analyse daarvan volstaan we niet met het 

                                                 14
 Voor de analyse van de werking van de drie modi van productie en hun regimes van representatie zie 

hoofdstuk drie van LAO (163-324), AO: (177- 336). 
15

 Deleuze en Guattari analyseren de invloed van het kapitalisme op de psyche o.a in LAO: 292, 298. Ze leggen 
daar de nadruk op de blijvende onafhankelijkheid van het lichaam ten opzichte van de genoemde regimes van 
productie.  
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verwijzen naar oedipaal conflict. Het is echter evenmin voldoende om anorexia uitsluitend 

aan de hand van de dynamiek van de schizoïde positie te verstaan. Een anorectica functioneert 

in een breder, sociaal en politiek omgeving. De invloed van consumptiemaatschappij op haar 

verlangen kan niet buiten beschouwing worden gelaten. Constructie van het verlangen moet 

ook in haar geval met deze omstandigheden rekening houden.  

Hoe dient deze constructie plaats te vinden? Waarin verschillen de oplossingen van 

Deleuze en Guattari van die van Deleuze uit Logique du Sens en die in dit proefschrift aan de 

orde zijn gekomen?16 Filosofen zoals i ek wijzen erop dat Deleuze en Guattari in hun 

gezamenlijk werk veel nadruk leggen op het belang van de schizofrenie.17 Alleen de 

ongelimiteerde productie van verlangen, zonder een gerichtheid op de externe structuren van 

betekenis, biedt volgens beide een uitweg voor degene die kritisch betrokken wil zijn.18 Het 

verlangen moet voortdurend opnieuw geproduceerd kunnen worden. Iedere beperking die 

daaraan opgelegd wordt, zou verbroken moeten worden. Zowel Badiou als i ek, beweren dat 

Deleuze en Guattari hier te ver in gaan.19 Een schizofreen kan volgens beide geen rolmodel 

zijn voor een hedendaagse kritische filosoof of een politiek activist. Schizofrenie stelt ons niet 

in staat om kritische verhouding tot de omgeving te ontwikkelen. Zij maakt het ons 

onmogelijk om ons te bevrijdden van de determinering door de sociale en politieke machines. 

Deleuze en Guattari zouden de rol van de gebeurtenis en phantasma, die aanvankelijk in 

Logique du Sens een fundamentele rol spelen, hebben veronachtzaamd. De positieve analyse 

van de schizofrenie, die in L’Anti-Œdipe centraal zou zijn, is inderdaad op het eerste gezicht 

nagenoeg afwezig in Logique du Sens. De schizofrenie is immers volledig aan de diepte 

toegeschreven. Het lezen van Klein dwingt Deleuze bovendien ertoe om op het lijden en 

spanning daarbinnen te wijzen. De schizoïde positie stelt ons uitsluitend in staat om zich 

onbekommerd, maar tegelijk geheel onkritisch, op de verschillende objecten te richten. We 

zijn vanuit deze positie slechts in staat om een oneindige subjectiviteit van het volle lichaam 

zonder organen te construeren. Schizofrenie zou overwonnen moeten worden. Dit zou door 

middel van het phantasma, door een gerichtheid op de oneindige gebeurtenissen moeten 

gebeuren. Het verschil tussen verschillend gebruik van schizofrenie in het werk van Deleuze 

is in dit proefschrift slechts ten dele geanalyseerd. Het zou elders uitgebreid ter sprake moeten 

komen. We kunnen hier echter nogmaals onderstrepen dat de door Badiou en i ek 

                                                 
16 Ik geef hier slechts een korte en schematische weergave van de problematiek, die in het vervolgonderzoek 
verder geanalyseerd zou moeten worden.  
17 i ek 2006: 21. 
18 LAO: 292. 
19 Zie Badiou 2000 en onder ander i ek 2004: 183. 7. Conclusie  267 
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geponeerde verschil tussen Logique du Sens en L’Anti-Œdipe, niet geheel correct is. Het 

