
Is love just a second hand 
emotion ?

Rudi Vermote



• Ik hou van je 

• Ik zie je graag

• Ik mis je

• Ik verlang naar je



• Ik heb gevoelens voor je

• Ik heb een boon voor je 

• Ik ben verliefd op je

• Ik ben gek van je

• ik heb het zitten



• Eros

• Agape

• Storge

• Philia

• …



• Romantische liefde  - passionate love

• Langdurige liefde  - companionate love

• Mystieke liefde

(Mengvormen)

Geldt voor alle objectkeuzes, seksuele 
identiteiten en gender



Eros of romantische liefde





“To love! To surrender absolutely, to prostrate oneself 
before the divine image, to die a thousand imaginary 
deaths, to annihilate every trace of self, to find the whole 
universe embodied and enshrined in the living image of 
another! Adolescent, we say. Rot! This is the germ of the 
future life, the seed which we hide away, which we bury 
deep within us, which we smother and stifle and do our 
utmost to destroy as we advance from one experience to 
another and flutter and flounder and lose our way.”

Henry Miller, 1969



• Freud’s pantoffeldiertje ( amoebe)

• Freud (1924). „Wer verliebt ist, ist demütig. Wer 
liebt, hat sozusagen ein Stück seines Narzißmus 
eingebüßt.“ 





• raptus

• Alleen bij de ander willen zijn

• Er voortdurend aan denken ( obsessief)

• Tunnelvisie

• Alles is er aan ondergeschikt ( geen slaap, geen 
eetlust)

• Bukowski :’ love is a dog from hell’





Oeroude patronen

• Fisher  2016)  : drift ? 

• Zoogdieren, vogels

• Momentum, grote kracht : veranderingen, 
migratie

• Euforie  -- pijn

• Ontkenning van die kracht  ‘ kalverliefde’ enz..



• Casussen

• Aanmelding owv eros



• ( realistische visie, het komt van dieper)

• (intuitie   - Toon Van de Velde)

• ( rust, diep contact)



Individuele variatie

- Oude patronen gemengd met individuele 
preverbale patronen 

- Objet a

- Projectieve identificatie





Eros en seksualiteit

Testosterone

gevoelens van verliefdheid

( Fisher, 2016) 

• exclusiviteit



Faciliterende factoren

• Vreemdheid

• Scheiding

• Tegenstand



Langdurige liefde –
companionate love





Love Poem.

People use each other
as a healing for their pain. They put each other
on their existential wound,
on the eye, on the cunt, on mouth and open hand.
They hold each other and won’t let go.

Yehuda Amichai,1994, 245









Basic assumptions

• Pairing/fight-flight/dependency

• Koppel : pairing

• Langdurige liefde: grotere groep ( gezin – familie 
– sociaal) : dependency, fight-flight en meer 
realiteitszin 

• Gemengd met andere liefdes: materneel, 
paterneel, vriendschappen, werk, passies



• Dodende voorspelbaarheid 

• Herhaling- geen vreemdheid - vastzetten



driftmatig

• Langdurige liefde, geen ‘drift’ zoals 
verliefdheid 

• Wat zijn driften ?

• Drie driften 
hechting

seksualiteit agressie



Hechting

• Coeur brisé , gat in ons hart , 

• Moederliefde

• oxytocine







seksualiteit

• Niet- Spiegeling ( Fonagy)

• Mentalisatie daalt 

• Enigma ( Laplanche)

• ( Freud) Infantiele seksualiteit en kern van de 
seksualiteit









agressie

• Fantasmen

• Relatie hechting – seksualiteit : de paradox







samenspel

• Alchemisch mengsel

• Rollen 

• Verrassing, soepelheid, vreemdheid



Mystieke liefde



• Liefde buiten voorstellingen. 

• De zone van psychisch functioneren buiten de 
voorstellingen is van uitzonderlijk belang 
omdat in deze zone de grootste psychische 
veranderingen plaats grijpen.

