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teit van Freud tegenover het fascistische
gevaar.
Dit boek is al met al een interessant project,
aangezien het stimuleert tot verder naden
ken en tot het bestuderen van de wortels
van het doodsdrift-concept bij Freud. Dit
thema is nog nooit zo actueel geweest als
vandaag!
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Ruimtelijk analyseren
Bespreking van
Cosimo Schinaia (2016). Psychoanalysis and
architecture — The inside and the outside.
Londen: Karnac Books. isbn 978 1 7822041 1
4, 328 pp., £ 26,44
Sjef Houppermans
Psychoanalyse en architectuur zijn beide
meervoudig ruimtelijk bepaald. Dat is het
uitgangspunt van Cosimo Schinaia, een
Italiaanse auteur uit Genua die werkzaam is
als psychoanalyticus, en architectuur nauw
betrekt bij zijn denken over geestelijke
gezondheidszorg. Dat leidt ertoe dat hij in
zijn boek gedetailleerd ingaat op het ont
werpen en bouwen van gezondheidscentra,
evenals op de inrichting van de ontvangst
kamer van de psychoanalyticus. Van de
andere kant bekijkt hij de realisaties van de
architect zowel vanuit het creatieve vertrek
punt als met de ogen van gebruikers. Maar
ook in bredere zin zijn er correspondenties:
psychoanalyse heeft als een van haar doel
stellingen een innerlijke ruimte te creëren
die vrijheid mogelijk maakt en de architect
streeft ook naar een samenspel tussen bin

nen- en buitenruimte waarin mensen zich
op ‹ hun plaats › voelen. De auteur wil zoe
ken naar wegen volgens welke psychoana
lyse en architectuur elkaar kunnen onder
steunen in het bevorderen en vergroten van
‹ mental containment › en soepele overgan
gen tussen wat hij in de titel aangeeft als
‹ inside › en ‹ outside ›. Hoe kunnen wij goed
wonen, in onze geest en, daarmee nauw
verbonden, in onze woning? Openstaan
voor de noden en vragen van analysanten en
bewoners dient voor Schinaia altijd en
overal voorop te staan. Dit geldt voor allerlei
vormen van psychotherapie en voor velerlei
typen gebouwen (administratief, educatief,
cultureel enzovoorts). Constructieve creati
viteit is de leidraad op beide gebieden,
samen werken aan nieuwe ontwerpen.
Daarom ook zijn beide disciplines verwant
aan artistieke ondernemingen.
In het eerste hoofdstuk beschrijft de auteur
zijn eigen situatie waarin de nadruk ligt op
de vrijheid die hij als migrant verwierf, met
intellectuele souplesse en openheid als
resultaat. Vanuit dat vertrekpunt leidde
voor hem de uitwisseling tussen verschil
lende wetenschappelijke en culturele
domeinen tot nieuwe originele vondsten. In
het vervolg daarop verkent hij in hoofdstuk
twee grenzen en de mogelijkheden deze in
samenwerkingsverbanden te overschrijden.
Hoofdstuk drie behandelt de metaforische
architectuur van de psyche vanaf Freuds
archeologische beelden tot onder andere de
theorie van Bollas waar een voortdurend
af- en opbouwen elkaar afwisselen. Hoofd
stukken vier, vijf en zes gaan respectievelijk
in op ruimte, tijd en continuïteit versus
discontinuïteit als fundamentele criteria
voor beide werelden. Wat dit laatste aspect
betreft leidt onze postmoderne maatschap
pij volgens de auteur tot een ‹ radicaal
nomadisme ›, hetgeen het gebruik van
gesloten symbolische systemen en van
rigide compartimentering ongeschikt
maakt. In de latere hoofdstukken komen de
al genoemde concrete invullingen (huis,
kliniek, behandelruimte) aan bod en Schi
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naia besluit met een aantal aanbevelingen
om de samenwerking verder te bevorderen.
De tussenhoofdstukken zeven en acht wek
ten mijn bijzondere aandacht, al is hun
plaats in het geheel misschien wat vreemd.