onderscheid tussen de schizofrenie van de diepte en het phantasma van de oppervlakte, is in 

feite ook in het later werk aanwezig. Beide auteurs proberen ook daar een onderscheid te 

maken tussen verschillende vormen van schizofrene productie, zoals we hierboven kort 

gezien hebben aan de hand van het voorbeeld van president Schreber. Deleuze en Guattari 

maken een onderscheid tussen machines, die de gerichtheid op een gebeurtenis mogelijk 

maken en machines die daar niet toe in staat zijn. Beide auteurs zijn bovendien kritisch over 

phantasma’s die in hun gerichtheid op de gebeurtenis of wat zij de deteriorrialisatie noemen, 

te ver gaan. Zij zullen destructief worden en uiteen moeten vallen.
20

  

Dit proefschrift blijft echter een analyse van slecht een klein deel van het werk van 

Deleuze. De lezer moet beseffen dat hier niet alles over Logique du Sens gezegd is. De 

analyse van de structuren van zin, is nog steeds fragmentarisch geweest.
21

 Er is hier 

nauwelijks aandacht besteed aan de invloed van de verschillende syntheses op de gesproken 

taal. Verdere analyse de invloed van het lichaam op de taal wordt bijvoorbeeld in de laatste 

hoofdstukken van het boek uitgebreid besproken. Er is hier bovendien geen laatste woord 

gezegd over het verschil tussen L’Anti-Œdipe en Logique du Sens. Het vervolgonderzoek zou 

ons antwoord moeten geven op de volgende vragen: Wat is de prijs die Deleuze moet betalen 

voor de samenwerking met Guattari? Verliest hun werk, vanuit de psychoanalytische 

perspectief aan scherpte of wordt ze juist voldoende verbreed? Wat voor storingen brengt de 

aandacht voor de politieke instituties met zich mee?  

Een ander thema, dat hier aan de orde is geweest en dat eveneens een meer 

nauwkeurige analyse verdient, betreft de verhouding tussen het werk van Deleuze en Badiou. 

Beide denkers besteden aandacht aan de notie van de gebeurtenis. Badiou lijkt in boeken zoals 

Logiques des Mondes in eerste instantie beter in staat te zijn om de implicaties van de 

gebeurtenis voor de individuele subjectiviteit te kunnen analyseren met gebruik van concepten 

zoals waarheid en trouw. In tegenstelling tot Deleuze en Guattari besteedt hij echter 

nauwelijks aandacht aan de verschillende wijzen waarop het verlangen gevormd kan worden 

en daarmee aan de rol van het affect. Zowel de wijze waarop Deleuze en Guattari de 

gerichtheid op de gebeurtenis denken als hun beschrijving van de werking van de 

verschillende affecten kan juist basis vormen voor het denken over de verschillende wijzen 

waarop subjectiviteit gevormd kan worden. Het laatste thema dat eveneens nader onderzoek 
                                                 20

 Deleuze en Guattari wijzen in Mille Plateaux voortdurend voor de gevaren van de mateloze deterritorialisatie. 
Zie o.a MP: 201, 205. 
21

 Degene die zich daar meer in wil verdiepen wordt verwezen naar de reeds in de inleiding genoemde boek van 
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geponeerde verschil tussen Logique du Sens en L’Anti-Œdipe, niet geheel correct is. Het 

onderscheid tussen de schizofrenie van de diepte en het phantasma van de oppervlakte, is in 

feite ook in het later werk aanwezig. Beide auteurs proberen ook daar een onderscheid te 

maken tussen verschillende vormen van schizofrene productie, zoals we hierboven kort 

gezien hebben aan de hand van het voorbeeld van president Schreber. Deleuze en Guattari 

maken een onderscheid tussen machines, die de gerichtheid op een gebeurtenis mogelijk 

maken en machines die daar niet toe in staat zijn. Beide auteurs zijn bovendien kritisch over 

phantasma’s die in hun gerichtheid op de gebeurtenis of wat zij de deteriorrialisatie noemen, 

te ver gaan. Zij zullen destructief worden en uiteen moeten vallen.20  

Dit proefschrift blijft echter een analyse van slecht een klein deel van het werk van 

