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Zoals zoveel andere facetten van ons leven is seksualiteit geoperatio-
naliseerd tot een functie-disfunctie. Deze medicalisering geeft goede 
resultaten. De neurochemische mechanismen van de liefde en de 
hersenfuncties die erbij betrokken zijn, zijn in beeld gebracht. Inge-
wikkelde behandelingen van bijvoorbeeld mannelijke impotentie 
konden grotendeels vervangen worden door een eenvoudige pil. Sek-
suele taboes zijn vrijwel verdwenen. Seksualiteit en erotiek zijn alom 
tegenwoordig in publiciteit, mode en taalgebruik. Neurosen veroor-
zaakt door verdrongen seksualiteit zijn zeldzaam geworden en de 
vroeger daaraan gekoppelde hysterie komt in deze vorm niet meer 
voor in de dsm.

Geschiedenis?  Maar misschien is het toch te eenvoudig om 
Freuds Drie  verhandelingen  over  menselijke  seksualiteit (1905) als ge-
schiedenis te beschouwen. Zo deed Tobin (2001) het volgende on-
derzoek: hij liet aan een groep Amerikaanse opvoeders fragmenten 
zien van veelvoorkomend seksueel gedrag bij kinderen, zoals een 
meisje dat haar vagina frequent aanraakt. Tot zijn verbazing inter-
preteerden ze dit niet als tekenen van kinderlijke seksuele ontwik-
keling, maar dacht men aan infectie en overdraagbare aandoenin-
gen.

In de psychoanalyse zelf wendt men zich overigens ook af van 
seksuele thema’s. Fonagy (2008) vond een lineaire daling van de fre-
quentie van seksueel gerelateerde woorden in de psychoanalytische 
literatuur, terwijl die van woorden die over relaties gaan onveran-
derd blijft. Misschien gaat het bij deze hardnekkige ontkenning om 
meer dan een tijdgebonden cultureel fenomeen. Moeders blijken 
significant meer weg te kijken wanneer hun baby tekenen van sek-
suele opwinding vertoont dan bij een uiting van andere gevoelens 
zoals lachen of kwaadheid.

Raadsel verklaard?  Het spiegelen van gevoelens neemt in de 
psychodynamische theorieën over affectregulatie momenteel een 
grote plaats in, bijvoorbeeld bij Bion, Winnicott en Fonagy. Het 
minder spiegelen van seksualiteit zou één van de oorzaken zijn 
waarom seksualiteit als enigmatisch beleefd wordt. De Franse psy-
choanalyticus Laplanche (1999) opperde al het idee dat er een ver-
band is tussen het enigma van de seksualiteit en de ambivalente 
houding van moeders tegenover hun baby op dit gebied. Zijn con-
statering dat seksualiteit weinig gespiegeld en bijgevolg minder 
gementaliseerd wordt, brengt Fonagy (2008) tot de boutade dat 
wanneer het seksualiteit betreft iedereen in min of meerdere mate 
op een borderlineniveau functioneert.
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Kruispunt  We kunnen ons afvragen of het feit dat seksuali-
teit minder mentaal verwerkt wordt, ook niet te maken heeft met 
de sterkte van de seksuele kracht die het individu ver overstijgt en 
aan de basis ligt van het voortbestaan van de soort. In de psycho-
therapie zien we deze kracht verschijnen in de onbewuste en be-
wuste fantasieën die de relaties en het gedrag van mensen sturen. 
Deze fantasieën kunnen veranderen tijdens psychotherapie. Ze be-
vinden zich op het kruispunt tussen de oeroude patronen in het 
limbische systeem en de manier waarop er mentaal mee omgegaan 
wordt. Daardoor speelt de omringende cultuur ook een grote rol 
bij wat als seksueel exciterend beleefd wordt.

Freud  voorbij  Hoewel Freuds sensibilisatie voor de psychi-
sche en onbewuste kant van de seksualiteit nog steeds op haar 
plaats blijkt te zijn, is het duidelijk dat zijn oorspronkelijke model 
tekortschiet voor het verklaren en behandelen van ernstige seksu-
ele stoornissen. Freud gaf wel een aanzet door in zijn driftenmodel 
seksualiteit en agressiviteit altijd te koppelen.

Nu er een grotere tolerantie is tegenover seksualiteit, is het ech-
ter nog duidelijker geworden dat seksualiteit een belangrijke drager 
is voor het afreageren en proberen te bevatten van andere niet geïn-
tegreerde aspecten van het psychisch functioneren. Daarom is het 
bij seksuele stoornissen zoals perversie belangrijk om verder te kij-
ken dan het gedrag.

Erkennen of gebruiken  Hetzelfde gedrag heeft een andere be-
tekenis wanneer het voorkomt in een relatie waarin men de ander 
als ander erkent, m.a.w. als geheel-object, dan wanneer de ander 
tot een deel-object herleid is. In dit laatste geval gaat het meestal 
over het gebruiken van de ander voor het uitleven van macht en/of 
het in scène zetten van onverwerkte trauma’s. Hoewel het seksueel 
gedrag op de voorgrond staat, zijn het de onderliggende persoon-
lijkheidsproblemen, gesplitste objectrelaties, trauma’s en menta-
lisatieproblemen die bepalend zijn. Bij een meer neurotische per-
soonlijkheidsorganisatie kan eenzelfde koppeling van seksualiteit 
en agressiviteit een heel andere betekenis hebben.

Kernberg (1995) vindt zelfs dat de mate waarin partners agres-
siviteit kunnen integreren in het seksueel beleven en de manier 
waarop zij met wisselende rollen en identiteit kunnen omgaan in 
het liefdesspel, de meest bepalende factoren zijn voor het welslagen 
van een relatie.

Gevaar  of  geluk?  Hetzelfde onderscheid naargelang de per-
soonlijkheidsorganisatie zien we bij het afnemen van de menta-
lisatie tijdens het seksueel beleven. Bij mensen met een maligne 
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persoonlijkheidsstoornis kan dit gevaarlijk zijn. Bij mensen met 
een meer neurotische organisatie krijgt deze gedaalde mentalisatie 
tijdens het seksueel beleven een heel andere betekenis. Bij hen kan 
de uitspraak gelden dat de mens het meest zichzelf is wanneer hij 
zichzelf verliest. Of zoals een collega onlangs zei: ‘wie heeft er nu 
iets aan gementaliseerde seks?’
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