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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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Psychoanalyse en Cultuur in december 2018,
met de medewerking van Archipel Vzw en
Universiteit Hasselt. De stichting brengt de
psychoanalyse in dialoog met verschillende
disciplines, vooral uit de sociale en culturele
sector. In 2018 is er gekozen om in gesprek te
gaan met de architectuur. Twee boeken hebben aanleiding gegeven voor de studiedag,
namelijk The sense of an interior: Four rooms
and the writers that shaped them van Diana
Fuss en Form follows libido van Sylvia Lavin.
Het boek is evenwel uitgebreider dan de
studiedag door bijkomende interessante
bijdragen. Door het boek heen lezen we hoe
psychoanalytici en architecten werken met
concepten als de tijd, met het zich thuis voelen, de dynamiek tussen binnen en buiten
en de betekenis van begrippen als ‹ leegte ›
en ‹ ruimte ›. Elke spreker vertrekt vanuit zijn
eigen expertise en interesse. Het boek is
opgedeeld in veertien hoofdstukken waarvan ik er hier een aantal kort bespreek.
Cultuur wordt op allerlei manieren betrokken bij de lezingen. Zo vertrekt Marc De
Kesel vanuit Kafka’s korte verhaal Het hol
om een ietwat complexe, lacaniaans interpretatie te geven over hoe de mens zich
tracht staande te houden in de leegte, door
enerzijds een fysiek ‹ hol › te bouwen rond
een leegte en anderzijds door op een
bepaalde manier in de taal te wonen in functie van de subjectwording. Hij stelt dat taal
onze architectuur is. De klassiek RomeinsLatijnse liefdeselegies worden door classica
Nadia Sels aangehaald om de relatie te
bespreken tussen deze dichtkunst en architecturale elementen, waarbij de domina,
meesteres van het huis, centraal staat. Peter
Verstraten schrijft over de betekenis van de
architecturale ruimtes in de films van de
jaren veertig tot en met zestig van de vorige
eeuw, met het werk van Hitchcock als vertrekpunt. Hij focust zich voornamelijk op de
rol van het huis in paranoid woman-films,
films waarin de vrouw vreest dat haar man
haar wil vermoorden.