Deleuze. De lezer moet beseffen dat hier niet alles over Logique du Sens gezegd is. De 

analyse van de structuren van zin, is nog steeds fragmentarisch geweest.21 Er is hier 

nauwelijks aandacht besteed aan de invloed van de verschillende syntheses op de gesproken 

taal. Verdere analyse de invloed van het lichaam op de taal wordt bijvoorbeeld in de laatste 

hoofdstukken van het boek uitgebreid besproken. Er is hier bovendien geen laatste woord 

gezegd over het verschil tussen L’Anti-Œdipe en Logique du Sens. Het vervolgonderzoek zou 

ons antwoord moeten geven op de volgende vragen: Wat is de prijs die Deleuze moet betalen 

voor de samenwerking met Guattari? Verliest hun werk, vanuit de psychoanalytische 

perspectief aan scherpte of wordt ze juist voldoende verbreed? Wat voor storingen brengt de 

aandacht voor de politieke instituties met zich mee?  

Een ander thema, dat hier aan de orde is geweest en dat eveneens een meer 

nauwkeurige analyse verdient, betreft de verhouding tussen het werk van Deleuze en Badiou. 

Beide denkers besteden aandacht aan de notie van de gebeurtenis. Badiou lijkt in boeken zoals 

Logiques des Mondes in eerste instantie beter in staat te zijn om de implicaties van de 

gebeurtenis voor de individuele subjectiviteit te kunnen analyseren met gebruik van concepten 

zoals waarheid en trouw. In tegenstelling tot Deleuze en Guattari besteedt hij echter 

nauwelijks aandacht aan de verschillende wijzen waarop het verlangen gevormd kan worden 

en daarmee aan de rol van het affect. Zowel de wijze waarop Deleuze en Guattari de 

gerichtheid op de gebeurtenis denken als hun beschrijving van de werking van de 

verschillende affecten kan juist basis vormen voor het denken over de verschillende wijzen 

waarop subjectiviteit gevormd kan worden. Het laatste thema dat eveneens nader onderzoek 
                                                 
20 Deleuze en Guattari wijzen in Mille Plateaux voortdurend voor de gevaren van de mateloze deterritorialisatie. 
Zie o.a MP: 201, 205. 
21 Degene die zich daar meer in wil verdiepen wordt verwezen naar de reeds in de inleiding genoemde boek van 
Sean Bowden (2011) ‘The priority of Events – Deleuze’s Logic of Sense’, Edinburgh, EUP. 
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verdient betreft de rol van het werk van Melanie Klein binnen de hedendaagse filosofie. Haar 

eigenzinnige beschrijving van de werking van de lichamelijke phantasma’s heeft een grote 

invloed gehad op het werk van Deleuze en andere filosofen. In hoeverre is Deleuze in zijn 

samenwerking met Guattari echt kritischer over haar werk geworden? Wat zijn de invloeden 

van haar werk op Merleau-Ponty en Kristeva? Wat zijn de verschillen tussen hun analyse’s en 

die van Deleuze?22  

                                                 
22 Deze analyse is reeds gedaan door filosofen zoals Mauro Carbone of Judith Wambaq, zie ‘Geleefde lichaam 
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1 Samenvatting 

Dit proefschrift is een analyse van de dynamische genese van zin, een onderdeel van 

