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pijn en lust vermengde seksuele transgressies een psychische katalysator kunnen vormen. Ze blijken een onvermoede, krachtige
toegang tot niet gebonden, sensorieel gebleven, niet in de vrije associatieketting op te
nemen stukjes psyche. Meegebracht in de
consultatieruimte van een niet rigide, open
psychoanalytica die haar eigen onbewuste
goed weet af te stemmen op het niet-verdrongen onbewuste van haar patiënt, kunnen deze belevingen van ‹ een teveel › (‹ alsof
ik uiteengespat werd in oneindig veel splinters ›) — niet te verwarren met een psychotische fragmentatie — leiden tot onvermoede
psychische groei. Ook niet-seksuele facetten
van de psyche kunnen door diezelfde ‹ anarchistische › turbulente storm toegankelijk
gemaakt worden voor denken.
Het boek, met weliswaar erg wisselende
bijdragen, blijkt dan toch de verdienste te
hebben onze comfortabele kijk op zogenaamd normale seksualiteit te doorbreken.
Het weet de al door Freud belichte, potentieel ontwrichtende, maar ook structurerende, creatieve kracht van seksualiteit
opnieuw in het licht te zetten. In een bioniaans aandoende oscillerende beweging duiken nieuwe structurerende krijtlijnen
betreffende onze psychoseksualiteit op om
weer losgelaten te worden zodra ze
wederom normerende, beperkende denkkaders dreigen te worden.

Laplanches astronomie
van het onbewuste
Bespreking van
Dominique Scarfone (2015). Jean Laplanche
— An introduction. Vertaling D. BonnigalKatz. New York: The Unconscious in
Translation. isbn 978 1 942254 02 7, 144 pp.,
$ 49,50
Jens De Vleminck

Reeds bij leven was Jean Laplanche een van
de Franse grootmeesters van de psychoanalyse. Lange tijd bleef hij echter ongewild in
de schaduw van zijn leermeester Jacques
Lacan. Desalniettemin verschenen Laplanches eerste, belangrijke publicaties nog
voor die van Lacan in Engelse vertaling.
Naast Vie et mort en psychanalyse (1970), dat
in 1976 op de markt kwam, verwierf Laplanche reeds in 1973 in het Engelse taalgebied
een eerste bekendheid met het nog steeds
invloedrijke Vocabulaire de la psychanalyse
(1967). Dit laatste wapenfeit bewerkstelligde
dat men Laplanche veelal kende als
‹ Laplanche en Pontalis ›. Lacan, die pas later
(eind jaren zeventig), maar met rasse schreden, aan een Engelstalige vertaalslag begon
(te beginnen met Séminaire xi en een selectie van teksten uit de Écrits), zou Laplanche
al snel ook buiten het Franse taalgebied
overvleugelen. Laplanches andere teksten
raakten slechts traag en met mondjesmaat
vertaald. Zijn werk bleef onder de radar en
— in tegenstelling tot die van Lacan — bleef
diens faam lange tijd beperkt. Beiden moeten echter het freudiaanse voorrecht van
een Standard Edition vooralsnog ontberen.
Net als bij Lacan is er bij Laplanche sprake
van een zeer divers aantal vertalers. Deze
grote diversiteit op eenzelfde leest schoeien
en Laplanches werk voor een Angelsaksisch
publiek verder ontsluiten, is een bekommernis die uitgeverij The unconscious in
translation alvast ter harte wil nemen.
Drie jaar na het overlijden van Jean Laplanche (De Vleminck 2012) verschijnt met Scarfones Laplanche een eerste Engelstalige
introductie tot zijn oeuvre. De hoofdmoot
van het boek omvat een Engelse vertaling
van Scarfones haast twintig jaar geleden
gepubliceerde, gelijknamige Franstalige
boek (Scarfone 1997). Het corpus wordt aangevuld met een nieuwe Engelse vertaling
van twee van Laplanches teksten, in samenspraak met Laplanche zelf tot stand gekomen. Het betreft één van zijn vroegste teksten, de met Jean-Bertand Pontalis
geschreven ‹ klassieker › Fantasme originaire,
Fantasme des origines, origines du fantasme
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(1964) — met een postscript uit 1985 — , en
een van zijn laatste teksten, het voorwoord
bij Freuds Aan gene zijde van het lustprincipe
(uit 2012). Laplanches alfa en omega als het
ware. Dit moet wellicht goedmaken dat
Scarfones Laplanche-bespreking ‹ slechts ›
diens teksten tot eind jaren 1990 behandelt.
Voor het werk vanaf 1999 wordt louter doorverwezen naar de recent door hetzelfde huis
gepubliceerde vertalingen van Entre séduc
tion et inspiration (1999) en Sexual (2007).
Het feit dat Scarfone zich niet de moeite
heeft getroost om ook deze latere teksten
mee op te nemen in een update van zijn
oorspronkelijke manuscript, is zonder meer
een gemiste kans te noemen.
Desalniettemin lost Scarfone zijn belofte
om de lezer te laten kennismaken met
Laplanches kernideeën in. Zowel Laplanches bijdrage tot de freudiaanse psychoanalyse als de interne ontwikkeling van diens
eigen denken worden verduidelijkt aan de
hand van de laplancheaanse metaforen uit
de astronomie. Met verwijzing naar Ptolemaeus en Copernicus, thematiseerde
Laplanche zelf Freuds denken als een
‹ onvoltooide copernicaanse revolutie ›. Scarfone slaagt er overtuigend in om de verschillende facetten van Laplanches kritische Freudlectuur te evoceren. Door Freuds
teksten ‹ aan het werk te zetten ›, beoogt
Laplanche de freudiaanse psychoanalyse
‹ nieuwe fundamenten › te verlenen. Laplanches theoretische kernstuk daartoe is zijn
bekende ‹ veralgemeende theorie van de
verleiding ›. Scarfone slaagt erin om de
genese en de implicaties van deze theorie
nauwgezet uiteen te zetten. Zijn betoog is
daartoe in grote mate gebaseerd op twee
scharnierpunten in het oeuvre van Laplanche, namelijk Vie et mort en psychoanalyse
(1970) en Nouveaux fondements pour la psy
chanalyse (1987). De lezer krijgt daardoor
terzelfdertijd een leeswijzer voor deze twee
boeken aangereikt. Daarnaast stipt Scarfone
ook terecht aan dat Laplanche allerminst
louter een Freudgeleerde en theoreticus is
geweest. Hij vestigt daartoe de aandacht op
Laplanches opvatting over de intense ver-

