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waren. Of bijvoorbeeld dat het doordrin
gen van dit laatste in alle lagen van de
cultuur veel meer te danken heeft aan een
kleine groep mensen en een uitgever met
een missie, dan aan de psychoanalytici.
Greven geeft ter onderbouwing daarvan
ten gepaste tijde het nodige cijfermateriaal
(oplagen), al zal misschien enkel een uitge
ver de draagwijdte daarvan correct kunnen
inschatten.
En Vlaanderen in dit alles? De studie geldt
in de eerste plaats de Nederlandse uitga
ven en niet de Nederlandstalige uitgaven.
Toch is het spijtig dat geen aandacht werd
besteed aan de Nederlandse vertalingen
die gepubliceerd werden door de Gentse
uitgever Idesça en door het tijdschrift
Psychoanalytische Perspectieven. Dit zijn
er al bij al niet zo veel en zij hebben een
ontstaansgeschiedenis die danig verschilt
van de door Greven in kaart gebrachte ini
tiatieven. Enkel bij de vertaling van Freuds
Ontwerp uit 1992 staat zij even stil, maar
dan alleen omdat er in het Tijdschrift voor
psychiatrie een korte polemiek over ont
stond. De Nederlandse vertaling van Freuds
boek over de afasie, naast de vertaling van
verschillende artikels en brieven van Freud
die niet begrepen waren in de planning van
de Nederlandse Editie, verschenen voor het
eerst in Gent. Dit hiaat is betreurenswaar
dig omdat er wel aandacht besteed wordt
aan enige ontwikkelingen van de Duitse,
Engelstalige, Franse en Spaanstalige Freuduitgaven en omdat het de geschiedenis
geen recht doet. Het was een kleine moeite
geweest om de Gentse vertalers even te
benaderen en ook dit verhaal op te nemen
in de studie. Laat dit echter buiten twijfel
blijven: de Vlamingen hebben wat Freud
betreft evenveel te danken aan de Neder
landse uitgevers als deze laatste aan hun
Vlaamse kopers. Velen van mijn generatie
hebben hun eerste teksten van Freud gele
zen in de edities van de Wereldbibliotheek.
En Uitgeverij Boom zal vanaf de jaren
tachtig de Vlaamse — en dan vooral de
Gentse — verkoopcijfers met genoegen heb
ben vastgesteld. Sinds die periode hebben

immers ettelijke honderden studenten van
de faculteit psychologie in hun verplichte
boekenpakket delen van de Nederlandse
Editie aangetroffen. Maar dit is stof voor
verder onderzoek … zoals dit tegenwoordig
heet.
Literatuur
brinkgreve, c. (1984). Psychoanalyse in
Nederland — Een vestigingsstrijd. Amsterdam:
De Arbeiderspers.
kimmerle, g. (1980). Freuds Traumdeutung
— Frühe Rezensionen. Tübingen: Edition
Diskord.
stroeken, h. (1997). Freud in Nederland — Een
eeuw psychoanalyse. Amsterdam: Boom.

