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een goede toerusting van de professionals
vragen.
Dit onderwerp is gethematiseerd in het
tweede cluster van het boek onder het kopje
Transitional themes. Mani Vastardis en Gail
Phillips doen in een dialoog verslag van hun
supervisieproces, waarbij ze zich laten
inspireren door de Griekse mythologie, en
Monica Lanyado beschrijft hoezeer mediteren haar leert om momenten van heilzame
stiltes bij haar patiënten te waarderen
— twee mooie uitwerkingen van het idee
‹ transitionele ruimte › van Winnicott.
In het eerste cluster artikelen, Concepts,
verbinden de auteurs een concept van Winnicott met hun klinische werk. Monica
Lanyadodoet dit over de waarde van communicatie op een diep niveau bij korte
consultaties, Anita Colloms over spiegeling
door de moeder, Deidre Dowling over
omgaan met haat in de tegenoverdracht en
Ann Horne over trauma’s, opgeslagen in het
lichaam. Julie Kitchener weet de kinderen
zelf levendig aan het woord te laten over
hoe vernietigend het is om gezien te worden, voordat ze er klaar voor zijn zich te
tonen. De besprekingen van de concepten
van Winnicott zijn vooral volgend, soms wat
schools, en hebben soms de neiging een
paradox van Winnicott op willen te lossen.
De klinische vignetten zijn daarentegen
stuk voor stuk indrukwekkend. Ze overtuigen de lezer ervan dat de auteurs het
geleerde toch vooral zelf hebben moeten
ontdekken, waarna ze herkenning en steun
bij de tekst van Winnicott gevonden hebben. Dit rechtvaardigt de benaming ‹ vrij › in
hun associaties over Winnicott.
Lenen al deze ‹ vrije associaties › zich tot een
duiding? Ik heb in dit boek vooral gelezen
hoezeer een drieslag van inbedding in een
collegiaal netwerk, inbedding in een theoretische traditie en het onderhouden van een
particulier creatief domein nodig blijkt om
overeind te blijven als professional in het
werken met zulke beschadigde kinderen. De
opleiding en de paradoxen van Winnicott
hebben de auteurs hierin duidelijk veel
geboden.

Een klein napluisrondje op internet leert
dat de genoemde opleiding in 2013 is ondergebracht bij The British Psychotherapist
Federation (www.bpf.com) en een nieuwe
naam gekregen heeft: Independent Psychoanalytic Child and Adolescent Psychotherapy Association (ipcapa). Dit boek is dus
verschenen op de vooravond van waarschijnlijk een spannende verandering.
De titel Winnicott’s children blijf ik wat ongelukkig vinden. Voor de redactie zijn zowel
de auteurs als hun patiënten Winnicotts
kinderen. Voor mij is dat wat te nietszeggend, en de titel heeft het gevaar aanmatigend over te komen. Nog ongelukkiger
gekozen vind ik het plaatje op de voorkant.
De afbeelding van een pluizige paardenbloem in zwart-wit op een grasgroene
ondergrond met nog eens een keer een bundel licht eroverheen maakt het geheel wat
droevig. Ik associeer de paardenbloem ook
iets te veel met onkruid. Dat Winnicott net
als onkruid niet zal vergaan, kan toch niet
de bedoeling van de auteurs zijn?
Leuker vind ik de gedachte dat de paardenbloem bij uitstek geschikt is om mee te spelen, lekker de pluisjes ervanaf blazen, iets
wat bij andere bloemen niet zomaar kan.
Het genot van spelen zonder mededogen.
Eigenlijk is het dit plezier waar het boek alle
ruimte voor biedt. Waarvoor respect.

