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voor beide partijen iets opleveren. Juist het
fundamentele verschil tussen praktijk en
theorie kan iets opleveren wat betekenis
genereert. De verbatim verslagen die in dit
boek naar voren worden gebracht kunnen de
lezer in staat stellen zelf te oordelen in hoeverre het spreken effect heeft op het subject
en wat de relevantie en het effect van interpretaties is.
Mattias Desmet heeft met Lacan’s logic of
subjectivity een topprestatie geleverd, niet
alleen door het complexe grafeem van verlangen helder uiteen te zetten, maar ook
door de weg naar empirisch onderzoek open
te houden. Zijn verschillende parcoursen
door het grafeem van verlangen heen stellen
de lezer in staat zelf aan de hand van het
integraal overzicht een coherent beeld te
krijgen van een gecompliceerde maar uitdagende theorie van Lacan. Deze parcoursen
leveren altijd nieuwe perspectieven op zowel
voor het subject als voor de wetenschap in
een bredere context. Om die reden alleen al
zou men kunnen zeggen dat de aanname
dat psychoanalyse en wetenschap elkaar
uitsluiten, een vormfout is.
Dit boek is vooral interessant voor lacanianen, maar lezers die houden van logica en
wiskundige modellen hoeven niet achter te
blijven.
Noot
1 Grafeem komt van het Griekse γραϕειν;
schrijven; het betekent schriftteken, trek met
een bepaalde betekenis. In Nederlandse teksten wordt ook wel de term ‹ graaf › gebruikt.
Fr., graphe; Eng., graph.

Ontvadering: zegen en
vloek?
Bespreking van
Frank Koerselman (2020). Ontvadering
— Het einde van de vaderlijke autoriteit.
Reeks Nieuw Licht. Amsterdam:
Prometheus. ISBN 978 90 4464 2018, 96 pp.,
€ 15,00
David Con
Centraal in de reeks Nieuw Licht staat telkens een vraag die de Nederlandse filosofen
Coen Simon en Frank Meester, op basis van
een klassieke tekst, voorleggen aan een
hedendaagse denker. In dit boek is het
onderwerp de afkalving van de vaderlijke
invloedssfeer, met als uitgangstekst Auf dem
Weg zur vaterlosen Gesellschaft (1963; vertaling: Op weg naar een vaderloze samenleving)
van de Duitse psychoanalyticus Alexander
Mitscherlich (1908-1982). Hoe moet de rol
van de vader eruitzien in de huidige geïndividualiseerde, geseculariseerde en geëmancipeerde samenleving? Dit is de vraag die
Koerselman, psychiater en emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie, voorgelegd krijgt. Vertrekkend vanuit het oergezin
beschouwt Koerselman de ‹ vader › en ‹ moeder › als basisbeelden die symbool staan voor
twee tegengestelde basisbehoeften. Enerzijds de behoefte aan veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie, waar de moeder in
voorziet en die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van een stabiel zelfgevoel en een
basaal vertrouwen in de ander. Anderzijds
het verlangen naar separatie: de beweging
naar het buitendomein en het veroveren van
een plaats in de wereld. De vader speelt hierbij een cruciale rol door het kind kennis en
ambachtelijke vaardigheid bij te brengen en
verantwoordelijkheid te leren dragen. Sleuteltermen hierbij zijn uitdagen en afrem-
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men, lof en kritiek, solidariteit en competitie, beloning en straf. Kwaliteiten die de
vader doorgeeft zijn moed, beleid en trouw.
Genoemde basisbeelden en bijbehorende
basisbehoeften kunnen worden overgedragen op zowel personen (bijvoorbeeld op
politici) als abstracties, zoals staat en godsbeeld. Zo wordt een moederoverdracht herkenbaar in een verlangen naar een verzorgingsstaat. Diezelfde basisbeelden
beïnvloeden volgens Koerselman, binnen de
context van de samenleving, de onderlinge
verhouding tussen burgers. Hij onderscheidt daarom een moederlijke, horizontale dimensie van een vaderlijke, verticale
dimensie. De horizontale dimensie weerspiegelt een egalitaire verhouding tot de
ander, naast waarden als solidariteit, inclusiviteit en wederzijds respect. De verticale
dimensie weerspiegelt daarentegen juist
selectiviteit en een hiërarchische verhouding tot de ander, waarbij de staat het gezag
heeft om verdiensten van burgers te wegen.
Het in ogenschouw nemen van de overdracht van het vaderlijke basisbeeld op de
godsbeleving toont wat er met dat vaderbeeld aan de hand is en welke veranderingen het ondergaat. God is tegenwoordig
alleen maar Liefde en toont dat juist de verticale, vaderlijke dimensie van een straffende en belonende god ontkend wordt. Van
een patriarchaat is sprake wanneer het verticale, vaderlijke domein over het horizontale,
moederlijke primeert. De industriële revolutie heeft volgens Koerselman de kiem gelegd
voor een afkalving van de plaats van de
vader in de samenleving. ‹ Mannenkracht
werd overbodig door stoommachines en
verbrandingsmotor ›, schrijft hij (p. 53). Overdraagbaar ambacht verdween en hiermee
het vaderbeeld waaraan het kind zich kon
spiegelen. Het vaderlijke verticale domein
raakte in verval. Dit werd versterkt door de
opstand tegen de autoriteit, ‹ de strijd van
zonen tegen vaders ›, van eind jaren 1960.
Koerselman vervolgt met een opvallende

bewering wanneer hij stelt dat het patriarchaat plaatsmaakt voor een matriarchaat.