Van verdronken
verlangens ...
Bespreking van
Mark Kinet (2006). Zuchtigheid en
afhankelijkheid in relatie met middelen
gebruik. Antwerpen / Apeldoorn: Garant.
isbn 978 90 441 1814 8, 139 pp., ¤ 16,20
rudy meurs
In de reeks Psychoanalytisch Actueel,
gericht op hedendaagse toepassingen van
de psychoanalyse, is Zuchtigheid en afhankelijkheid in relatie met middelengebruik
het vierde deel. Bijna alle bijdragen zijn
herwerkte lezingen van het tweejaarlijkse
symposium over klinische psychotherapie
in de Kliniek St.-Jozef te Pittem, dat plaats
vond in het najaar van 2005.
Hebbrecht geeft ons vanuit zijn jarenlange
ervaring een overzicht van de vele psycho
dynamische, maar ook leertheoretische en
biologische denkkaders over het ontstaan
van middelenafhankelijkheid. Naast een
vrij breedvoerig literatuuroverzicht waagt
Hebbrecht zich ook aan een eigen hypo
these. In een notendop: door constitutio
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nele factoren en vroege, negatieve omge
vingsinvloeden wordt het verwerven van de
representatiefunctie bemoeilijkt, met Ikzwakte, een beperkt fantasieleven en onvol
doende internalisering van goede objecten
tot gevolg. Door dit psychische tekort is er
een onvermogen om pijn te verdragen. Het
gebruik van middelen kan deze pijn verlich
ten en biedt een externe oplossing. Toene
mend en langdurig gebruik leidt echter tot
een ernstige aantasting van de persoon als
biopsychosociaal wezen. Er ontstaat fysio
logische afhankelijkheid en psychisch is
men louter gericht op het verminderen van
de pijnlijke gemoedstoestand via het mid
del. Dit wordt het farmacothyme regime
genoemd. Het zuchtige deel in de persoon
lijkheid zal een steeds prominentere plaats
innemen en de interne goede objecten aan
vallen. Dit totale aftakelingsproces wordt
vaak slechts (tijdelijk) onderbroken omdat
de omgeving de betrokkene onder druk zet
professionele hulp te zoeken.
Terwijl de overige auteurs deze gedachte
gang min of meer delen, kiest Loose radi
caal voor een lacaniaanse invalshoek. Hij
introduceert het concept van ‹de admini
stratie van de genieting›. Verslaving wordt
beschouwd als een keuze van het subject
om te proberen een genot te administreren
(lees: te regelen, te distribueren) onafhan
kelijk van de Ander. Hoe deze ‹administra
tie› verloopt hangt af van iemands positie
op de as van de aktuaal- en psychoneurose
en van zijn structuur: neurotisch, psycho
tisch of pervers. Door de invloed van de
‹administratie› werkt elke drug bij iedereen
radicaal verschillend. Deze differentiaaldiagnostische zienswijze heeft therapeu
tische consequenties, die door de auteur
echter niet uitgewerkt worden.
Pype & Vanacker zetten helder uiteen
welke behandelsetting zij in de loop der
jaren ontwikkeld hebben voor mensen met
verslavingsproblematiek. Motiverende
gespreksvoering, psycho-educatie, terug
valpreventie en partner- en gezinsbegelei
ding zijn daarin minstens even essentieel
als individuele en groepspsychotherapie.

Ik onthoud onder andere het beschreven
fenomeen van de codependentie: overle
vingsstrategieën die gezinsleden onder
druk ontwikkelen. Op termijn zijn deze
copingmechanismen echter inefficiënt en
zullen zij het drankgebruik van de betrok
kene uiteindelijk zelfs bestendigen. Gezins
leden worden daarom actief betrokken in
de behandeling en krijgen veel informatie
en ondersteuning.
De bijdrage van Ceysens over psychoanaly
tische (pre)therapie bij alcoholafhankelijk
heid vind ik te summier. Meer duiding bij
de casus van een ambulante begeleiding
was welkom geweest. Ceysens illustreert
wel genuanceerd hoe behandeling bij deze
patiënten vaak heel lange tijd staat of valt
met het aangaan en onderhouden van een
band.
Haar werk in de Jeugdkliniek heeft Van
Compernolle geïnspireerd om verslaving
in verband te brengen met automutilatie,
anorexia en boulimie. Zij onderscheidt een
toxicomaan aspect dat het symptoom zelf
bestendigt, ook al wordt de onderliggende
problematiek doorgewerkt. Het szondi
aanse begrip ‹Haltlosigkeit› beschrijft
volgens haar wat zich voortdurend voltrekt:
niet halt kunnen houden en geen houvast
kunnen vinden in de tijd-ruimtedimensie.
Net als vrijwel alle auteurs in dit boekje
maakt Van Compernolle aannemelijk dat
behandeling slechts kan beginnen bij de
onthouding van het middel: om direct in
het begin te trachten een bres te slaan in
de ‹a-dictie› van de verslaving. Van Com
pernolle merkt terecht op dat dit heel wat
vraagt van de verpleegkundigen op een
afdeling: kunnen zij de afhankelijksbe
hoeften van de patiënten toelaten en meta
boliseren? Zoals Kinet, geïnspireerd door
Monjauze, in zijn inleiding treffend wist te
verwoorden bestaat behandeling noodza
kelijkerwijs zowel uit ‹penser› als ‹panser›.
‹Panser› staat voor zalven, banden smeden,
troosten, ... Dit is een manier van aanwezig
zijn bij de patiënt die niet enkel gevat kan
worden in een weldoordacht therapie
aanbod.
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Dit boekje heeft heel wat te bieden. Vooral
de hulpverlener die reeds vertrouwd is met
verslavingsproblematiek en wil kennisma
ken met een psychoanalytische benade
ring kan hier zijn gading vinden. Ik vond
het echter niet steeds aangename lectuur
vanwege inhoudelijke overlappingen en
enkele gortdroge passages. Desondanks
is men er wel in geslaagd de subjectieve
dimensie van verslaving op een verrij
kende wijze gestalte te geven en dat is geen
geringe verdienste.

