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niek de verhalen van de patiënt correlationeel te verbinden met neurowetenschappelijke bevindingen bij proefdieren.
Noot
1 Optogenetica is een biologische techniek
waarmee microbiële opsines (lichtgevoelige
eiwitten van bijvoorbeeld een alg) gecombineerd met hersencel-dna via een virus als
drager in de hersenen van een proefdier
(muis) worden geïnjecteerd. Via deze genetische manipulatie zijn hersencellen lichtgevoelig gemaakt. Vervolgens wordt een glasvezelkabel als een soort antenne in deze
hersencellen geplaatst, waarna via de buitenkant met laserlicht van een bepaalde frequentie de hersencel geactiveerd kan worden.

De klimaatcrisis — Een
uitdaging voor de
psychoanalyse
Bespreking van
Cosimo Schinaia (2022). Psychoanalysis and
ecology — The unconscious and the
environment. New York: Routledge. isbn
9781032114828, 148 pp., £ 29,99
Oorspronkelijk: Cosimo Schinaia (2020).
L’Inconscio e l’ambiente — Psicoanalisi ed
ecologia. Roma: Alpes Italia.
Christine Franckx
‹ Je suis jeté dans une nature et la
nature n’apparaît pas seulement hors
de moi, dans les objets sans histoire,
elle est visible au centre de la subjectivité › (Merleau-Ponty 1945).1
Met zijn recentste boek, L’Inconscio e
l’ambiente — Psicoanalisi ed ecologia, toont
de Italiaanse psychiater en psychoanalyticus
Cosimo Schinaia overtuigend aan welke
uitdagingen de klimaatcrisis ook aan psy-

choanalytici stelt. Hij doet dit op een
behoedzame en zorgvuldige manier, goed
gedocumenteerd, en steeds in lijn met zijn
opvatting over de psychoanalyse, die de subjectieve plaats van het individu in relatie tot
zijn omgeving begrijpt.
Het gaat voor Schinaia om een psychoanalytische optiek die de overgangen tussen
innerlijke en externe ruimte beschouwt, om
het thema van de intieme relatie tussen binnen en buiten, om zo de klimaatcrisis te
bespreken. Deze is niet alleen een humanitaire crisis die onvermijdelijk veel individueel psychisch lijden met zich meebrengt,
maar haar noodlottige evolutie is alleen
maar mogelijk door de hardnekkige menselijke waanzin van ontkenning en loochening, archaïsche intrapsychische en collectieve defensiemechanismen.
Zoals andere psychoanalytische auteurs die
zich wagen aan overwegingen over de
opwarming van de aarde en de rol van de
mensheid daarin (Weintrobe 2021; Magnenat 2019; Dirkx 2019; Stolorow 2020), onderzoekt ook Schinaia de rol van collectieve
onbewuste psychische mechanismen voor
het begrijpen van de hedendaagse menselijke problemen.
Welke demonen en welke hardnekkige weerstand blijven ons blind maken voor de ecocide die wij als mensheid gezamenlijk opzetten? Wat weerhoudt de mensheid ervan om
deze bedreiging voor het voortbestaan van
het leven op aarde, en dus ook van toekomstige generaties, een halt toe te roepen?
De auteur brengt verschillende aspecten van
de complexe relatie tussen psyche en omgeving samen. Hij onderzoekt bovendien de
mogelijkheden die de psychoanalyticus kan
aanwenden om op een realistisch en voorzichtig optimistische manier een constructieve uitweg te zoeken uit de impasse die
een nostalgisch-utopische illusie van een
oneindig gulle Moeder Aarde in stand
houdt. De tijd is nu aangebroken om verantwoordelijke zorg voor de aarde op te nemen
en uit de cocon van antropocentrisme te
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treden. Al staat de metaforische klok van de
planetaire Apocalyps volgens de auteur dan
op één minuut en veertig seconden voor
middernacht, toch argumenteert hij dat er
nog tijd is om adequaat te reageren om dit
proces te vertragen. In eerste instantie veronderstelt dit dat we durven te erkennen dat
we deel uitmaken van zowel het probleem
als de oplossing.
Zo is het ecologisch vraagstuk eerst en
vooral een ethisch probleem, beweert Schinaia. Het stelt ons voor het moeilijke
dilemma van te kiezen tussen het eigen
comfort en het gemeenschappelijke belang.
In zijn boek geeft de auteur voorbeelden uit
de klinische praktijk waarin de relatie met
de omgeving in ruimere zin psychoanalytische betekenis kan krijgen. Zo geeft hij boeiend klinisch materiaal waarin onderwerpen
als afvalstoffen, verspilling van natuurlijke
grondstoffen, lichtvervuiling en luchtvervuiling behandeld worden als analytische
objecten die de onbewuste conflicten van de
patiënt uit de schaduw halen en deze een
nieuw perspectief bieden.
Schinaia wil duidelijk maken dat het gaat
om een nieuw studieobject dat niet het
resultaat is van een reducerende, pathologiserende psychoanalytische duiding van de
externe realiteit. Hij meent dat we in onze
tijd een complexere psychoanalytische theorievorming behoeven, namelijk een die zich
situeert in de ruimte tussen het verlangen
van het individu en de behoeften van samenleving en natuur. Hij beoogt een psychoanalyse die de limieten durft op te zoeken en
zich open kan stellen voor conceptualisaties
uit andere domeinen. Hij spreekt van een
‹ ecologische psychoanalyse ›, die niet verstikt is op intellectueel vlak, noch blind op
emotioneel vlak.
De belangrijkste bijdrage van dit boek
bestaat volgens mij in het feit dat Schinaia,
als ervaren clinicus, begrepen heeft dat drastische, primitieve defensiemechanismen
enkel versterkt worden als ze niet tegelijk
een perspectief op angstreductie bieden. Is