Logique du Sens van Deleuze. Het is een ad literam commentaar, die recht probeert te doen 

aan de hoge mate van complexiteit van het werk van Deleuze. Dit proefschrift wil in eerste 

instantie aangeven hoe sterk het werk van Deleuze door de psychoanalytische traditie 

beïnvloed is geweest en laat zien dat Deleuze’s kritiek in Logique du Sens voornamelijk 

gericht is op de structuralistische psychoanalyse. Deleuze verzet zich tegen het idee dat 

menselijk gedrag vanuit een enkel structuur geïnterpreteerd kan worden en spreekt over de 

constructie van meervoudige structuren van zin. Deze meervoudige structuren zijn onderhevig  

aan veranderingen en worden geproduceerd vanuit de interacties van het lichaam met zijn 

omgeving. De kritiek op de structuralistische psychoanalyse is in hoge mate mogelijk dankzij 

de omarming van het werk van de psychoanalytica Melanie Klein. Klein legt in haar werk 

sterk de nadruk op de lichamelijke status van de onbewuste phantasma’s, die volgens haar 

buiten de invloedsfeer van de taal en de sociale structuren bestaan. De psychopathologie is 

voor zowel Deleuze als Klein in hoge mate een lichamelijke aangelegenheid. In dit 

proefschrift wordt uitvoerig aandacht besteed aan de werking van de schizoïde, de depressieve 

en de seksuele posities, die door Deleuze aan de hand van het werk van Klein ontwikkeld 

worden. In de afzonderlijke hoofdstukken wordt er aandacht besteed aan de topologie van 

deze posities en de aard van de daarin werkzame phantasmatische objecten. In hoofdstuk twee 

zijn naast de kernbegrippen ook de karakteristieke van de schizoïde positie geanalyseerd. Er is 

daar aangetoond dat de schizoïde positie de meest oorspronkelijke vorm van organisatie van 

het psychische leven beschrijft. De enige topologische dimensie die de ervaringen daarbinnen 

structureert is de diepte. De objecten waar de prille Ik zich op richt zijn de simulacra, 

waaronder het simulacrum van het lichaam zonder organen. Aan de hand van het werk van 

Klein wordt daar aangetoond dat de ervaringen van lust binnen deze positie vermengd zijn 

met de ervaringen van agressie en met de driften tot zelfbehoud. Hoofdstuk drie behandelt de 

depressieve positie. De oorspronkelijke topologische dimensie van de schizoïde positie, de 

diepte, wordt gecomplementeerd met een nieuwe dimensie: de hoogte. In hoofdstuk drie zijn 

talloze voorbeelden van de depressieve psychopathologie besproken, zoals melancholie. 

Hoofdstuk vier analyseert de werking van de seksuele positie. Deze positie wordt volgens 
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Deleuze gekarakteriseerd door de ontmenging van de driften. De seksuele drift wordt 

losgekoppeld van de doodsdrift en de drift tot zelfbehoud. Deze positie wordt gekenmerkt 

door de dominantie van de verschillende erogene zones en de gerichtheid op imago’s, die 

vanuit deze zone’s geproduceerd worden. Deleuze maakt in zijn analyse onderscheid tussen 

een pregenitale en genitale periode binnen de seksuele positie. De genitale periode wordt 

gekenmerkt door de dominantie van het imago van de fallus. Dit imago leidt tot de opkomst 

van een sterk Ik en verenigt de diffuse polymorf perverse ervaringen. Deleuze geeft hier 

tevens een eigenzinnige interpretatie van de werking van het imago van de fallus. De fallus is 

een imago van een reparatief orgaan, dat de goede intenties van het Ego tot uitdrukking 

brengt. In hoofdstuk vijf wordt het castratiecomplex besproken, waarin de consequenties van 

het verlies van het imago van de fallus geanalyseerd worden. De confrontatie met de eigen 

beperkingen en het daaropvolgende verlies van het narcisme, markeert voor hem geen einde 

van de dynamische genese. Castratie staat voor Deleuze niet gelijk aan een plotselinge 

regressie tot de schizoïde positie. Het is volgens hem mogelijk om aan de verschrikkingen van 

het castratiecomplex te ontsnappen. De ervaring van castratie leidt tot de opkomst van de 

metafysische, dat wil zeggen niet-fysieke, oppervlakte. Het Ik, dat van het narcisme ontdaan 

