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Boeken

Grenzen en tijd
Bespreking van
Jos Dirkx (red.). (2019). Grenzen en
grenzeloosheid — Psychoanalyse in een
nieuwe tijd. Amsterdam: Sjibbolet. isbn 978
94 9111 043 6, 121 pp., € 17,50
Ronny Vandermeeren
Ik heb het boekje Grenzen en grenzeloosheid
— Psychoanalyse in een nieuwe tijd gelezen
tussen twee covid-19-golven door, terwijl er
volop werd gediscussieerd over de samenstelling van allerlei crisis- en adviescomités
die de nationale veiligheidsraad moeten
bijstaan bij het uitwerken van maatregelen
om de pandemie in te perken. Steeds luider
klinkt daarbij de roep om ook professionals
uit de psychologie daarin een plaats te
geven. Het inzicht groeit dat er vanuit onze
sector een betekenisvolle bijdrage te leveren
valt aan het maatschappelijk debat over
prangende problemen, zoals de covid19-pandemie, maar ook andere.
Dit boekje bundelt zeven artikelen die
samen willen illustreren hoe de psychoanalytische theorie en praktijk zich tot de
nieuwe tijd kunnen verhouden. Met dit
belangwekkende uitgangspunt sluit het
boek aan bij die van andere auteurs (onder
anderen Verhaeghe) die reeds vanuit een
psychoanalytische invalshoek een blik wierpen op enkele ontwikkelingen in onze huidige maatschappij. Er worden daarbij
hoogst interessante vragen gesteld, zoals: op
welke manier zou de psychoanalyse een
tegenwicht vormen tegen het huidige hectische tempo dat doortrokken is van de ene
versnelling na de andere en met een steeds
toenemende digitalisering? De opdracht die
dit boekje zichzelf geeft, wordt naar mijn

idee door de verschillende auteurs op een
nogal onderscheiden manier vormgegeven.
Vooral de twee eerste hoofdstukken, die
door Dirkx werden geschreven, werken deze
vraagstelling uit. De andere hoofdstukken
sluiten daar eerder van op afstand bij aan.
Dirkx opent met een beschouwing over
grenzen en waar en hoe ze getrokken kunnen worden. Hij doelt daarbij niet enkel op
grenzen tussen landen, maar ook op morele
grenzen, op grenzen tussen binnen- en buitenwereld. Het gaat dan om het subjectieve
begrip en de verwerking van het opgenomen
zijn in de wereld en daarin beïnvloed te worden door omgevingsfactoren die zich steeds
indringender aandienen. De vraag of het wel
mogelijk is dat de psychoanalyticus zich
louter met de intrapsychische realiteit blijft
bezighouden, daarbij de reële buitenwereld
op afstand houdend, wordt door Dirkx
gekoppeld aan de afgrenzing tussen binnenen buitenwereld. De oude dualistische
opvatting over kennis achter zich latend,
sluit hij aan bij een contacttheorie van kennis. Het opdoen van kennis verloopt aan de
hand van ons contact met de buitenwereld,
aan de ervaringen die we dagelijks hebben.
Mentale processen worden op die manier
gezien als lichaams- en omgevingsgerelateerd. Erg boeiend vond ik de verwijzing
naar de 4ea-benadering van kennis. De
mind wordt daarin gezien als embodied,
embedded, enacted, extended en affective,
waardoor grenzen tussen lichaam en geest,
lichaam en wereld, en tussen twee personen
worden opgeheven. Binnen deze visie raken
subject en object meer met elkaar verweven
en is de onderlinge grens minder scherp.
Daaruit laat Dirkx volgen dat ook psychoanalyticus en analysant in de wereld zijn en
zich daarvan niet kunnen losmaken. Hij
stelt dat de therapeutische setting de vorm
wordt waarmee het onbemiddelde contact
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met de buitenwereld plaatsvindt. Ik citeer
even: ‹ Het bewustzijn of beter geformuleerd
het proces van bewustwording van de intersubjectieve realiteit en daarmee van meer
inzicht in onbewuste processen, verlangens
en wensen, kan gezien worden als een emergente eigenschap en uitkomst van een psychoanalyse gesitueerd in een dyadische setting maar omgeven, opgenomen en
beïnvloed door een grotere werkelijkheid ›
(p. 11).
Dirkx neemt ook het tweede hoofdstuk voor
zijn rekening waarin hij wil toelichten hoe
de psychoanalytische behandelpraktijk een
tegenwicht kan vormen voor de versnelling
van het levenstempo en het verlies van een
eigen veilige plek. Dit wordt afgezet tegen de
achtergrond van een aantal veranderingen
in tijd en ruimte zoals enkele moderne denkers die hebben beschreven. Ook hier weet
Dirkx de lezer te boeien en laat hij deze
proeven van de denkbeelden van vier
moderne filosofen en historici. Binnen het
bestek van dit relatief korte boek blijven heel
wat kwesties noodgedwongen weinig uitgewerkt. Zo komen ook nog de digitalisering
en de impact van het virtuele als alternatieve
realiteit eerder dan als fantasie voorbij.
Dirkx rondt zijn bijdrage aan deze bundel af
met enkele beschouwingen over ecopsychoanalyse. Een eerste vraag die hij daarbij
opwerpt is waarom en hoe de psychoanalyse
belangrijk is voor de klimaatcrisis. Daarna
stelt hij de vraag wat psychoanalytici kunnen leren van de klimaatwetenschappen.
Het zijn stuk voor stuk interessante thema’s
en vragen, maar als lezer krijg je het gevoel
dat deze elkaar in sneltempo opvolgen en
dat er van het ene naar het andere thema
wordt ‹ gesurft ›. Het geheel zou natuurlijk
gebaat zijn met wat meer vertraging en een
bredere uitwerking van de aangehaalde thema’s, maar het boek nodigt in ieder geval uit
om verder na te denken over de verhouding
van de psychoanalyse ten opzichte van actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
De volgende vijf hoofdstukken zijn recht
vanuit de psychoanalytische praktijk
geschreven met boeiende casuïstiek rond

