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ouders en alle leeftijden van kinderen: het
in gedachten houden van je kind is een
intense activiteit, en ouders kunnen als
gevolg van interne en externe emoties overspoeld raken.
Hoe moet de kinderarts of kinderpsychiater met de ouders omgaan? Volgens Sutton
is diens professionele rol beperkt tot : [a] de
ouders assisteren in het tot ontplooiing
brengen van de capaciteiten van hun kind
en [b] iets extra bieden voor het kind, wat
de ouders niet kunnen, want anders hadden ze de arts niet geconsulteerd. Er wordt
uiteraard niet met de overdracht van de
ouders gewerkt, maar de tegenoverdrachtelijke reacties van de zorgverstrekkers worden grondig ‹ onder de loep › genomen:
overangstige ouders, ouders die hun kind
niet voor zichzelf laten spreken, veeleisende ouders, ouders die doormaken wat
de clinicus zélf uit zijn persoonlijk leven
ook kent, en de vraag of er ruimte is voor
self-disclosure. Het zijn boeiende facetten
van een rijk klinisch beroep, waarin de
noden van het zieke kind centraal staan en
zo professioneel en betrokken mogelijk
worden beluisterd.
Het laatste hoofdstuk heeft de wat provocerende titel Is good medicine history?, maar
de inhoud ervan kwam hoopvol bij me over.
Zo stelt de auteur vanaf de inleiding het
belang van anamnese en klinisch onderzoek centraal, doch deze worden volgens
hem niet ‹ afgenomen › maar ‹ gezocht ›, en
‹ gegeven ›. Dit lijkt me werkelijk fundamenteel en ook illustreert het hoe een verzorgde
klinische relatie van het grootste belang is
voor het formuleren van diagnose en behandeling. Het weze duidelijk dat de ondertitel,
Through counter-transference to case manage
ment volledig de lading van dit werk dekt.
Ik kan weinig kritiek uiten en verwelkom
dit boek voor ieder die met kinderen en
jongeren werkt. Somatische en psychische
problemen lijken me immers altijd verweven te zijn, al ligt de nadruk soms meer op
de ene of op de andere pool, of schuilt de
wijze van aanmelding soms achter een misleidend klinisch beeld, in beide richtingen.

De bijdrage van een gecombineerde invalshoek kan enkel het therapeutisch beleid
bevorderen.
Voor de psychodynamisch opgeleide therapeut zullen de gevalsbesprekingen een verdiepend inzicht van de praktijk opleveren;
ten behoeve van de anders georiënteerde
therapeuten is er een inleidend hoofdstukje
geschreven met de psychoanalytische kernbegrippen. Zo is dit werk leesbaar voor een
breed therapeutenpubliek.
Noot
1 Ter herinnering: het squiggle-spel werd door
Winnicott uitgevonden om vrij te associëren
met kinderen via krabbeltekeningen. Kind en
therapeut tekenen om beurten een krabbel
die dan afwisselend door beiden wordt
benoemd.