wevenheid van psychoanalytische theorie
en praktijk. Dit wordt op het einde van het
boek zeer expliciet duidelijk wanneer de
analytische kuur door Laplanches spectrum
van de algemene verleiding opnieuw wordt
overdacht. De asymmetrische relatie tussen
moeder en kind, inclusief het noodzakelijke
mislukken van de vertaalarbeid van de zogenaamde ‹ enigmatische boodschappen ›,
fungeert bij Laplanche als het model om de
essentie van het analytisch proces te
herdenken.
Enkele beperkte verwijzingen naar psychoanalytische referentiefiguren als Ferenczi,
Winnicott en Lacan niet te na gesproken,
blijft deze lezenswaardige introductie van
Scarfone enigszins hangen op het niveau
van de synthese. Laplanches denken wordt
te weinig geproblematiseerd en gecontextualiseerd. Scarfone fungeert te veel als onkritische boodschapper, waardoor de tekst een
soms storend hagiografisch parfum krijgt.
Desalniettemin maakt de uitgeverij met de
vertaling van Scarfones tekst zonder meer
de juiste keuze om de Angelsaksische
wereld te laten proeven van Laplanches
unieke inzichten. De toegevoegde uitgebreide bibliografie biedt daartoe een bijkomend, handig hulpmiddel. In tijden waar
de lectuur van de grondteksten van Freud
meer en meer wordt veronachtzaamd en er
gemakshalve een toevlucht wordt gezocht
tot vaak ongenuanceerde secundaire literatuur, blijft Laplanche een uitgelezen gids
om Freuds grondteksten steeds met nieuwe
ogen te (her)lezen. Als de herontdekking
van Laplanches teksten daarbij als een
spreekwoordelijke ladder kan fungeren, is
de missie van zowel Laplanche als Scarfone
geslaagd.
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