het niet aannemelijk dat men het afgrijselijk
inzicht meegewerkt te hebben aan het uitsterven van het menselijke ras, naast dat van
zoveel andere diersoorten en planten, probeert te ontkennen? Dat men het niet onder
ogen durft te zien en verdergaat alsof er
niets aan de hand is?
We zijn verstijfd van angst om in te storten,
wanneer we, zoals Winnicott dit opmerkte,
dit radeloze gevoel van onmacht al meemaakten maar het ons nog niet eigen maakten. Schinaia herinnert aan Bions beschrijving van drie manieren waarop we
gewoonlijk omgaan met angst (Bion 1962).
Als de angst volstrekt ondraaglijk is wordt ze
geëvacueerd in de buitenwereld via projectieve identificatie; de relatie met de werkelijkheid is dan zoek, zodat er ook geen realistische inschatting van gegeven kan worden.
Een andere onbewuste psychische strategie
betreft het opzoeken en herhalen van wat
goed gekend is, in plaats van verandering na
te streven. Of er is een minimale tolerantie
van angst, maar die wordt aan banden
gehouden door een gevoel van cynische en
arrogante superioriteit. Net zoals een hongerige baby zich genadeloos op de borst werpt
en enkel voldoening zoekt, zonder zich te
bekommeren om eventuele uitputting of
schade, zo gedragen we ons ten opzichte van
de natuurlijke levensbronnen.
Volgens Schinaia wordt deze individuele
angsttoestand versterkt door de collectieve
dimensie. Psychoanalyse heeft volgens hem
een rol te spelen in het bewust maken van
deze processen die door angst, verwardheid
en razernij veroorzaakt worden.
Al blijft de schrijver nuchter en realistisch in
zijn bespreking van het grootste, dringendste probleem van de mensheid in de eenentwintigste eeuw, toch strandt hij niet in pessimisme of wanhoop. Hij roept op tot een
krachtige psychoanalytische bezinning die
de individuele en collectieve splijtingen
blootlegt en de weg naar een centraal
depressieve positie van rouw, verantwoordelijkheid en realiteitszin vrijmaakt.
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Dit boek geeft, ondanks het moeilijke en
verontrustende onderwerp, moed dankzij de
geëngageerde en competente beschouwingen van de auteur.
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Noot
1 ‹ Ik word in een natuur geworpen en de
natuur verschijnt niet alleen buiten mij, in
objecten zonder geschiedenis, ze is zichtbaar
in het centrum van subjectiviteit. ›
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Van Haute en Westerink waren als redacteurs betrokken bij de belangwekkende
publicaties van de vertaling van de eerste

editie van Freuds Drie verhandelingen over de
theorie van de seksualiteit in het Duits (2015),
in het Engels (2017a) en in het Nederlands
(2017b).1 Zij hebben de bevindingen van hun
onderzoek naar de revisies en wendingen in
de verschillende edities in de periode van
ruwweg 1905 tot 1924, waarin Freud zijn Drie
verhandelingen vier keer heeft gereviseerd en
heruitgegeven, gebundeld en in een cultuurhistorisch perspectief geplaatst. Het boek
illustreert de gelaagdheid in Freuds werk
door de tijd heen. De auteurs stellen dat niet
elke volgende editie een verbetering is, maar
door het geheel ontstaat een beeld van een
complex veld met diverse tegengestelde
posities. Vanuit dit veld is het Van Haute en
Westerink gelukt om Freud te herontdekken; dat is belangrijk, omdat het inzicht
verschaft in de psychoanalytische theorievorming en het ons kan verlossen van
dogmatiek.
Het boek biedt diverse nieuwe aangrijpingspunten waarmee bekende en onbekende
lagen kunnen worden herzien dan wel verkend. Het voert te ver om alle facetten van
deze freudiaanse herinterpretatie te noemen. Ik beperk me tot drie door mij gesignaleerde lijnen, waarbij ik tevens een punt van
discussie zal noemen. Onvermijdelijk kleur
ik met mijn voorkeuren deze bespreking,
want andere belangrijke aspecten uit het
boek laat ik onderbelicht.
De eerste lijn is de functionele, heteronormatieve benadering van seksualiteit die
door Freud in de eerste editie van Drie verhandelingen succesvol werd bestreden met
zijn ontdekking van de auto-erotische, polymorfe, infantiele seksualiteit. Door het
onderscheid tussen een infantiele en een
volwassen seksualiteit hoefde hij niet langer
na te denken over perversie in termen als
abnormaal en afwijkend: perversie was nu
een dimensie van de infantiele seksualiteit.
Zodoende kon Freud de verscheidenheid
van de perversie bestuderen om meer te
weten te komen over de seksuele constitutie
van de mens. Hiermee keerde hij zich tegen
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