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Mensen verklaren elkaar hun liefde, proberen
anderzijds hun liefde te doorgronden. Hoe kunnen we
de verhouding tussen perversie, liefde en passie
denken? Zijn perversie en passie wezenlijke polen
van de liefde of vormen ze er juist een bedreiging
voor? Of zijn beide tegelijkertijd het geval? In dit
boek
worden,
vanuit
diverse
theoretische
referentiekaders (Freud, Klein, Lacan, Bion,
Winnicott), de lotgevallen van de liefde
geconfronteerd met de perversie en de passie. Zo
ontstond een drieluik dat zowel theoretisch als
psychotherapeutisch boeiende perspectieven biedt en
eenieder die in de psychoanalyse en de liefde
geïnteresseerd is, zal aanspreken.
Inhoud:
Inleiding. Liefde tussen perversie en passie? Michel
Thys – Onnatuurlijk. Verkennende gedachten over
perversie. Mark Kinet – Perverse structuur versus
perverse trekken. Wie behandelt wie? Paul
Verhaeghe – Perversies bij adolescenten. Alices en
Secilas: ‘doaters of inversion’ Lut De Rijdt – Het
vuur van de liefde. Drift, seksualiteit en
gevoelsambivalentie. Patrick Meurs & Gaston
Cluckers – Mentale betrekkingen. Denken het
verlangen de liefde te kennen. Nicole Vliegen – De
passie voor werk. Valerie Sinason – Passie en
mystieke liefde. Tussen liefde verteerd door
verlangen en liefde zonder verlangen. Paul Moyaert –
Het passieprincipe: NoThing but the Real Thing.

Mark Kinet –‘Bijna doodgaan aan niet kunnen sterven
van liefde’. Frederik van Eeden en de passionele
liefde. Ludi Van Bouwel.
Recensies:
Voor lezers die in de psychopathologie van de liefde
geïnteresseerd zijn, is dit boek een aanrader. Alle
auteurs hebben een doorwrocht essay geschreven.
Daarmee doen ze recht aan het complexe thema van
dit boek: reflectie op het menselijk bestaan. En is
reflectie niet de essentie van ons vak? (M.G. Nijs,
Tijdschrift voor Psychiatrie)
Ook al ben ik niet psychoanalytisch georiënteerd en
zal ik dat niet worden door dit boek, dan toch heb ik
genoten van deze lectuur. Het boek is goed
gestructureerd, boeiend en het reflecteert helder op de
grondslagen van een psychoanalytisch perspectief op
perversie, passie en liefde. Dat is zonder meer
leerrijk. Bovendien nodigt het boek uit tot reflectie op
de grondslagen van het eigen (alternatieve)
model(denken). Daar is niets op tegen zou ik zeggen,
wel integendeel, het is stimulerend en pure winst.
(Luk Gijs, Tijdschrift voor Seksuologie)
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