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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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geëvolueerd en zou hij nu bepaalde uitspraken nuanceren.
Tijdens het lezen van het boek vroeg ik me
af hoe we Ferro als supervisor het best typeren. Welke hoofdlijnen kunnen we traceren
in zijn positie als supervisor van ervaren
collegae-analytici?
Zoals bekend, is Ferro vooral geïnspireerd
door het werk van Bion uit de jaren zestig
en dan nog het meest door diens boek Lear
ning from experience, dat hij herhaaldelijk
vol bewondering vermeldt. Ferro houdt een
pleidooi om elke sessie te beginnen alsof
men van de patiënt niets weet en hem voor
het eerst ontmoet. De analyticus dient zich
nauwkeurig af te stemmen, de juiste golflengte en de juiste toon te vinden (‹ being in
unison with the patient ›). In een toestand
van rêverie stelt de analyticus zich open
voor de invallen en de projectieve identificaties van de patiënt. Voor Ferro is het communicatieve aspect van projectieve identificatie essentieel: de patiënt deelt zijn
ervaring met de analyticus, die dit opneemt
en toelaat dat er in hemzelf een transformatieproces optreedt waarbij indrukken veranderen in spontaan opkomende visuele beelden. De artistieke kant van het beroep van
analyticus impliceert dat deze visuele beelden (of reeksen van pictogrammen) verwoord kunnen worden in de taal van de
patiënt op een moment dat assimilatie
mogelijk is. Vooral belangrijk is dat de analyticus in contact komt met de (proto)emoties van de patiënt en zich hierdoor laat
raken. Het concept ‹ waak-droomdenken ›
dat in Cogitations van Bion ontwikkeld
werd, vervult een centrale rol in het denken
van Ferro. Als supervisor luistert hij naar
het klinische materiaal zoals naar een
droom die de presenterende collega in de
loop van de jaren heeft gecreëerd. Zijn verwondering wordt geleid door enkele kernvragen: hoe komen de personages op het
analytische toneel tot ontplooiing? Hoe
interageren en spelen ze met elkaar? Hoe
transformeren ze zich? Daarmee gaat de
analyticus op een speelse manier om, hij
spreekt en houdt goed in de gaten welke

emotionele turbulenties door zijn spreken
bij de patiënt worden gewekt. Ferro toont
zich terughoudend wat interpreteren
betreft. Volgens Ferro is het niet nodig om
narratieve transformaties die zich tijdens de
analytische sessie voordoen te interpreteren
… Het is zoals een soufflé bakken: als de
oven te vroeg geopend wordt zakt het geheel
ineen. Er bestaan geen kant-en-klare recepten voor duiden, het is vooral een kwestie
van tact en timing. Ferro kant zich tegen
decoderende interpretaties waarbij men
telkens opnieuw de latente inhoud achter
de manifeste communicatie verheldert.
Maar ook tegen klassieke overdrachtsinterpretaties, die volgens hem door de patiënt
als achtervolgend worden ervaren. Duidingen kunnen het best zo onverzadigd mogelijk zijn. Na de duiding dient de analyticus
zich af te vragen hoe de patiënt emotioneel
reageert op de duiding en zich af te stemmen op de zeer persoonlijke manier van
reageren van de patiënt. Hij beschouwt
reacties van patiënten op overdrachtsinterpretaties als narratieve derivaten die vertrekken van een emotioneel pictogram of
een protovisueel denkelement gecreëerd
door patiënt en analyticus, dat in het veld is
ingebracht. Overigens, waarom zou men
duiden als de patiënt de duiding zelf kan
doen? Bij Ferro is analyse dus een intersubjectief gebeuren en een proces van cocreatie
van betekenissen. In het model van Ferro is
de analyticus constant bezig; tegenoverdrachtsdromen tonen dat het werk ook buiten de sessies plaatsvindt. In het denken
van Ferro krijgt de droom, in al zijn aspecten, een bijzondere plaats toebedeeld. De
nachtelijke dromen vervullen voor de analyticus een hygiënische functie; op die manier
metaboliseert hij toxische psychische
inhouden afkomstig van patiënten en
maakt ze onschadelijk.
De klinische gevallen die in het boek worden voorgesteld zijn niet licht. In een analyse wordt een autistisch kind behandeld
dat spectaculaire vorderingen maakt, tot er
een stagnatie in de therapie optreedt die
Ferro wijt aan het feit dat de analytica geen

Tijdschrift voor Psychoanalyse | Twintigste jaargang | 2014 | Nummer 2

157
kwalitatieve sprong durft te maken naar
geweld en primitieve emoties (‹ alsof
Charles Bronson uit het verhaal zou springen en de analytica doden ›). Een tweeëntwintigjarige ingenieur raakte niet geworteld in een wereld van emoties omdat er
geen authentieke emotionele atmosfeer in
het ouderlijk gezin tot stand was gekomen
ten gevolge van het verlies van het kind vóór
hem, waarover niet gerouwd mocht worden.
Hebben analytici niet te veel aandacht voor
tedere en delicate gevoelens? Durven we wel
genoeg in contact te komen met gewelddadige en intense proto-emoties die niet
genoeg verdragen werden door een moederlijke functie? Een andere patiënt, Bruno, die
een oog verloor tijdens het surfen, wenst
constant gefotografeerd te worden vanuit
een angst om niet gezien te worden. Volgens Ferro is de evolutie van de patiënt te
begrijpen omdat hij de welwillende blik en

het luisterend oor van de analyticus kon verinnerlijken.
Niet alleen de invloed van de vroege Bion is
overduidelijk, maar ook blijkt dat Ferro het
werk van Bleger en van Winnicott goed
heeft geïntegreerd.
Telkens ben ik onder de indruk van Ferro’s
creativiteit. Ook bij de moeilijkste gevallen
vindt hij inspiratie. Als enige minpunt van
het boek wil ik aangeven dat het boek
abrupt ophoudt na het achtste seminar. Een
terugblik met een aantal eindbeschouwingen ware welkom geweest. Verder mis ik de
literatuurlijst waarin we auteurs kunnen
terugvinden naar wie tijdens de supervisiezittingen wordt verwezen. Soms vinden we
een literatuurverwijzing onderaan een bladzijde maar dit gebeurt niet systematisch. Al
met al vind ik het boek vooral een aanrader
voor wie enige vertrouwdheid bezit met het
denken van Bion.

Kalender
Ϝ Ϝ 13 juni
Artis-symposium Doodsdrift, te Amsterdam.
Stichting Psychiatrie en Psychoanalyse.
Inlichtingen scem, telefoon +31 345 576642;
website: www.scem.nl (agenda).
Ϝ Ϝ 20-22 juni
Eerste symposium ccma: Looking at transfe
rence through the comparative clinical
method, te Wenen. Comparative Clinical
Methods Association.
Inlichtingen https://www.sites.google.com/
site/ccmethods/vienna-2014, of e-mail:
marc.hebbrecht@telenet.be.

Ϝ Ϝ 30 juni-4 juli 2014
summer university psychoanalyse,
Psychoanalyse en ‹ googelen door het onbe
wuste ›, te Amsterdam.
Inlichtingen www.psychoanalysesummer.nl.
Ϝ Ϝ 13 december
nvpa-studiedag met Mary Target, te Amsterdam. Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.
Inlichtingen Secretariaat nvpa, telefoon: +31
20 673 7389 (maandag en donderdag 07.3015.00), e-mail: info@nvpa.nl.
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