is, kan juist op deze oppervlakte nieuwe verhouding tot de omgeving ontwikkelen. Het Ik 

wordt in staat gesteld om zich op verschillende symbolen te richten, die niet meer narcistisch 

bezet worden. In het laatste hoofdstuk worden de karakteristieken van de phantasma’s 

besproken, die kenmerkend zijn voor de metafysische oppervlakte. In het hoofdstuk wordt 

aangetoond dat juist deze phantasma richting kunnen geven aan het handelen van een 

individu. Er wordt aangetoond dat juist daarmee een hoge mate van zelfstandigheid ten 

opzichte van de bepalingen vanuit de omgeving bereikt wordt.  

De eigenschappen van de metafysische oppervlakte, die in hoofdstukken vijf en zes 

geanalyseerd worden, stellen ons in staat om in te zien hoe ver Deleuze zich van de 

structuralistische psychoanalyse verwijderd heeft. Deleuze wijst erop dat de ordeningen op 

deze oppervlakte altijd gedeeltelijk zijn. Zin (sens) wordt in verschillende reeksen geordend 

die nooit tot één overkoepelend structuur samengevoegd kunnen worden. De scènes, die in de 

individuele phantasma’s zichtbaar worden – zoals dat het geval is voor de patiënten van Freud 

als kleine Hans en de Wolvenman – kunnen niet vanuit een structuur begrepen worden. Ze 

tonen aan dat we voortdurend naar oplossingen zoeken van verschillende problemen. Deze 

phantasma’s zijn een uitdrukking van de interacties van het lichaam met een bepaald 

problematisch veld, dat ook sociale en economische problemen omvat. Deze analyse heeft 

belangrijke consequenties voor de wijze waarop een psychoanalyticus, maar ook een 

278 

Deleuze gekarakteriseerd door de ontmenging van de driften. De seksuele drift wordt 

losgekoppeld van de doodsdrift en de drift tot zelfbehoud. Deze positie wordt gekenmerkt 

door de dominantie van de verschillende erogene zones en de gerichtheid op imago’s, die 

vanuit deze zone’s geproduceerd worden. Deleuze maakt in zijn analyse onderscheid tussen 

een pregenitale en genitale periode binnen de seksuele positie. De genitale periode wordt 

gekenmerkt door de dominantie van het imago van de fallus. Dit imago leidt tot de opkomst 

van een sterk Ik en verenigt de diffuse polymorf perverse ervaringen. Deleuze geeft hier 

tevens een eigenzinnige interpretatie van de werking van het imago van de fallus. De fallus is 

een imago van een reparatief orgaan, dat de goede intenties van het Ego tot uitdrukking 

brengt. In hoofdstuk vijf wordt het castratiecomplex besproken, waarin de consequenties van 

het verlies van het imago van de fallus geanalyseerd worden. De confrontatie met de eigen 

beperkingen en het daaropvolgende verlies van het narcisme, markeert voor hem geen einde 

van de dynamische genese. Castratie staat voor Deleuze niet gelijk aan een plotselinge 

regressie tot de schizoïde positie. Het is volgens hem mogelijk om aan de verschrikkingen van 

het castratiecomplex te ontsnappen. De ervaring van castratie leidt tot de opkomst van de 

metafysische, dat wil zeggen niet-fysieke, oppervlakte. Het Ik, dat van het narcisme ontdaan 

is, kan juist op deze oppervlakte nieuwe verhouding tot de omgeving ontwikkelen. Het Ik 

wordt in staat gesteld om zich op verschillende symbolen te richten, die niet meer narcistisch 

bezet worden. In het laatste hoofdstuk worden de karakteristieken van de phantasma’s 

besproken, die kenmerkend zijn voor de metafysische oppervlakte. In het hoofdstuk wordt 

aangetoond dat juist deze phantasma richting kunnen geven aan het handelen van een 

individu. Er wordt aangetoond dat juist daarmee een hoge mate van zelfstandigheid ten 

opzichte van de bepalingen vanuit de omgeving bereikt wordt.  