Doorwrochte krochten
Bespreking van
Joseph H. Berke (2012). Why I hate you and
you hate me — The interplay of envy, greed,
jealousy, and narcissism in everyday life.
Londen: Karnac. isbn 978 1 78049 032 8,
251 pp., £ 23,99
Ronny Vandermeeren
Berke richt onze focus met zijn af en toe
danteske Why I hate you and you hate me op
de donkerste krochten van de menselijke
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geest. Hij neemt de lezer mee in een erudiet
onderzoek van boosaardigheid in haar drie
componenten: de perceptie dat er iets is wat
een ondraaglijk gevoel uitlokt, het gevoel
van intense onlust en ergernis, en het aanvallende en vernietigende gedrag dat daarop
volgt. Hoewel agressieve reacties soms te
begrijpen zijn als een vorm van zelfbescherming, wil de auteur zich veeleer richten op
de boosaardigheid die niet altijd een duidelijke aanleiding heeft en eerder verbonden is
met haat, woede, chaos en het kwaad. Deze
wordt dan al vlug toegeschreven aan factoren als de omgeving, erfelijkheid of biochemische verstoringen, maar Berke legt de
oorsprong ervan consequent in de mens
zelf. Hij beklemtoont ook het belang van een
diepgaander begrijpen van het menselijke
vermogen tot destructiviteit, want wanneer
de negatieve componenten van ons emotionele leven worden ontkend of genegeerd
bestaat het risico dat ook de positieve daaronder lijden. Liefde en haat zijn tenslotte
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als fundamentele componenten van deze
boosaardigheid onderscheidt hij afgunst,
hebzucht en jaloezie. De eerste twee spelen
zich af binnen een dyadisch register; jaloezie komt er pas later in de ontwikkeling bij,
na het intreden van de triangulariteit. De
brede waaier aan bronnen waarop de auteur
zich baseert, gaan van de Griekse mythologie, de Joodse en Bijbelse tradities, via folkloristische sprookjes tot meer hedendaagse kunst en cultuur. Het boek sluit dus
niet meteen aan bij de dagelijkse praktijk
van de therapie, zodat dit een vertaalslag is
die de lezer zelf moet maken. Maar het
loont wel degelijk de moeite om te proberen
de inzichten die Berke ons aanreikt te integreren in ons begrijpen van patiënten met
narcistische problematiek of een ernstige
persoonlijkheidsstoornis.
Het boek is opgebouwd uit vier delen met in
totaal tien hoofdstukken. Het eerste deel gaat
dieper in op de ervaring van afgunst, hebzucht en jaloezie, en op de brandstoffen
waaruit deze ontstaan. Vooral het derde
hoofdstuk, Defile, defame and devour, is

daarin bijzonder verhelderend. Hebzucht en
afgunst moeten duidelijk van elkaar worden
onderscheiden. Hebzucht gaat over het altijd
meer willen om een innerlijke leegte af te
weren. De vicieuze cirkel van inhaligheid, van
nooit genoeg hebben, beoogt het bereiken
van een veiligheid bestaande uit het vrij zijn
van leegte. Agressie kan daarbij wel voorkomen maar is veeleer onbedoeld destructief.
Bij hebzucht kunnen we het beste denken
aan een dief of inbreker die op zijn rooftocht
onvermijdelijk maar ongewild dingen stukmaakt of slechts zoveel als nodig is om zijn
doel te bereiken. Bij afgunst echter gaat het
om een gewilde destructie, om anderen te
beletten te behouden wat ze hebben. De
afgunstige voelt zich minderwaardig, ervaart
beperkingen en tekorten die hij anderen verwijt. Veiligheid is er voor hem pas wanneer er
een gelijkheid in leegte is. Daar waar de hebzuchtige het leven en het goede wel erkent,
wordt dit door de afgunstige ontkend en dat
maakt hem door de geschiedenis heen tot
een moreel meer verwerpelijk figuur dan de
hebzuchtige. De afgunstige kunnen we ons
voorstellen als een brandstichter die zijn
woede en wraak probeert kwijt te raken door
deze naar buiten te richten. Maar dit levert
slechts tijdelijke verlichting op omdat de
bron van zijn afgunst niet ligt in wat hij
benijdt maar in zichzelf. Jaloezie is weer van
een geheel andere aard. Het gaat hier meer
om willen liefhebben en geliefd willen worden, met daarbij de vrees om de geliefde te
verliezen aan een ander. Agressie wordt
gericht op het uitschakelen van een derde, de
rivaal. Niet haat maar liefde staat hier centraal en deze kan eventueel worden herwonnen na het verlies ervan.
Het tweede deel van het boek belicht de
objecten waarop deze emoties gericht kunnen zijn: de borst, de baarmoeder en de
penis, zowel in hun reële als symbolische
vorm. Berke licht hier ook de rol toe die
schuld kan hebben in het ontstaan van een
negatieve spiraal, waarbij hebzucht en
afgunst via ontkenning en projectie leiden
tot een wraakvolle woede gericht op goede
objecten.
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Het verband tussen afgunst en narcistische
woede komt aan bod in het derde deel,
waarbij beide gezien worden als verschillende kanten van dezelfde medaille.
En in het vierde deel wil Berke tonen hoe
schuld en genade interageren en elkaar
positief kunnen beïnvloeden. Tegenover het
destructieve driespan afgunst, hebzucht en
jaloezie plaatst hij respectievelijk dankbaarheid, vrijgevigheid en mededogen als tegenhangers maar tegelijk als even essentiële
aspecten van de menselijke ervaring. Problemen ontstaan pas wanneer de balans
tussen liefde en haat naar deze laatste overhelt. Eerder dan te willen proberen de negatieve kant in ons bestaan uit te schakelen of
te negeren, lijkt Berke te pleiten voor een
versterken van levensbevorderende gevoelens. De balans tussen beide kan pas worden hersteld indien ook de centrale rol van
afgunst, hebzucht en jaloezie in het menselijk bestaan wordt erkend en aanvaard.
Berke schreef een doorwrocht boek, rijk aan
inzichten, dat ik graag ter lezing wil aanbevelen. Het is een werk dat niet meteen therapeutische handvatten aanreikt, maar veeleer een boeiende kijk levert op de
diepdonkere kant van de condition humaine.
En dat is tenslotte toch een domein waar
iedere psychotherapeut zich in zijn werkzaamheden vroeg of laat mee geconfronteerd ziet.