Met Bion op reis
Bespreking van
Howard B. Levine & Lawrence J. Brown
(2013). Growth and turbulence in the
container/contained — Bion’s continuing
legacy. Hove/New York: Routledge. isbn 978
0 415 61741 3, 344 pp., £ 29,99
Karoline Martens
Growth and turbulence in the container/con
tained heb ik gelezen tijdens een fietsvakantie. Deze reis was een intense ervaring, door
de vele onbekende factoren: waar vinden we
eten, drinken en een slaapplaats en wat
geven het weer en de weg? In de sfeer van
het boek gekomen, zorgden die onbekenden voor voldoende chaos en turbulentie
om tot creativiteit en psychische groei te
komen.
Het boek is gebaseerd op lezingen van het
internationale Bioncongres in 2009 in
Boston. Het is ingedeeld in een inleiding en
historisch overzicht, een tweede deel over
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het klinisch proces, een derde deel over
pathologische toestanden, een vierde deel
over baby- en kinderanalyse en een laatste
stuk over de containende functie van kunst.
In het eerste deel vormen Bions dagboeken
over zijn ervaringen tijdens de Eerste
Wereldoorlog de leidraad. De struggle die
Bion levenslang heeft moeten leveren om
die traumatische ervaringen te verwerken,
wordt tastbaar gemaakt door Dorit Szykierski. Het heeft me ontroerd te lezen hoe
Bion jaren later door toedoen van de veilige
‹ alfa-functie › die de aanwezigheid van zijn
vrouw betekend moet hebben, er bij een
bezoek aan de oorlogsgraven in Frankrijk in
slaagde om opnieuw zijn dagboeken ter
hand te nemen en te herwerken, steeds vanuit verschillende gezichtspunten, vanuit
verschillende literaire stijlen. Er zit veertig
jaar tussen zijn eerste aantekeningen en het
uiteindelijke ‹ the Amiens Diary ›. Zo merk je
hoe Bion de weg wijst om eerst historisch
de feiten te benoemen en op een rijtje zetten en zo tot herinneringen te komen.
In het klinische deel biedt eerst Antonino
Ferro zijn narratieve uitwerking van Bions
ideeën aan en zijn eigen concept ‹ the field ›.
In mooie klinische voorbeelden die toegankelijk en goed verteerbaar zijn — hij is een
goede kok — voel je heel erg Ferro’s hart
kloppen. Ferro illustreert hiermee transformatie en het belang van het narratieve
daarbij.
Na de afdaling komt een lastiger klim. De
uitwerking door James Grotstein van Bions
concept ‹ dream work › is drogere stof. Maar
ik onthoud uit Bions denken dat bewust en
onbewust functioneren gescheiden moeten blijven om complementair steeds
samen aan het werk te zijn. Dit stemt tot
nadenken over de ingrijpende impact van
slaapproblemen.
De volgende hoofdstukken worden gekenmerkt door zowel creatieve theoretische
uitwerkingen vanuit Bions basiswerk als
door mooie klinische illustraties. Raul
Hartke licht bijvoorbeeld de noodzaak van
psychische turbulentie voor emotionele
groei theoretisch toe. Hij gebruikt de term