De eigenschappen van de metafysische oppervlakte, die in hoofdstukken vijf en zes 

geanalyseerd worden, stellen ons in staat om in te zien hoe ver Deleuze zich van de 

structuralistische psychoanalyse verwijderd heeft. Deleuze wijst erop dat de ordeningen op 

deze oppervlakte altijd gedeeltelijk zijn. Zin (sens) wordt in verschillende reeksen geordend 

die nooit tot één overkoepelend structuur samengevoegd kunnen worden. De scènes, die in de 

individuele phantasma’s zichtbaar worden – zoals dat het geval is voor de patiënten van Freud 

als kleine Hans en de Wolvenman – kunnen niet vanuit een structuur begrepen worden. Ze 

tonen aan dat we voortdurend naar oplossingen zoeken van verschillende problemen. Deze 

phantasma’s zijn een uitdrukking van de interacties van het lichaam met een bepaald 

problematisch veld, dat ook sociale en economische problemen omvat. Deze analyse heeft 

belangrijke consequenties voor de wijze waarop een psychoanalyticus, maar ook een 



279 

kunstenaar, zich tot het individueel verlangen kan verhouden. Het phantasma is geen bron van 

betekenis over ons bestaan. Phantasma’s zijn constructies en voorzien de verschillende 

problematische velden van oplossingen.  

Naast de psychoanalytische wordt in dit proefschrift ook op de filosofische dimensie 

van de dynamische genese in Logique du Sens gewezen. Deleuze ontwikkelt een immanente 

ontologie. Volgens hem bestaat er geen God, geen Ideeënrijk, geen universele structuur en 

geen subject, die het fundament kan zijn van onze kennis. Het denken en alle ordeningen die 

het impliceert, moeten als constructies beschouwd worden. Dit uitgangspunt is van 

fundamenteel belang voor Deleuze’s kritiek op het structuralisme. Volgens Deleuze kan er 

geen universele structuur van betekenis bestaan, die in de psychopathologie van verschillende 

mensen tot uitdrukking komt. Zin wordt geconstrueerd en kan voortdurend aan veranderingen 

onderworpen worden. In de analyse is aangetoond hoe fundamenteel de notie van gebeurtenis 

(événement) is voor Deleuze. Zin is volgens hem de wijze waarop verschillende 

gebeurtenissen – gebeurtenissen die op de metafysische oppervlakte tot uitdrukking komen - 

met elkaar in verband worden gebracht.  

Het feit dat zin geen vaste structuur kent wil tegelijk niet zeggen dat ze gelijk is aan 

een volledige chaos. We hebben gewezen op de hoge mate van determinering van deze 

omgeving. We worden volgens Deleuze in ons dagelijks bestaan nauwelijks met voortdurend 

veranderende patronen van zin geconfronteerd. Een individu is slechts beperkte in staat om 

nieuwe verbanden tussen de bestaande (actuele) materiële entiteiten tot stand te brengen. We 

hebben gezien dat in de schizoïde positie het Ik zich niet bekommert om de aanwezige 

structuren. Het is niet in staat om enige bijdrage te leveren aan de verandering daarvan. De 

depressieve positie leidt tot een langzame verandering. We hebben gezien dat het Ik zichzelf 

vanuit deze positie als een onderdeel beschouwt van een groter geheel. Het beseft dat het 

onderworpen is aan een extern structuur en heeft volledige vertrouwen in een Idool, een goed 

en perfect object, dat garant staat voor de positieve invloed van deze ordening op het Ik. In de 

pregenitale periode van de seksuele positie is nog nauwelijks sprake van verandering. Het Ik 

blijft volledig afhankelijk van datgene wat het aangereikt wordt. Het oefent nog geen enkele 

invloed op de structuren van zin. Dit verandert pas in de genitale periode. Het imago van de 

fallus stelt het Ik in staat om zich als een volwaardig lid van de omgeving te beschouwen. Het 

