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lische depressie, pensée opératoire en
alexithymia, het ideale ego en het ego-ideaal,
trauma en affect quota of acting-out versus
acting-in uitgewerkt worden vanuit diverse
analytische visies.
Naast de uitgebreide lezing van deze somagerelateerde concepten en theorema’s, opent
een boek als dit nog een ander interessant
proces, namelijk het her-ijken van de ontwikkelingsdynamische blik, toch een expertise
‹ pur sang › van de psychoanalyse, zou je denken. Doorheen het boek wordt gewezen op
het belang van verschuiving binnen het ontwikkelingsdenken naar de vroegste stadia en
bijbehorende processen, willen we het
lichaam beter kunnen (be)grijpen. Deze verschuiving naar het lichaam dat spreekt is
tegelijkertijd een (her)waardering van het
lichaam, misschien zelfs van het primaat
van het lijfelijke. Het boek brengt de lezer in
contreien die buiten de eigen comfortzone
kunnen liggen, waar het vlezige lichaam
acteert en ageert. Het vraagt te luisteren
naar een taal die veel meer aansluit bij de
moederlijke native tongue dan de latere language, waarbij de tong verwijst naar ‹ the
fleshy muscular organ in the mouth for tasting, licking, swallowing and articulating
speech › (p. 132). Een domein waar een symptoom (of is het een fenomeen?) geheel
anders begrepen moet worden, misschien
net omdat het niet gegrepen kan worden
door een analytische bril die het lichaam
enkel kan bekijken als een ontwikkelingsdynamisch ‹ nog-niet ›. Het is de verdienste van
de auteurs van dit boek dat zij diverse stemmen aan het woord laten, relevante concepten de revue laten passeren en daarbij regelmatig een knuppel in het spreekwoordelijke
hoenderhok gooien. Door de gehanteerde
discussievorm per hoofdstuk krijgt de lezer
ruimte om hierover na te denken en wordt
een eenzijdige beeldvorming vermeden.
Daarvoor alle lof aan de auteurs. Anderzijds
had het misschien ook wat minder voorzichtig gemogen. Sommige bestaande concep-

ten mochten wat meer op het rooster gelegd,
hier en daar misschien zelfs op de schop
genomen worden. Misschien is het bij een
thema als lichaamsbeleving noodzakelijk
dat er niet enkel vanuit het eigen psychoanalytische huis gekeken wordt, maar dat zowel
rugge- als tegenspraak vanuit andere vakgebieden opgezocht wordt. Tegelijkertijd was
dit niet de opzet van het boek, dat klopt ook.
Nog een bedenking: hoe zou een boek als dit
zich laten lezen wanneer de auteurs een
inkijk gaven in hun eigen ervaringen rond
bijvoorbeeld primitieve symbolisatie, actingin of ‹ somatisatie die komt in de plaats van
psychische decompensatie › (p. 57)? Een
boek over ‹ experiencing the body › mag
immers ook over de therapeut zelf gaan,
toch minstens wat het therapeutisch proces
aangaat. Expressie geven aan wat het eigen
vleselijke lijf vertelt, is wel vaker een blinde
vlek binnen psychoanalytische lectuur. Maar
laten deze persoonlijke bedenkingen geen
reden vormen om het boek Experiencing the
body — A psychoanalytic dialogue on psychosomatics niet te lezen, integendeel.