‹ complex adaptieve systemen › met de notie
the ‹ edge of chaos ›: het punt waarop een
balans gevonden wordt tussen stagnatie en
gedesorganiseerde turbulentie, tussen
bevroren orde en chaos. Op dit punt van
maximale creativiteit en aanpasbaarheid
van het systeem bestaat een optimale
balans tussen stabiliteit en flexibiliteit en
worden permanent nieuwe, absoluut
onvoorspelbare vormen gegenereerd. Hij
vergelijkt dit met de ontmoeting van het
analytische paar, elke persoon met zijn
‹ society of the mind ›, met de assemblage
van zijn innerlijke objecten die onderling
interageren. Hartke maakt ook klinisch
duidelijk waarom emotionele groei zo
gevreesd wordt: Bions concept ‹ transformaties in O ›, met ‹ becoming what one is
being ›, creëert een soort psychische duizeligheid door de existentiële ontmoeting met
het wezenlijk vreemde en ongekende in het
eigen zelf. Het gaat om contact met een persoonlijke essentie die niet op zelfreflectieve
wijze gekend kan worden, maar die men
enkel kan ‹ worden ›.
Roosevelt Cassorla laat via het concept
‹ non-dreams for two › zien hoe het analytische koppel onbewust een collusie kan aangaan om een pijnlijke ervaring te evacueren
in plaats van deze te verdragen en te transformeren. Als de analyticus niet in staat is
om de evacuatieve non-dreams van de
patiëntte dromen, ontstaan er enactments
zoals beschreven door Bateman en Fonagy
wanneer ze spreken over het vreemde zelf.
De klinische voorbeelden laten zien hoe
verfijnd maar invoelbaar de herhaling van
de emotionele pijn vermeden wordt, pijn
die anderzijds zo noodzakelijk is voor transformatie en psychische groei.
Van het derde deel was vooral het hoofdstuk
over het primitieve geweten voor mij erg
vernieuwend en inspirerend. Zowel José
Americo Junqueira de Mattos en Joao Carlos
Braga als Alessandro Bruni gaan hier in op
Bions ‹ thalamische angst ›. Die wordt veroorzaakt door een moralistisch primitief
geweten dat zijn oorsprong zou vinden in de
foetale toestand, wanneer de corticale ont-
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wikkeling nog onvoldoende voorhanden is
om als afweer tegen negatieve ervaringen te
kunnen dienen. Het is een soort geweten
dat alleen zegt wat niet mag, dat elk plezier
afkeurt, … Er wordt een verdediging ontwikkeld op biologisch niveau, waardoor ervaringen niet voor symbolisatie vatbaar zijn
en niet doorgewerkt worden in de emotionele ervaring van de analytische relatie. Dit
is dan ook het verschil met schuldgevoelens
die later ontstaan en gerelateerd zijn aan
objectrelaties.
‹ Caesura › was voor mij een volledig nieuw
concept. Het hoofdstuk Caesura, denial and
envy van Renato Tachtenberg was dan ook
het hoogtepunt van mijn reis, het zwoegen
dat beloond wordt met een prachtig panoramisch uitzicht. Tachtenberg geeft aan dat
de briljantie van Bion ligt in zijn capaciteit
om een algemene categorie of structuur te
zien en die op overkoepelende wijze toe te
passen op nieuwe en ongewone situaties.
Daar waar Freud stelt dat er veel meer continuïteit is tussen het intra-uteriene leven en
de babytijd dan de impressieve caesura van
de geboorte zou doen geloven, past Bion de
idee van caesura veel breder toe. De verschillende caesurae waardoor mensen tegelijk in ten minste twee werelden kunnen
leven (intern/extern, mentaal/protomentaal, bewust/onbewust, symbolisch/nietsymbolisch) kunnen ontkend worden om
verschillende redenen, waarvan afgunst de
belangrijkste lijkt. Het werkelijke probleem
van de caesura ligt in de ontkenning ervan.
Voor Bion was het duidelijk dat verschil en
continuïteit, aanwezigheid en afwezigheid,
winst en verlies, leven en dood, alleen maar
verschillende kanten zijn van dezelfde fenomenen. Het niet tezelfdertijd in gedachte
kunnen houden van deze tegenstellingen
verklaart de moeilijkheid die mensen hebben met het onderhouden van een creatieve
caesura. In deze context zei Meltzer: ‹ Bion
hielp ons om de draak van de causaliteit te
verslaan en opende de kosmos van de geest
in zijn oneindige mogelijkheden tot het
genereren van betekenis. › Vergelijken daarentegen is een daad van het superego, gedo-

mineerd door afgunst, waarbij categorieën
van slecht/juist, beter/slechter, superieur/
inferieur gebruikt worden als indicatoren
van verschil. Bion nodigt hier uit om vooral
de link te zien.
Een van de laatste de laatste hoofdstukken,
door Marianne Robinson, gaat over baby
observatie. Hierin wordt heel mooi en van
dichtbij geïllustreerd hoe een gefrustreerde
baby tot nieuwe, emotioneel verrijkende
ervaringen kan komen, die het zelfwaardegevoel versterken via de interactie met een
reagerende ander.
Van het laatste stuk over kunst had ik misschien iets vernieuwenders verwacht, maar
al bij al vind ik dit boek een aanrader voor
wie graag Bion opnieuw dichtbij wil ervaren, zowel voor psychiaters en psychologen
in opleiding als al oudere rotten in het vak.
Het is theoretisch verfrissend, klinisch
beklijvend geïllustreerd en zet je eigen creativiteit in brede zin en in vele domeinen in
je eigen leven in gang.

Braziliaanse seminaries
Bespreking van
Antonino Ferro (2013). Supervision in
psychoanalysis — The Sao Paulo seminars.
The New Library of Psychoanalysis. Londen:
Routledge. isbn 978 0 415 58755 6, 154 pp.,
£ 26,99
Marc Hebbrecht
Kort na het verschijnen van zijn boek The
bi-personal field: experiences in child analysis
werd Ferro in 1996 uitgenodigd in Sao Paulo
om aldaar psychoanalytici die zowel met
kinderen als met volwassenen werken te
superviseren. Het hier gerecenseerde Super
vision in psychoanalysis is daarvan de neerslag en laat de lezer getuige zijn van de
manier van superviseren van Ferro in de
jaren negentig. Vanzelfsprekend is Ferro
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