En dit ziet hij als een regressief fenomeen.
Het gevolg hiervan is een horizontale
samenleving, die inclusief is en vrij van verschil. En dit heeft weer een prijs. De ontvaderde samenleving zonder verschil betekent
een fluïde samenleving, ontdaan van Zeitgebers als gezag, ordening, traditie, anciënniteit, historische bepaaldheid en richtinggevende verhalen. Het individu wordt
overgeleverd aan bevestiging door sociale
media en selfies. Deze fluïditeit is overigens
al eerder door denkers als Zygmunt Bauman
en Herman de Dijn geanalyseerd. Borderline
en narcistische fenomenen als identiteitsen genderfluïditeit en zelfoverschatting krijgen vrij spel. Respect voor institutioneel
gezag verdwijnt, met als gevolg agressie
tegen agenten en ambulance- en onderwijspersoneel. Begrenzing, frustratie en ‹ nee ›
zijn passé. Een sprekend, tragikomisch voorbeeld dat Koerselman hiervan geeft, is een
Amsterdamse instelling voor kinderopvang,
waar de pedagogische basisregels voorschrijven dat ‹ nee › zeggen tegen kinderen vermeden moet worden. Betekent dit niet dat deze
kinderen geen frustratietolerantie ontwikkelen en later in hun leven hierdoor het risico
lopen ten prooi te vallen aan een burn-out?
Koerselmans antwoord op de vraag van
Meester en Simon is dat vaders voor een
keuze staan. Durven ze vaderwaarden en
-deugden als flinkheid, beheersing en zelfrelativering uit te dragen? En zijn ze bereid
eisen te stellen? Of verkiezen ze louter
gelijkheid en vriendschap met hun
kinderen?
De ontvadering van Koerselman draait om
hetzelfde verlies van autoriteit in de samenleving dat ook Paul Verhaeghe in Autoriteit
(2015) aan de kaak stelt. Beiden onderkennen de gevolgen voor identiteit en onderlinge verhoudingen. Toch zijn er ook verschillen. Koerselman lijkt tegelijk ook
minder negatieve kanten aan de horizontali-
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sering te onderkennen. Hij stelt immers dat
het klimaat op universiteiten ‹ vrouwelijker ›
en minder competitief wordt, een constatering die bij menigeen de wenkbrauwen kan
doen fronsen. Verhaeghe beschrijft daarentegen onomwonden een autoriteit die
plaatsmaakt voor macht, in combinatie met
een neoliberale, meritocratische marktsamenleving, waarin juist verplichte onderlinge concurrentie, een meedogenloze competitie en selectie vooropstaan. Welke
oplossingen zien deze twee auteurs? Daar
waar Koerselman, gewapend met deugden,
vaders tot een ethisch reveil tracht te bewegen, ziet Verhaeghe een horizontaal georganiseerde, collectieve autoriteit als uitweg.
Paradoxaal genoeg omarmen beide auteurs
aldus ook een horizontalisering.
Dit met verve geschreven werk is boeiend en
prikkelend, maar vergt ondanks de geringe
omvang ook enige inspanning van de lezer.
Fraai past Koerselman basale psychoanalytische concepten als separatie, overdracht,
ambivalentie en narcisme toe op maatschappelijke fenomenen, al blijft de diepgang hierin wat gering. Het gebrek aan
empirische grondslag maakt dat zijn werk
inderdaad meer een pamflet is geworden.
Men hoeft het overigens niet op alle punten
met hem eens te zijn. Pamfletten zouden
immers overbodig zijn als ze geen vragen
oproepen, provoceren of tot debat prikkelen. Ik meen dat Koerselman met dit onderwerp wel in dit laatste slaagt.
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Een ambitieuze exercitie
Bespreking van
Joeri Calsius (2017). Werken met een lichaam
dat moeilijk doet — Een andere kijk op het
psychosomatische lichaam in therapie.
Leuven/Den Haag: Acco. ISBN 978 94 6344
2459, 214 pp., € 31,80
Yves Biot
De titel van bovenstaand boek klinkt alvast
ambitieus. De auteur is erg geschikt om over
dit thema te schrijven, vanuit zijn veelzijdige
opleidingen en ervaringen. Joeri Calsius is
namelijk gepromoveerd in de psychologie,
klinisch psycholoog en kinesitherapeut
(fysiotherapeut) van basisopleiding en studeerde eveneens cultuurfilosofie. Hij specialiseerde zich in de lichaamsgerichte, psychodynamische psychotherapie en osteopathie.
Het is bijgevolg niet te verwonderen dat
deze veelzijdigheid zich door het boek heen
herhaaldelijk laat zien. Zo is de literatuurlijst niet enkel erg uitgebreid, maar zijn de
verschillende referenties ook zeer divers van
aard. Boven op de vele verwijzingen naar
psychodynamische auteurs vinden we bijvoorbeeld ook fenomenologische filosofen
en humanistisch georiënteerde psychotherapeutische schrijvers terug. En ten slotte
bewijst de auteur ook goed op de hoogte te
zijn van recent neurowetenschappelijk
onderzoek op dit gebied en verwijst hij veel
naar onderzoek uit diverse lichaamsgerichte
behandelrichtingen. Aan eruditie dus geen
gebrek.
De structuur van het boek heeft mij echter
veel minder kunnen bekoren. De opbouw
miste naar mijn gevoel een duidelijke structuur en het boek kwam op mij erg gefragmenteerd over, met talrijke onderverdelingen in de tekst. Dit zorgde ervoor dat ik de
rode draad van het betoog meer dan eens
verloor, wat ik betreur.
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