Ik acht zich nu in staat om daar vorm aan te geven. Het gaat ervan uit dat de omgeving aan de 

eigen wensen aangepast kan worden. Deleuze laat echter zien dat castratie een eind maakt aan 

dit naïef geloof.  
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Het zich onttrekken aan de geactualiseerde wetmatigheden is alleen mogelijk gegeven 

het verlies van het narcisme. Castratie leidt tot een nieuwe perceptie van de aard van de 

structuren van zin. Het Ik leert beseffen dat het ontstaat vanuit verschillende deelstructuren 

van zin. Zin is altijd partieel en vormt een dynamisch systeem. Het verkent pas op dat 

moment het problematisch veld en is pas dan in staat om adequate oplossingen te construeren. 

Alleen de gerichtheid op de oneindige gebeurtenissen – het aanvaarden van contingent aard 

van zin – maakt een ontsnapping aan het dictaat van het actuele mogelijk.  
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1   Summary 

This thesis is an analysis of the dynamic genesis of sense, developed by Deleuze at the 

end of Logic of Sense. It is an ad literam commentary of the original text, and an attempt to 

do justice to the high level of complexity of Deleuze’s work. First of all the thesis shows how 

strongly Deleuze has been influenced by the tradition of psychoanalysis and that his critique 

of it is mainly restricted to its structuralist branch. Deleuze is convinced that our behaviour 

cannot be understood out of a single structure of sense and speaks of a construction of 

multiple structures. Those multiple structures can be submitted to change and are produced in 

the interactions of a physical body with its surroundings. In the thesis I have shown that the 

critique of structuralist psychoanalysis is reached by means of an analysis of the work of 

Melanie Klein, known for her analysis of the bodily status the of unconscious phantasies. The 

psychopathology is both for Klein and Deleuze primarily a bodily affair, and concerns 

language and social structures only secondarily.  

The chapters of the thesis are devoted to an analysis of subsequent positions that 

structure desire. Each chapter discusses the topology and nature of the phantasmatic objects 

proper to the distinguished positions. Chapter two is a discussion of the properties of the 

schizoid position. This position is the most primary form of organisation of psychic life.  The 

only topological dimension structuring experience is depth. The Ego is directed at bad partial 

object or simulacra and at a good object – a body without organs. The chapter shows how the 

experiences of pleasure in this position are intertwined with the experiences of aggression (the 

death drive) and the self-preservation drive. Chapter three is an analysis of the depressive 

position. The depth is complemented by a new dimension: the height. Various examples of 

depressive psychopathology, as melancholia, are given. Chapter four analyses the dynamics 

of the sexual position. This position is characterised by the disintrication of the drives. 

Sexuality is separated from the death drive and the self-preservation drive. This position is 

characterised by the dominance of the various erotogenic zone’s and an orientation at images, 

which are produces out of those zone’s. Deleuze distinguishes the pre-genital and genital 

period of this position. The genital period is characterised by dominance of the image of the 

phallus. This image strengthens the Ego and allows for coordination of the diffuse polymorph 

perverse experiences. Deleuze develops here an original interpretation of the working of the 
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psychopathology is both for Klein and Deleuze primarily a bodily affair, and concerns 

language and social structures only secondarily.  

The chapters of the thesis are devoted to an analysis of subsequent positions that 

structure desire. Each chapter discusses the topology and nature of the phantasmatic objects 

proper to the distinguished positions. Chapter two is a discussion of the properties of the 

schizoid position. This position is the most primary form of organisation of psychic life.  The 

only topological dimension structuring experience is depth. The Ego is directed at bad partial 

object or simulacra and at a good object – a body without organs. The chapter shows how the 

experiences of pleasure in this position are intertwined with the experiences of aggression (the 

death drive) and the self-preservation drive. Chapter three is an analysis of the depressive 

position. The depth is complemented by a new dimension: the height. Various examples of 

depressive psychopathology, as melancholia, are given. Chapter four analyses the dynamics 

of the sexual position. This position is characterised by the disintrication of the drives. 

