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gebracht. Het niets (néant bij Sartre (1943)) en
manque à être bij Lacan genereren het verlangen dat bij seks met jouissance gepaard gaat,
dat dichter bij de behoeftebevrediging staat.
Het verlangen wordt door seks niet bevredigd. Zij hebben niets met elkaar te maken.
Lezers die in seksualiteit zijn geïnteresseerd
kunnen met dit boek een andere kijk op het
onderwerp krijgen dan doorgaans in psychoanalytische kringen wordt gegenereerd. Al
met al is Sex and nothing een zeer interessant
boek, met verrassende vergezichten op seksualiteit, maar het is niet altijd even gemakkelijk te lezen. Inmiddels weten we wel waarom
wij na een orgasme toch niet helemaal bevredigd achterblijven: het verlangen duikt toch
weer uit het niets op.
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Het onbewuste koppel
Bespreking van
Aleksandra Novakovic (red.) (2016). Couple
dynamics — Psychoanalytic perspectives in
work with the individual, the couple, and the
group. Londen: Karnac Books. isbn 978 1
7822033 1 5, 220 pp., £24,29
Ronny Vandermeeren
Novakovic brengt in dit boek negen essays
samen die een illustratie vormen van de centrale plaats van het interne koppel als een
onbewuste dynamiek in de individuele geest,
en van hoe dit gerepresenteerd wordt in een
koppel, een familie en groepsrelaties. De eer-

ste twee daarvan zijn in feite een herdruk van
een artikel van Kernberg uit 1995 en een van
Britton uit 2003. De overige zeven zijn wel
originele bijdragen. Vanuit haar ervaring in
het Tavistock Centre for Couple Relationships formuleert Novakovic een aantal interessante vragen, die de rode draad vormen in
haar boek. Wat is het precies dat partners
intrapsychisch en interpersoonlijk samen
creëren? Waaruit bestaat het onbewuste koppel? Bestaat er een koppelmentaliteit op de
manier zoals Bion een groepsmentaliteit
beschrijft? Hoe zit het met de relatie tussen
het koppel en de groep, en met de relatie van
het koppel met derden, zoals kinderen, familieleden, vrienden of de bredere sociale
context?
Theorieën die werden ontwikkeld vanuit psychoanalytisch werk met individuen werden
ook toegepast in het denken over koppeldynamiek. Vooral van belang zijn hierbij het
interne koppel, onbewuste fantasieën over
het ouderlijk koppel en de impact van deze
fantasieën op een koppelrelatie. De ideeën
van Melanie Klein en van Bion komen bij de
verschillende essays telkens prominent op de
voorgrond.
Het al wat oudere essay van Kernberg waarmee het boek opent, zet enigszins de toon
voor wat verder volgt. Kernberg bespreekt het
samenspel tussen liefde en agressie in een
partnerrelatie en stelt daarbij dat intimiteit
onvermijdelijk ambivalentie opwekt in oedipale en pre-oedipale relaties. Het verlangen
om een koppel te worden kan uitdrukking
zijn van een behoefte aan een liefhebbende
identificatie met een van de ouders, maar kan
ook worden begrepen vanuit de nood om
vroegere relaties te herstellen. Daarnaast kan
het ook een uitdrukking zijn van het herhalen van agressieve en sadistische interacties
door de partner ertoe te brengen zich te mengen in pre-oedipale en oedipale conflicten.
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Het onbewuste evenwicht dat partners
bewerkstellingen in hun relatie maakt dat
deze wel kan worden benoemd als een ‹ verenigd zijn in waanzin ›, maar deze eenheid
wordt ook weer verstoord door de meer normale en bevredigende aspecten van een relatie. Dit brengt Kernberg tot de stelling dat het
vermogen tot discontinuïteit in partnerrelaties een centrale rol speelt in het kunnen
handhaven ervan.
Het werk van Melanie Klein en van Bion komt
weliswaar in elk essay naar voren, maar wordt
toch het meest grondig toegelicht in het essay
van Hinshelwood. Hij trekt een parallel tussen hoe psychische functies verdeeld kunnen
zijn binnen een groep en binnen een koppel.
Net als de groep kan ook het koppel een
gehele geest of mind omvatten, maar ook
teruggrijpen naar een defensief gebruik van
de ander. Daarbij benadrukt Hinshelwood
het belang van een goed begrip van projectieve processen in het begrijpen van de problemen van een koppel, bijvoorbeeld wanneer een afgesplitst deel van het Zelf blijft
voortbestaan in de geest van de partner. Daartoe volgt hij in eerste instantie Kleins denken
over hoe zeer vroegkinderlijke fantasieën
over gecombineerde objecten en over primitieve vormen van samenzijn tussen de ouders
ondanks hun erg onrealistische karakter toch
actief blijven in de diepste lagen van onze
psyche. Langs die weg verwerven we diep
onbewuste fantasieën over de aard van een
koppel. Hinshelwood volgt dan de evolutie in
het denken van Bion over groepen en hoe hij
deze basic assumptions aanvankelijk zag als
biologisch van aard maar later als veelal
onbewuste psychologische ervaringen. De
groep werd minder gezien als een geheel van
onbewuste familierelaties, maar meer als een
verzameling van delen die onderscheiden
functies van de geest vormen. Het individu
wordt dan herleid tot een specifieke functie