kinderen (Pannevis, Brameijer), adolescenten (Prinsen) en volwassenen (Schnitzler,
Bouman). Telkens staan daarbij grenservaringen centraal in de uiteenlopende betekenissen zoals Dirkx die in zijn inleidende
beschouwing had opgelijst. Erg lezenswaardige teksten, maar ik miste hierin enigszins
de aansluiting bij de opdracht van het boek
over psychoanalyse in een nieuwe tijd die
nochtans door Dirkx helder was neergezet.
Toch heb ik dit boekje met veel plezier gelezen. Het heeft mij zonder meer zin gegeven
om verder te gaan lezen over de zaken die
hierin werden aangekaart.

Psychoanalyse: what’s in
a name?
Bespreking van
Quin van Dam (2016). Affectfobietherapie in
de praktijk. Amsterdam: Hogrefe. isbn 978
94 92297 01 3, 224 pp., € 25,00
Sara Defour
Quin van Dam presenteert met het boek
Affectfobietherapie in de praktijk een vorm
van psychotherapie die werd ontwikkeld
door de Amerikaanse psychotherapeute
Leigh McCullough in de jaren negentig van
de vorige eeuw. Als psychodynamisch therapeut en docent affectfobietherapie aan psychologen en psychotherapeuten in opleiding, is Van Dam de aangewezen persoon
om deze therapievorm voor te stellen aan en
verder toegankelijk te maken voor het
Nederlandstalige publiek.
Het boek is opgebouwd en geschreven als
een handboek, waardoor het met recht
behoort tot de pragmatische reeks ‹ In de
praktijk › van uitgeverij Hogrefe. Elk hoofdstuk kent een gelijke indeling, beginnend
met een introductie waarin theoretische
uiteenzettingen en vakjargon vermeden worden. Vervolgens wordt de behandelde stof
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