Waak-droomdenken
Bespreking van
Antonino Ferro (2012). Rêveries. Parijs: Les
Editions d’Ithaque. isbn 978 2 916120 34 8,
103 pp., € 16,00
Marc Hebbrecht
Op een manier die vergelijkbaar is met wat
Bion (1992) doet in Cogitations, een verzameling van vluchtige gedachten, denkoefeningen, losse notities van het moment,

publiceert Antonino Ferro in Rêveries dagdromen en intieme gedachten die hij in de
loop van de jaren heeft bijeengesprokkeld
en neergeschreven. Het model van Ferro is
inmiddels genoeg bekend (Hebbrecht 2011).
In zijn hele oeuvre benadrukt Ferro het
belang van het contact met het eigen ‹ waakdroomdenken ›, op basis waarvan verhalen
onder woorden te brengen zijn die een psychische expansie mogelijk maken. Een centraal kenmerk van zijn benadering is het in
zich opnemen van ervaringen en deze verwerken tot een droom. Volgens Ferro is de
analyticus iemand die de ‹ imagino-poïetische capaciteit ›, of het vermogen beelden te
scheppen, bij de patiënt activeert en op die
wijze een verruiming van betekenis tot
stand brengt. Interpretatie is volgens hem
niet de hoeksteen van de psychoanalytische
techniek; de analytische relatie is veel meer
gericht op het gezamenlijk creëren en transformeren van verhalen en het construeren
van nieuwe verhalen, waardoor de pathogene invloed van vroegere schokkende
gebeurtenissen verzacht wordt.
Tot zover een uiterst beknopte samenvatting van Ferro’s werkwijze, die als vertrekpunt kan dienen bij de ontdekking van dit
bevreemdende boekje, dat op een poëtischliterair werkstuk lijkt. Oorspronkelijk werd
het in 2008 door een Italiaanse uitgeverij in
Turijn uitgegeven en het is nu in het Frans
vertaald door de Parijse analyticus Sébastien Smirou.
Dankzij dit boekje wordt duidelijk dat een
analyticus zich van andere psychotherapeuten onderscheidt doordat hij zich permitteert het ondenkbare alsnog te denken en
deze houding voortdurend oefent. Ferro
vergelijkt dit met balletdanseressen of turnsters die dagelijks hun oefeningen aan de
rekstok doen om elastisch te blijven. Moeten analytici niet vooral op hun hoede zijn
voor sclerosering en verstijving waarbij ze
opgesloten raken in povere, conventionele
theorieën die het vrije denken in de weg
staan en de toegang tot een diepere waarheid blokkeren? Ligt de uitdaging niet
vooral in het geraakt worden door het meest
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