‹Rouw en melancholie›,
negentig jaar later
Bespreking van
Leticia Glocer Fiorini, Thierry Bokanowski
& Sergio Lewkowicz (red.) (2007).
On Freud’s ‹Mourning and melancholia ›.
Contemporary Freud — Turning points
& critical issues. Londen: International
Psychoanalytical Association.
isbn 978 1 90 5888 06 1, 215 pp., ¤ 26,30
marc hebbrecht
Het artikel van Freud uit 1917 waarin de
vergelijking wordt gemaakt tussen rouw
en melancholie ligt in het verlengde van
zijn narcismestudie uit 1914 en wordt
beschouwd als de grondslag van de object
relatietheorie. Freud vormt zich een nieuw
oordeel over de aard van het begrip identi
ficatie en formuleert verdere beschouwin
gen over de kritische instantie (het latere
Boven-Ik). Hoe denken psychoanalytici
negentig jaar later over dit artikel dat zich
in de overgangsperiode tussen het topogra
fische en het structurele model laat situ
eren? In On Freud’s ‹Mourning and melancholia› presenteren tien auteurs uit de drie
analytische continenten (Europa, NoordAmerika, Zuid-Amerika) hun eigentijdse

interpretatie van het rouwartikel van Freud.
Wat zag Freud verkeerd? Waar is verdere
uitbreiding nodig? Waarover denken we nu
anders? Vooral Klein en haar volgelingen
hebben de visies op (pathologische) rouw
genuanceerd en op bepaalde punten ver
ruimd en gewijzigd.
Volgens Roth is rouw een gevolg van een
catastrofe ter hoogte van de interne band
tussen subject en object. Het verlies veroor
zaakt een wonde, een scheur. Aan de ene
kant is er een smachten naar de verloren
liefdesrelatie die als ideaal en onvervang
baar wordt beleefd, aan de andere kant is er
een verstikkende kwelling die van het verlo
ren object uitgaat: zoals een wonde waarin
voortdurend gepikt wordt. Roth bespreekt
waarom sommige aantrekkelijke vrouwen
van boven de dertig er niet in slagen een
duurzame intieme relatie vol te houden.
Op grond van het feit dat ze niet rouwden
en een vroegere libidinale band nooit opga
ven, kunnen ze zich niet openstellen voor
een mogelijke partner.
Inmiddels begrijpen we beter dan Freud
destijds hoe de aard van het verlies de
rouwverwerking beïnvloedt. Hoe trauma
tischer het verlies, hoe problematischer
de rouwverwerking wordt. Tijdens de rouw
trekt men zich terug in een intieme relatie
met het interne object (in een beweging
van hypercathexis) om op die manier de
wonde te genezen. Tijdens de eerste fase
van de rouw vindt een splitsing plaats. In
de tweede fase wordt een de-identificatie
doorgevoerd: de rouwende ontdoet zich
van de disharmonische identificaties. Som
mige persoonlijkheden zijn beter in staat
tot rouwen dan andere; ook de levensfase
waarin een verlies optreedt maakt verschil
uit. Rouwen veronderstelt dat men de enig
matische boodschappen van de overledene
doorwerkt: wat was zijn finale wens, welk
mandaat wilde hij geven? Wanneer de fasen
van de rouwarbeid worden geblokkeerd,
ontstaan pathologische gevolgen, soms
zelfs voor de volgende generaties. Wanneer
de geliefde vermist of verdwenen is (Pelento
noemt het voorbeeld van de ‹desaparecidos›
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