Sjef Houppermans laat zich in zijn bijdrage
(Un)heimliche bouwwerken inspireren door
de Italiaanse psychoanalyticus Cosimo Schinaia’s boek Psychoanalysis and architecture
— The inside and the outside. Deze stelt dat
psychoanalyse en architectuur beide meervoudig ruimtelijk bepaald worden en de
auteur betrekt architectuur nauw bij het
denken over de geestelijke gezondheidszorg.
In beide disciplines komt de vraag naar
voren: ‹ Voelen wij ons ergens thuis? ›, waarbij de psychoanalyse de focus legt op het
creëren van een innerlijke ruimte die vrijheid mogelijk maakt. Hoe kan de architectuur dit proces beïnvloeden? Houppermans
haalt onder meer Samuel Beckett en David
Lynch aan als artiesten die in hun werk met
het (Un)heimliche spelen.
Tijdens de studiedag zijn er twee casestudies, twee architecturale projecten, voorgesteld. Bij de eerste presentatie volgen we het
project van architect Wim Goes, Refuge ii,
waarin hij in opdracht van een patiënt met
amyotrofische lateraalsclerose (als) een tijdelijke woning heeft ontworpen die samen
met de ziekte evolueert. Toegankelijkheid is
voor Goes niet enkel praktisch, nog belangrijker is de mentale toegankelijkheid waarbij
het vieren van het leven samen met vrienden
en familie centraal staat. Een bouwproject
als een creatief ziekenbezoek. De bijhorende
foto’s geven een eerbiedwaardig beeld weer
van dit aangrijpende project. De tweede
casus werd aangebracht door architect Jan
De Vylder die ons meeneemt in het restauratieproject van enkele paviljoenen van het pc
Caritas Melle. Ook hier zien we hoe architectuur en sociale thema’s elkaar beïnvloeden.
Er is zoveel mogelijk behouden van de oude
villa’s, waarbij moderne elementen worden
toegevoegd met aandacht voor openheid.
Glazen ruimtes worden ontworpen in functie
van zorgvragers en -verleners. Of, zoals Nadia
Sels in de plenaire discussie zegt: ‹ Een
gebouw dat toelaat te denken: jij bent ook
onaf, dat kan en mag › (p. 239).
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Het interview van Trees Traversier met architect Paul Robbrecht wordt gestructureerd
door vier filmfragmenten, die elk een seizoen voorstellen. Het is heerlijk lezen hoe
hartstochtelijk Robbrecht spreekt over zijn
vak, waarbij geschiedenis en natuur prominente rollen innemen. En het belang van het
spel en het plezier die architectuur kan bieden. Niet enkel het creatieproces voor de
architect, maar de functies die creaties uiteindelijk kunnen bieden aan mensen.
In het laatste hoofdstuk onderzoekt Trui
Missinne in een helder klinisch-theoretisch
stuk drie hoofdvragen waarbij het woordpaar binnen-buiten centraal staat. De eerste
gaat over ‹ buiten ›, namelijk hoe kan de analysant gebruikmaken van het externe, materiële kader in diens psychoanalytisch proces? En wat vertellen de architectuur en de
architecturale elementen van een kabinet
ons over de psychische structuur van de
analyticus? Bion zou beweren dat de materiële omgeving ons verblindt en een obstakel
vormt voor de weg naar O; onze diepste bron
van mentaal leven. Echter, de vlakke, witte
projectieschermen van weleer veranderen
naar een meer persoonlijke invulling. Zowel
psychotherapeut als architect geeft bij het
vormgeven van zijn werk iets bloot van zichzelf. Hoe kunnen deze elementen tijdens
een therapie bijdragen aan het weer
bewoonbaar maken van de binnenwereld?
De andere kant — ‹ binnen › — wordt in het
tweede deel van de tekst onderzocht. Hoe
geeft de analysant zijn eigen ruimte vorm
vanuit zijn levensgeschiedenis? In het laatste deel bekijkt ze het samenspel tussen
binnen en buiten. Hoe resoneren zij samen
binnen een analyse?
Wonen op drift is een rijke en gevarieerde
bundel die poogt een verwantschap tussen
psychoanalyse en architectuur duidelijk te
maken. De lezer hoeft het boek niet in
numerieke volgorde af te werken en kan
rustig te tijd nemen voor elk hoofdstuk. Niet
alle bijdragen zijn even toegankelijk; enige

voorkennis is welkom om bepaalde teksten
voldoende te begrijpen. Echter, de diversiteit
van de bijdragen zorgt ervoor dat het boek
recht doet aan de veelzijdigheid van een
psychoanalytisch en architecturaal proces.
Of, zoals Hera van Sande het boek van Sylvia
Lavin beschrijft: ‹ Zoals bij alle goede boeken, blijft de lezer achter met een drang
naar meer informatie › (p. 73).

Therapie is meer dan
verbeterde
stressbestrijding
Waanzin is tot meer in staat dan
herstel
Bespreking van
Paul Moyaert (2019). Hoe schizofrenie zich
redt — Deleuze en Guattari in discussie met
de psychoanalyse. Nijmegen: Vantilt. isbn
9789460044557, 120 pp., € 19,95
Lili Philippe
Moyaert biedt met het boek Hoe schizofrenie
zich redt — Deleuze en Guattari in discussie
met de psychoanalyse zowel een ander theoretisch perspectief op schizofrenie als een
aantal inspirerende therapeutische inzichten. Hiervoor heeft hij geput uit Anti-Oedipus (2010), een van de werken van de filosoof
Deleuze en de psychoanalyticus, sociaal filosoof en activist Guattari, die samen enkele
magistrale theorieën hebben ontwikkeld in
de twee delen van Kapitalisme en schizofrenie
(1987 en 2010).
Het boek van Moyaert telt slechts 119 bladzijden en kan gelezen worden als een filosofisch essay. Ik heb het gelezen vanuit mijn
psychoanalytisch psychotherapeutisch
kader met wat achtergrondkennis over
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