Sexuality is separated from the death drive and the self-preservation drive. This position is 

characterised by the dominance of the various erotogenic zone’s and an orientation at images, 

which are produces out of those zone’s. Deleuze distinguishes the pre-genital and genital 

period of this position. The genital period is characterised by dominance of the image of the 

phallus. This image strengthens the Ego and allows for coordination of the diffuse polymorph 

perverse experiences. Deleuze develops here an original interpretation of the working of the 



282 

image of the phallus and considerers it to be an image of a reparative organ. Chapter five 

gives an analysis of the castration complex. It analyses the consequences of the loss of the 

image of the phallus. The confrontation with own limitations and the subsequent loss of 

narcissism, is nevertheless not considered to be an end point of the process of genesis. 

Castration is not equal to a sudden regression to the schizoid position. The experience of 

castration can lead to the emergence of the metaphysical, that is non-physical, surface. The 

Ego can develop a new relation to its surroundings. Last chapter discusses the characteristics 

of phantasms that are proper to the metaphysical surface. It shows how phantasms such as 

becoming-animal can guide individual behaviour. The characteristics of the metaphysical 

surface, as analysed in chapter five and six, allow to understand how severe Deleuze’s 

critique of structuralist psychoanalysis really is. Deleuze shows that sense is organised in 

series, which can never be united into one coordinating structure. The scenes visible in 

individual phantasms – as in the case of various patients of Freud - show that we continually 

search for solutions to various problems. The phantasms are an expression of a body engaging 

with a problematic field, a field that also concerns the social and economic problems. This 

analysis appears to have important consequences for the way in which not only a 

psychoanalytic practitioner but also an artist can relate to individual desire. A phantasm is not 

a source of meaning about our existence but a construction that provides solutions to a given 

problematic field.  

 The thesis also discusses the philosophical aspects of the analysis of the dynamic 

genesis of sense in Logic of Sense. Deleuze develops here an immanent ontology. No God, no 

transcendent Ideas, no universal structure and no subject can be the ultimate fundament of our 

knowledge. Thought and the order it implies, is considered to be a construction. There can be 

no universal structure of sense or meaning. Sense is constructed and can undergo various 

changes. In the analysis it is also shown how fundamental the notion of the Event is to 

Deleuze. Sense is a way to synthesise various events, to navigate in the changing world.  

The fact that sense is not characterised by a given structure does not imply that the 

reality a full of chaos. Deleuze points to a high extent of determination of our surroundings. In 

our daily existence we are almost never confronted with changing patterns of sense. An 

individual is capable of changing of the patterns of actual behaviour only under limited 

conditions. Deleuze shows that in the schizoid position the Ego is not interested in the 

existing structures of sense and is in fact incapable of changing them. De depressive position 

introduces a little change. The Ego perceives of itself as part of a larger whole and perceives 

itself as submitted to an external structure. It fully trusts the Idol, which guarantees the 
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positive impact of that very order on the Ego. In the pre-genital period of the sexual position 

almost nothing changes. The Ego claims no capacity to exercise influence upon the structures 

of sense. The genital period introduces a fundamental change. The image of the phallus 

enables the Ego to perceive of itself as a full member of its surroundings. The Ego considers 

itself to be capable of changing the structures of sense. It is convinced that external reality can 

to a certain degree be adjusted to its own wishes. Deleuze shows that this attempt at control is 

doomed to fail. The naive belief it the control of the world is crashed. The withdrawal from 

the actualised structures is only possible given the loss of narcissism. Castration leads to a 

new perception of the nature of the structures of sense. The Ego realises that it emerges out of 

various partial structures of sense. Sense is eventually considered to be a dynamic system. 

The Ego can fully explore the problematic field and construct solutions adequate to this very 

field. Only openness towards infinite events - the acceptance of the contingent nature of sense 

– allows for an escape from the dictatorship of the actual.  
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