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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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de doodsdrift een vernietigende werking op
het zelf heeft. Zeer toepasselijk gebruikt de
auteur regelmatig het clusterbombardement
als metafoor om de psychotische crisis te
beschrijven. De wijze waarop schizofrenie
zich redt uit het onleefbare is iets dat totaal
ontbreekt in de klassieke werken over schizofrenie. Moyaert hecht er terecht veel belang
aan. Daarin levert hij een originele bijdrage.
Lacan expliciteert waanzin vertrekkend vanuit zijn gekende driedeling (het Reële, het
Imaginaire en het Symbolische). Moyaert
neemt dit als opstap om twee wijzen waarop
schizofrenie zich redt uit te werken, namelijk
het genot aan het ritme van klanken en een
eigen orde scheppen met de elementaire
principes van het Symbolische. Wat de eerste
wijze betreft: het genot maakt deel uit van de
psychose: ‹ Psychotici houden van hun waan,
meer dan van zichzelf › (p. 167). En het ritme
van klanken maakt het onleefbare draaglijk:
‹ Wat er in de plaats komt, is een dansende
stroming: gestroomlijnde of, juister, in elkaar
overvloeiende klanken zonder inhoud, klanken die je lichaam niet aanvallen › (p. 168). Dit
inzicht heeft verstrekkende gevolgen voor de
therapeutische praktijk. Zo bijvoorbeeld dienen muziektherapie en creatieve therapie
hun rechtmatige plaats op zijn minst te
behouden of in elk geval te krijgen. Wat de
tweede wijze betreft is deze zin verhelderend:
‹ De neurose vecht met de heersende orde, de
psychose niet, want die moet zelf orde
scheppen ›.
Schizofrenie werkt ook nog op een andere
wijze aan een eigen orde. Ze creëert levensnoodzakelijke onderscheidingen, tussen binnen en buiten, open en gesloten, dichtbij en
veraf, plus en min (p. 231). Dit behoort tot de
kern van de schizofrenie, samen met het te
dicht op de huid zitten van driften die
lichaam en geest aanvallen. Schizofrenie is
als geen ander één met (het geweld van) de

driften. De auteur beargumenteert dit als
volgt: schizofrenie heeft een intieme en oorspronkelijke kennis van de driften, wat tegelijkertijd ook het ondraaglijke lijden uitmaakt. Immers, het is een pijnlijke
blootstelling aan de driften.
Het werk van Gilles Deleuze laat toe om dit
verder te denken en — opnieuw — originele
inzichten te genereren. Deleuze schrijft over
de taal van de schizofrene Wolfson en spreekt
onder andere over ‹ het lichaam zonder organen ›. Dit complexe begrip is in feite een universeel menselijk gegeven en niet typisch
voor schizofrenie. Moyaert beschrijft het
metaforisch voor schizofrenie als volgt: ‹ […]
een vlak waarop bewegingen en combinaties
vloeiender en beweeglijker worden› (p. 205). Het
is een verademing in het geweld van de dissociatieve, ontbindende krachten die in schizofrenie werkzaam zijn. Het is een vlak dat de
chaos doormidden klieft, zonder dat de
chaos verdwijnt. Het maakt enigszins leven
mogelijk in de chaos. Het is dus een therapeutische kracht! Dit is dus een andere benadering dan die van de psychoanalyse.
Moyaert wijst erop dat beide — de schizoanalyse van Deleuze en de psychoanalyse —
‹ elkaar niet kunnen omarmen ›. Deleuziaanse
begrippen leiden daarbij tot een ander concept van gezondheid, een andere gezondheid
dan de ‹ normale › opvatting, namelijk als
afwezigheid van symptomen: ‹ […] er is een
gezondheid mogelijk in de schizofrenie, die
erin bestaat zich te bewegen in haar waanzin ›
(p. 233).
Waarin bestaat de originaliteit van dit werk,
want origineel is het in elk geval? Moyaert wil
ten eerste schizofrenie vanuit haar (immanente en dynamische) kern begrijpen. Even
terzijde: om uit de discussie over de term
schizofrenie te geraken, pleit ik ervoor om
Kretschmers begrip Kernpsychose nieuw
leven in te blazen. Naar de kern, enkel zo kan
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er recht gedaan worden aan deze ernstige
pathologie en haar behandeling. Ten tweede
is schizofrenie — laten we deze term nog
even verder gebruiken — de aandoening bij
uitstek waar de driften als driften in het
geding zijn. Zonder meer is dat de bijdrage
bij uitstek van de auteur aan een (ver)
nieuw(end) denken over, jawel, schizofrenie.

Catharsis 2.0

de psychoanalyse te verwerpen, wil men met
helen bezig gaan. Want om te helen is het
niet van belang om, zoals Freud noodzakelijk
achtte, überhaupt iets te weten te komen over
onbewuste conflicten en beweegredenen.
Daarom wijzen de modern psychoanalytici de
abstinentie en neutraliteit van de analyticus,
het benutten van de bank en van interpretaties af, als technieken die de analyticus isoleren van de patiënt en van de verontrustende
gevoelens die het contact oproepen.
Hoe het helen in zijn werk gaat beschrijft
Madonna als volgt:

Bespreking van
John Madonna (red.) (2017). Emotional
presence in psychoanalysis — Theory and
clinical applications. Londen: Routledge. isbn
978 11 3888 9330. 202 pp., £32,99
Roger Borath
Dit boek geeft het betoog weer over de
modern psychoanalysis, een stroming in de
Noord-Amerikaanse psychoanalyse. Het was
de eerste keer dat ik las over modern psychoanalysis en ik schrok ervan.
Het eerste deel van het boek is een inleiding
in de ontstaansgeschiedenis en de plaats van
de modern psychoanalysis binnen de NoordAmerikaanse stromingen. John Madonna is
de redacteur van het boek en heeft de helft
van de hoofdstukken verzorgd. Hij legt in het
eerste hoofdstuk uit wat modern psychoanalysis is, in zijn typische prozaïsche stijl. De openingszin luidt: ‹We know now that it is not
understanding ascribed from without by a distant voice that cures the broken human spirit›.
Analyse moet zich niet bezighouden met het
begrijpen of te weten komen, maar met het
helen van de gebroken menselijke ziel.
Dit is een boek voor helers, niet voor psychoanalytici. De auteurs argumenteren terecht
dat het noodzakelijk is om de identiteit van

‹ It is the resonating presence of the other,
without provocation, allowing and allowed.
Reflecting and mirroring like the good
mother, the analyst sharing the primordial
dawning of experience, at times in soundless
rhythm, beyond words. Then, the eventual
coming fort of the longings, fears, the furies,
the person separate and suffering in the
encounter. And then the light of knowing,
which grows within, in the mutual presence
which enables advance in psychic development ›.
Mirroring doet denken aan Kohut, reflecting
en development aan Fonagy, en de good
mother aan Winnicot. Deze verwijzingen suggereren een op ontwikkeling gerichte visie.
Dit is echter niet waar de modern psychoanalysis mee bezig wil zijn. Zij wil de klassieke
(lees Noord-Amerikaanse) weerstandsanalyse
moderniseren. De noodzaak voor modernisering komt voort uit de klinische ervaringen
dat duiden van de weerstand niet behulpzaam is bij pre-oedipale problematiek. Maar
in hun antwoord schiet de modern psychoanalysis door naar het andere uiterste in de
omgang met weerstand. Nu is het zaak om
helemaal met de weerstand mee te gaan. De
analyticus dient volledig beschikbaar te zijn
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