• Alle mystieke geschriften hebben het over dit 
onvoorstelbare, het niet-gepresenteerde en 
niet-representeerbare



• Een Japanse meester zei: ‘ mijn leer is zonder 
woorden’,  

• Eckhart (1293/1981) : ‘ als je over God kan 
spreken, dan is het God niet’

• Sint Augustinus (1992/398 , p97)  zegt ‘ God is 
wijs zonder wijsheid, goed zonder goedheid , 
almachtig zonder almacht. 

• Eckhart (1992/398 p146) zegt : Ten derde moeten 
we ons opstellen als waren we al dood , namelijk 
zo dat vreugde noch leed ons beroeren



Jan Van Ruusbroec (1977/1340)
• ‘afgescheidenheid is sterker dan de liefde en 

dwingt God mij lief te hebben’ (p.350-351)
• ‘je moet God ontgeestelijkt liefhebben, dat wil 

zeggen : jouw ziel moet ontgeestelijkt zijn en 
bevrijd van alle geestelijkheid ; want zolang jouw 
ziel geestvormig is bevat zijn beelden ; zolang zij 
beelden bezit heeft zij dingen die bemiddelen ; 
zolang zij zulke bemiddelaars heeft, heeft zij geen 
eenheid , noch eenparigheid en heeft ze God niet 
op de juiste manier lief.’ (p.206). 





San Juan de la Cruz : 

• ‘ Wil je komen tot de vereniging met God? Dan 
moet je alle voorstellingen en gedachten 
achterwege laten, ook die over God, zelfs 
eventuele visioenen die van God zelf afkomstig 
zijn. Want geen enkel beeld en geen enkele 
gedachte kan God omvatten. Alleen doorheen de 
donkere nacht van niet-zien, niet-weten en niet-
bezitten kan je de levende God op het spoor 
komen.’



• Jan van Ruusbroec

: ‘Waar God en de ziel elkaar ontmoeten in de 
eenheid-van –minne , daar geeft God zijn 
genadelicht boven de tijd, en de ziel geeft haar 
vrije toekeer uit kracht van die genade ‘( p.206) 



TOEPASSING (POST) BIONIAANS 
MODEL



mind

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS

Zone 2:
Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
Rêverie, Free 
Association, Phantasy 

Zone 3

O, infinite, no 
representations,
undifferentiated



mind

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS

Zone 2:
Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
Rêverie, Free 
Association, Phantasy 

Zone 3

O, infinite, no 
representations,
undifferentiated



Passionele liefde

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS

Zone 2:
Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
Rêverie, Free 
Association, Phantasy 

Zone 3

O, infinite, no 
representations,
undifferentiated



• Passion is closest to O  ( Bion)



• Dopamine  en noradrenaline

• Serotonine

• Idem bij obsessie

• fMRI  zelfde zones vuren als bij verslaving    



liefde

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS

Zone 2:
Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
Rêverie, Free 
Association, Phantasy 

Zone 3

O, infinite, no 
representations,
undifferentiated



Tweede zone

• Private madness ( Kernberg)

• Rollen

• Elke dag nieuw

Vrij DMN



Derde zone

• Graag bij iemand zijn, Ongedifferentieerd;

• Intuitie
• ( eigenlijk is dat ook al bij verliefdheid zo maar daar 

overwoekerd door de obsessie, maar het veralngen naar 
die goddelijke volheid en zuiverheid is aanwezig- buiten de 
driften)

• ((,daar zijn – the capacity to be alone in the presence of 
another – rust – surrounded- no differentiation – zonder 
woorden ))
(Il suffit d’un geste – niet verbaal))









vastgelopen

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS
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Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
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O, infinite, no 
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Mystieke liefde

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS

Zone 2:
Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
Rêverie, Free 
Association, Phantasy 

Zone 3

O, infinite, no 
representations,
undifferentiated

ontgeestelijken



Mystieke liefde

∞

Finite

Zone 1: 
Reason, CS

Zone 2:
Thinking,
Waking 
Dreamthought, T (K) ,
Rêverie, Free 
Association, Phantasy 

Zone 3

O, infinite, no 
representations,
undifferentiated

ontgeestelijken

No memory, no desire



• Besluit 

Samenspel , 

-contact in en met derde zone

- soepelheid- vrijheid tweede zone ( surpise, 
vreemdheid, rollen-spelen, niet-weten)