Genot of gebod, of toch
een combinatie van beide?
Bespreking van
Herman Westerink (2019). De lichamen en
hun lusten — In het spoor van Foucaults
Geschiedenis van de seksualiteit. Nijmegen:
Vantilt, isbn 9789460044243, 263 pp., € 22,50
Jos de Kroon
In De Standaard van 11 augustus 2019 las ik
dat ‹ heteroseks tegennatuurlijk › zou zijn.
Dat is nog eens een ‹ Umwertung aller Werte ›.
Maar wie het boek van Herman Westerink De
lichamen en hun lusten heeft gelezen, staat
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van het artikel uit De Standaard niet meer zo
gek te kijken. In dit artikel wordt gedroomd
van een genderneutrale wereld.
In de loop van de geschiedenis is het
omgaan met de driften en met name de seksuele driften onderwerp geweest van toonaangevende denkers, kerkvaders, mystici,
psychoanalytici en neurobiologen. Wanneer
men het sociaal-cultureel bekijkt, kan men
bij het structureren van de drift een onderscheid maken tussen enerzijds de bescherming van de maatschappij en anderzijds een
bescherming van het individu. Zo kunnen
wij het Griekse ideaal van de zorg voor het
zelf zien tegenover de zorg voor de polis, de
gemeenschap. Ideologieën komen en gaan
en leggen achtereenvolgens accenten bij de
maatschappij of het individu. De middeleeuwen worden gekenmerkt door een sterke
gemeenschapszin, ondersteund door een
gerichtheid op het hogere, het transcendentale, op God. De mystiek daarentegen richt
zich vooral op het individu en maakt gebruik
van technieken die nogal uiteenlopend zijn.
Beide richtingen, de persoonsgerichte en de
gemeenschapsgeoriënteerde, hebben
gemeenschappelijk de driften te kanaliseren, te disciplineren, zou Foucault zeggen.
Ook vallen er tendensen te bespeuren die
zich verzetten tegen een disciplinering hoe
dan ook.
Zoals zo vaak bij het lezen van een tekst
wordt pas op het eind van De lichamen en
hun lusten duidelijk wat dit boek wil laten
zien: de vraag of wij heden ten dage in een
andere wereld terecht zijn gekomen waar
andere wetten ten aanzien van de lustbeleving van kracht zijn geworden, andere wetten dan die welke de traditionele disciplinering van de lusten als oogmerk hebben
gehad. Wetten overigens die steun geven
aan het oedipuscomplex. In de nieuwe zich
aandienende cultuur wordt lust ontdaan van
betekenis. Lust verwijst daarin naar oppervlakkige excitaties en is niet verbonden met
de vraag naar identiteit of een theorie van

het subject. Zoiets stond Foucault voor
ogen, zoals weergegeven in een interview
dat hij gaf in 1978. Westerink schetst het
lange traject dat Foucault heeft beschreven
in zijn Geschiedenis van de seksualiteit, dat
uit drie delen bestaat. De weg naar het punt
waarheen Foucault ons wijst is lang met vele
hindernissen, maar de contouren van dat
pelgrimsoord blijven begrijpelijkerwijs
nogal vaag, omdat wij nu eenmaal niet in de
toekomst kunnen kijken. Moeten wij bij
Foucaults lustideaal denken aan Dionysische bacchanalen, aan Nietzsches ideeën
zoals die zijn weergegeven in zijn Genealogie
van de moraal, aan de leefomstandigheden
van ernstig psychiatrische patiënten of aan
bepaalde sektes? Wij weten het niet, maar
soms lijkt het erop dat zekere gebeurtenissen in onze maatschappij een tipje van de
toekomstige situatie laten zien. Denk aan
vrije seks in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw, denk aan Jim Jones en zijn
sekte in Guyana en aan de Manson Family
en hun bizarre moordpartijen. Niet voor
niets associeer ik deze sektes met wetteloosheid en vrije seks. Kennelijk wordt er bij
wetteloosheid en ongebreideld najagen van
lust een limiet bereikt, die bij overschrijding
een catastrofale uitwerking heeft; volgens
mij manifestaties van de doodsdrift. Of zou
het zo zijn dat wanneer lust zonder disciplinering zou bestaan, dat tot een andere orde
of andere structurering leidt? Het zou kunnen, maar ik ben er niet erg gerust op.
Terug naar het betoog van Foucault/Westerink. Zoals gezegd is de weg naar Foucaults
ideaal van een herstructurering van de lustbeleving langdurig en soms zeer gedetailleerd beschreven. In de antieke wereld van
Plato’s eros was er nog sprake van een regulering van de lusten die in fasen verliep. Lustbeleving was in die tijd een goede zaak, maar
te veel van het goede had zo zijn grenzen en
de lusten dienden derhalve beheerst te worden, met als doel een aanvaardbaar evenwicht te vinden. De knapenliefde was in die

Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen | Zevenentwintigste jaargang | 2021 | Nummer 3

Boeken
226
tijd een normale zaak, maar diende te worden beëindigd op het moment dat de knaap
baardgroei kreeg. Daarna begon de fase van
de volwassen seksualiteit, die werd gekenmerkt door technieken van beheersing. Zo
ontstond de ars erotica, de kunst van een
actieve vormgeving van de lusten en een
beheersing van ziel en lichaam. Volgens Westerink ziet Foucault hier slechts de zorg voor
zichzelf en niet de symbiosis, het samenleven
van de echtelieden die kinderen grootbrengen als goede deelnemers aan de polis.
In de vroegchristelijke periode wordt de
nadruk gelegd op leefregels die vorm geven
aan het zelf en anderen. Het gaat hier om
een doctrine van het verlangen en de overtreding van de wet, zoals dat terug te vinden
is bij Aurelius Augustinus en ten slotte uitmondt in de Code civil, vijftien eeuwen later.
Augustinus laat alles beginnen bij de eerste
zonde die begaan zou zijn in het paradijs
toen Adam en Eva aten van de boom van
kennis van goed en kwaad, met als gevolg de
erfzonde waarmee wij nu nog steeds zouden
zijn opgescheept.
En dan zet de moderne tijd in die Westerink
laat beginnen bij Thomas van Aquino, die
teruggrijpt op de toen juist herontdekte
geschriften van Aristoteles en nadruk legt
op beheersing, matiging, de wet en discipline. In extreme gevallen leidde deze
beheersingscultus tot pathologisering van
de erotiek en excessen in met name sommige vormen van mystiek.
Dan vangt onze tijd aan waarin de psychoanalyse een bepalende rol speelt. In de tijd
van Freud was de Psychopathia sexualis van
Krafft-Ebing toonaangevend, waarin het
standpunt werd verdedigd dat seksualiteit
waarbij het aspect van verwaarlozing van de
procreatie zou leiden tot aberraties en
pathologie. Freud nam hiertegenover het
standpunt in dat het lustprincipe het beginpunt van de menselijke begeerte is. Bij
Freud staat de lustbevrediging voorop en
speelt het lustobject een secundaire rol. Hij

is niet altijd even consequent bij dit standpunt gebleven. Lacan wijkt in dezen van het
standpunt van Freud af en viseert de idee
van een dialectisch proces tussen verlangen
en de wet, de wet op het verbod van incest.
Het een constitueert het ander. Foucault
beschouwt de opvattingen van Lacan als een
samenvatting van de psychoanalyse, met
daarin verweven de disciplinering van de
vroegchristelijke en middeleeuwse opvattingen. Volgens mij is dat een misinterpretatie
van Lacans theorie van het subject, omdat
Lacan hierin geen moreel standpunt
inneemt, maar eerder een dialectische noodzakelijkheid ziet waarin verlangen en de wet
elkaar constitueren.
Zoals eerder gezegd, is de futuristische blik
van Foucault gericht op een nieuwe structurering van de lusten en de lichamelijkheid
waarin het nastreven van lust primair is. De
afloop van deze nieuwe structurele constellatie is onzeker. In die zin staat Foucault niet
zo ver van Freud vandaan, maar dat geldt
wat mij betreft evenzeer voor Lacan.
De lichamen en hun lusten is een fascinerend
boek, vooral in de slotfase, dat ik aan iedereen ter lezing aanbeveel, psychoanalyticus
of anderszins geïnteresseerden.

A Place to Live
Bespreking van
Trees Traversier, Marc De Kesel & Sjef
Houppermans (red.). (2019). Wonen op drift
— Psychoanalyse en architectuur.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant. isbn
9789044136944, 240 pp., € 25,90
Anaïs Lorrez
Wonen op drift is een bespreking van de
gelijknamige studiedag, georganiseerd door
het Vlaams-Nederlands initiatief Stichting
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