Eerst komt het begrip ‹ haast › aan bod waar
bij als tegenpool de langzame of zelfs stil
staande conceptualisatie gewaardeerd
wordt, de ‹ dode tijd van de analyse › die
André Green benoemde, of de trage vor
ming van een architecturaal project. In
hoofdstuk acht ten slotte wordt de blik ver
legd naar de notie ‹ unheimlich ›, in het
Engels ‹ uncanny ›. Deze term uit het gelijk
namige artikel van Freud tracht te benoe
men waar en in hoeverre het eigene, het
huiselijke, het intieme tegelijk het vreemde,
het oneigene en radicaal andere kan zijn.
De psychoanalyse zoekt wegen om deze
twee dimensies elk een plaats te geven en
architectuur zou er ook op gericht moeten
zijn gastvrijheid te bieden aan dit span
ningsveld. De auteur schrijft: ‹ Vandaag de
dag moet de architectuur werken met
ideeën over ruimte waarin de verschillen
tussen zelf en niet-zelf, tussen orde en
chaos, tussen gedifferentieerd en niet afge
bakend kunnen meespelen ›. Zo kan zij tege
moet komen aan complexe verwachtingen
en ook een plaats bieden aan dat wat altijd
al de deur werd gewezen. In een fraaie ver
gelijking laat Schinaia zien hoe dat concreet
kan uitpakken. Enerzijds wijst hij op het
Junkerhaus als museum van Heimlichkeit en
anderzijds voert hij Frank Gehry op als
architect die de deconstructivistische
dimensie meeneemt in zijn werk. Diens
huis in Santa Monica is geen homogeen
geheel maar ‹ een som van verschillende,
schijnbaar autonome eenheden die een
intense dialoog en een formele relatie tot
stand brengen tussen binnen en buiten ›. De
auteur hint hierbij volgens mij ook op een
verdere samenhang tussen mens en wereld
in het antropoceen waarbij de term ‹ ecoarchitectuur › gebruikt zou kunnen worden.
Dit soort concrete invullingen met spre
kende foto’s geven het boek een reële meer
waarde. We vinden dat terug daar waar

verschillendesoorten architecten naar ana
lytische maatstaven gewogen worden. Zui
ver functionalistische bouwwerken ontbe
ren vaak de extra’s die de fantasie een plaats
gunnen. Drie voorbeelden laten zien hoe
verlangen en verbeelding architecturaal tot
hun recht komen:
-- Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona
streeft enerzijds naar verre hoogten,
maar schuwt niet de krochten van de
geest onderdak te verschaffen en ze blijft
ook onaf, zelfs als de huidige bouwmees
ters er ooit een punt achter zetten. Zo is
ze een afspiegeling van de menselijke
geest in al zijn geledingen en in zijn virtu
ele openheid.
-- De Notre Dame des Champs van Le Cor
busier in Ronchamp laat zijn grootse
zadeldak als moederlijke overwelving de
leegte tegelijk aanduiden en overspan
nen. Beide kerken komen tot een span
nend samenspel tussen mannelijke en
vrouwelijke componenten in wisselende
samenstelling, een beweeglijkheid waar
mee de architectuur een vruchtbare inspi
ratiebron kan vormen voor de
psychoanalyse.
-- Als derde, meer werelds voorbeeld zij het
Guggenheim-museum in New York
genoemd, waar Lloyd Wright tegen de zin
van directeur Sweeney (die vreesde dat
zijn schilderijen niet mooi recht zouden
hangen) in een prachtige lange afdalende
spiraalvorm de expositieruimte ontwierp
die naadloos aansluit bij de natuurlijke
bewegingen en verwachtingen van de
bezoekers.
Dit boek biedt dus een mooi overzicht van
contacten tussen beide gebieden en van
mogelijkheden om hier vanuit tot een voller
begrip van ruimtelijke mogelijkheden te
komen en van een vrijere positie voor men
sen in samenhang met hun binnen- en bui
tenruimtes. Twee punten van kritiek zijn
volgens mij echter toch ook wel op hun
plaats. Allereerst is de volgorde van behan
delde onderwerpen enigszins willekeurig al
is er wel een goed register als wegwijzer.