voor de groep. Op een onbewust niveau
omvat de groep de deelfuncties van ieder
individu binnen een coherente relatie met de
ander. Een koppel kan dan worden begrepen
als een voorbeeld van deze vormen van
groepscohesie, waarbij verschillende functies
herverdeeld worden tussen de partners, die
zo samen een mind vormen. Partners containen zo ook aspecten van elkaar.
In de essays van Balfour, van Novakovic en
van Hewison worden verschillende casussen
uit koppeltherapieën beschreven waar een en
ander verdere verduidelijking krijgt.
Bijzonder lezenswaardig vond ik het essay
van Vincent over koppel- en familiedynamiek
zoals die zich in de beginfase van een groepspsychotherapie kunnen voordoen. Beginnende groepen of groepen waar recent
nieuwe leden aansloten, worden nogal eens
gekenmerkt door zogenaamde twee-objectkoppelrelaties. Groepsleden raken geïnteresseerd in elkaar als individuen en (her)ontdekken daarbij een vervreemde sibling, een
verloren geliefde of ouder in de groepstherapeut of in een ander groepslid. Een hele reeks
van koppelrelaties kan hierbij de revue passeren. Dit soort relaties kan erg intens zijn en
gedurende het bestaan van de groep aanwezig blijven. Maar het blijven enkel tweeobject-relaties waarbij de groep wel aanwezig
is, maar grotendeels als publiek en niet als
deel van de relatie. Het is pas wanneer er in
de groep een triangulaire ruimte ontstaat dat
er zich een echte werkgroepfunctie kan gaan
ontwikkelen. We zien dan drie-object-relaties
in de groep, waarbij de relatie met de ander
altijd gezien en ervaren wordt in termen van
de relatie met de derde, wat de groep als
geheel kan zijn of een deel van de groep. Met
het bereiken van een triangulaire ruimte verwerft de groep ook steeds meer het vermogen
om continu te bewegen tussen twee- en drieobject-relaties. De groep als geheel wordt
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rijper en meer reflectief naarmate groepsleden meer interesse krijgen in elkaar en gevoeliger worden voor elkaar en de relaties tussen
hen. De groep kan meer werken met confrontatie en kan sterkere gevoelens aan, waardoor
groepsleden tot introspectie kunnen komen
en zich meer kunnen richten op onderlinge
relaties in het hier-en-nu. Voor de groepstherapeut is het van belang oog te blijven hebben voor het continue switchen tussen beide
toestanden, twee-object- en drie-object-relaties. Deze afwisseling staat centraal in het
groepstherapeutisch werk, maar vormt er
tegelijk de grote moeilijkheid van.
In de afsluitende essays wordt de koppeldynamiek toegepast op organisaties en de bredere sociale omgeving, maar deze vond ik
voor mezelf van minder belang.
Globaal is dit boek er een dat zeker de nodige
aandacht verdient. De vragen die de auteur in
het begin van het boek centraal stelde, worden op een vrij grondige manier besproken
en ten dele ook beantwoord. Vooral wie met
koppels werkt, zal in deze verzameling essays
waardevolle aanknopingspunten vinden voor
de dagelijkse psychotherapeutische praktijk.

Drives, drives, drives …
Bespreking van
Paul Moyaert (2017). Schizofrenie — Een
filosofisch essay over waanzin. Nijmegen: Van
Tilt Uitgeverij. isbn 978 94 600 4315 4, 244 pp.,
€ 19,95
Marc Calmeyn
De auteur, hoogleraar filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven, windt er geen doekjes om: schizofrenie bestaat! Moyaert expliceert in het eerste deel heel duidelijk zijn

uitgangspunt. Ervan uitgaande dat waanzin
een zichzelf structurerende en dynamische
werkelijkheid is, impliceert dit een immanente en dynamische wezensanalyse van waanzin. Immanent in de betekenis van eigen aan
het wezenlijke; dit in tegenstelling tot etiologische verklaringen en klassieke classificaties
die (te) uitwendig zijn. Dynamisch, want
waanzin is an sich een dynamisch ziekteproces. Een negatieve beoordeling van schizofrenie (vergelijk ‹ negatieve › symptomen) is bijgevolg uit den boze. De auteur kiest voor een
positieve opvatting; dit in het voetspoor van
Gilles Deleuze (1925-1995). Deze Franse filosoof is een van de grote inspiratoren van
Moyaert om schizofrenie wezenlijk te
begrijpen.
In het tweede deel dient Freuds essay over de
memoires van Daniel Paul Schreber als basis
om schizofrenie te begrijpen. Moyaert gaat
uitgebreid in op de waanstemming van de
Weltuntergang, met dank aan de bijdrage van
de existentiële psychiatrie om dit onwerkelijk
worden van de wereld beter te kunnen begrijpen. De blijvende discussie of Schreber aan
paranoïde schizofrenie of paranoia leed biedt
de auteur de gelegenheid om onderscheid
tussen deze beide ziektebeelden te maken. In
schizofrenie is het lichaam aangedaan; dit in
tegenstelling tot paranoia. Zelfs meer: in de
schizofrenie lijdt het lichaam aan de driften:
‹ Ze [schizofrenie] kent driften van binnenuit
als krachten die niets geven om het welzijn
van lichaam en geest, en het lichamelijke zelf
aanvallen › (p. 230). Niet de inhoud (het quid)
van de driften, maar het driftmatige zelf (het
quod) vormt het onleefbare van schizofrenie.
Freud stelde de inhoud centraal, maar dit is
dus niet het wezenlijke. De driften áls driften,
daar gaat het over.
Het derde deel van het boek is — logischerwijze — een uitgebreide uitwerking van de
drift en hoe in het bijzonder het woeden van
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