Een tweede aspect vind ik wat moeilijker
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verteerbaar: de auteur citeert overvloedig
duizend-en-een bronnen waarbij regelmatig
hele bladzijden tussen aanhalingstekens
staan. Ook al beweert een criticus (in een
van de talrijke parateksten) dat deze lappen
deken net de charme van het project uit
maakt en aangeeft dat hier uit vele materia
len een groter bouwwerk gerealiseerd
wordt, toch werkt ook geregeld de overdaad
verwarrend. Maar wie stevig de pas erin zet
komt ook bij allerlei uitgangen van dit laby
rint terecht waar hij wellicht blij verrast zijn
lievelingsplek ontwaart zoals Freud op
3 september 1900 op de Acropolis.

Racisme, in en buiten de
spreekkamer
Bespreking van
Narendra Keval (2016). Racist states of mind
— Understanding the perversion of curiosity
and concern. Londen: Karnac Books. isbn
978 1 78049 074 8, 141 pp., £ 17,94
Piet Decoster
Een basisidee in de psychoanalyse is dat
onze notie van identiteit in feite een com
plexe lappendeken is van allerlei identifica
ties, bijeengesprokkeld uit min of meer
toevallige contacten. Hiermee gaan wij uit
van een realiteit die haaks staat op de
mythe van zuiverheid en uniformiteit.
Stigmatisering speelt een belangrijke rol
binnen de psychoanalyse. Ook etnische
haat is voor de psychoanalyse geen vreemd
onderwerp.
In onze tegenwoordige tijd waarin zowel
vrijwillige als gedwongen migratie de Wes
terse wereld kopbrekers en zielenleed
bezorgt, lijkt de stelling van Freud dat de
mens een wolf is voor de andere mens van
toepassing te zijn. Indicatief hiertoe is het
recentelijk door Donald Trump afgevaar
digde inreisverbod in ‹ The land of the free ›.

Racist states of mind van Narandra Keval
vertrekt vanuit de idee dat wij als clinici in
onze behandelkamers niet of onvoldoende
het juiste gewicht toedichten aan externe
gebeurtenissen verbonden aan ras en
etniciteit.
De auteur houdt een pleidooi om zaken
gerelateerd aan ras of etniciteit niet als
externe zaken te beschouwen — zijnde min
der belangrijk dan de interne wereld en de
overdrachtsrelatie —, maar wel integraal
behorend tot het psychische leven en het
therapeutische proces. Het gaat hierbij om
afkomst in de letterlijk zin van het woord.
Hoe de buitenwereld en de binnenwereld
op elkaar ingrijpen vormt de focus van dit
boek.
Racisme dient namelijk al te vaak als
gemakkelijkheidsoplossing voor meer
gelaagde of complexere innerlijke aangele
genheden waaronder het niet kunnen aan
vaarden van het tekort, het zoeken naar een
imaginair Utopia of ‹ Moederland › en het
voorbijgaan aan een eigen verlangen en een
daarbij behorende emotionele vrijheid.
Dit boek onderzoekt verschillende aspecten
van zowel racistische als etnische problema
tieken bij individuen, organisaties en de
gehele maatschappij. Centraal staat hierbij
de notie dat elk van ons het in zich heeft om
vooroordelen ten aanzien van een/de ander
te hebben.
Laat het net onze narcistische kwetsbaar
heid zijn die een vruchtbare bodem vormt
voor racistische gevoelens. Tijdens het lezen
worden we gewezen op het aanvaarden en
het op ons nemen van onze eigen verant
woordelijkheid als individu ten opzichte
van racisme. Het is onze taak als analytici
om racisme met open vizier te benaderen,
om een dieper inzicht te verwerven in de
menselijke kwetsbaarheden die aan de
basis liggen van racistisch denken en
voelen.
Keval heeft in zijn boek een aantal fragmen
ten uit de fameuze anti-immigratiespeech
van de conservatief Enoch Powell (april
1968) gepubliceerd. Hij analyseert deze
speech in een poging de achterliggende
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