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leven. In dat neerschrijven van het theoretische achtergrondmateriaal lees je tussen de
regels door, maar vaak ook regelrecht, haar
persoonlijke geschiedenis: de triomfantelijke jaren zestig en zeventig, de opvoedingsregels die toen veranderden, de relationele perikelen die woekerden in het
kielzog van fundamentele maatschappelijke
verschuivingen. Ook deze bevindingen zet
ze uiteen met een persoonlijke toets erachteraan: we hadden onze kinderen wel
mogen leren dat ze niet zo precies binnen
de lijntjes hoeven te kleuren, maar we hadden toch ook de lijnen moeten laten staan
(p. 43).
Natuurlijk stopt de psychoanalyse niet bij
de persoon van Freud en natuurlijk zijn er
latere wetenschappelijke theorieën die
maken dat sommige concepten of hypotheses bijgesteld moeten worden, zoals er ook
vindingen zijn die bevestigd worden.
Bal bespreekt die ontwikkelingen na Freud
en ze vermeldt tal van theoretici die al dan
niet in discussie gingen met Freud of met
elkaar, die aanvullingen presenteerden of
andere klemtonen legden: de egopsychoanalytici (minder nadruk op de innerlijke
wereld en meer op de aanpassing van het Ik
aan de omgeving), de Engelse psychoanalyse met Melanie Klein (die beschouwd
wordt als grondlegger van de objectrelatietheorie) als boegbeeld. De ‹ verzoener ›
Joseph Sandler, Otto Kernberg, vooral bezig
met de borderlinepersoonlijkheidsorganisatie, en Fonagy die de meer empirische
richting uitging. Terecht gaat ze zeer uitgebreid in op de belangrijke bijdrage die de
gehechtheidstheorie betekende en dus op
een figuur als Bowlby. Thema’s daarbij zijn
angst, depressie, trauma. En ze bespreekt
uitvoerig de opkomende bevindingen van
de neuropsychoanalyse die momenteel zo
veel aandacht krijgen.
Zoals bij het begin gesteld: dit boek presenteert niets nieuws, maar is een getuigenis
van een analytica over haar denken en over
de ontwikkeling in dat denkwerk, in relatie
met haar praktijk. Ze somt theoretische
bijdragen op bij de oorspronkelijke denker

die Freud was, en niet alleen vanuit manifest persoonlijke, maar ook vanuit maatschappelijke redeneringen. Eigenlijk is dit
boek een illustratie van hoe wij in ons doen
en laten met ons vak omgaan: steeds op
zoek naar recente lectuur, steeds begaan
met nieuwe evoluties, in alles inspiratie
zoeken om patiënten te begrijpen. En in die
zin is het interessant het traject dat een collega aflegde te kunnen nalezen. Het is geen
literair werk en ook geen droge opsomming.
Het is een verslag, de neerslag van een halve
eeuw zichzelf bevragen in de omgang met
de theorie en met de praktijk. Zo eindigt
haar boek dan ook met de korte weergave
van levens van analysanten, van levensknopen en van hoe een analyse daarin helpen
kan. Zulke pure getuigenissen vanuit de
spreekkamer, vanaf de sofa, zijn illustratief,
werken als een testament en overschouwen
een tijdperk, zetten de bewegingen op de
kaart. Op die manier is zo’n trajectbeschrijving meer dan zinnig: het is een logboek
waarin ook het geheugen van haar reisgenoten wordt opgefrist en waarin die een verzameling gepresenteerd krijgen van de
gedachten bij de afgelegde weg. Jammer dat
ze er niet toe kwam ook de ontwikkelingen
en ervaringen binnen de beroepsgroep waar
ze bij aangesloten is te overzien en eventueel te interpreteren. Dat zijn immers wellicht ook ‹ lotgevallen van driften ›.

Tweelingen is een
werkwoord
Bespreking van
Vivienne Lewin (2014). The twin in the
transference, tweede druk. Londen: Karnac.
isbn 978 1 782 20143 4, 234 pp., £ 22,19
Pierre Gantois
Zelden las ik een boek dat een thema zo
uitvoerig en grondig bespreekt als The twin
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in the transference. Vrijwel alles wat met
tweelingen te maken heeft, passeert hier de
revue: mythen en legenden over tweelingen,
hun psychische ontwikkeling, de relatie met
ouders en zorgfiguren, neurobiologische
bevindingen, het nature-nurture-vraagstuk,
het omgaan met het afsterven van een lid
van een tweeling door het andere lid, ethische overwegingen in de hulpverlening,
enzovoort. Toch is de basisstelling van de
auteur vanaf het begin aanwezig: het verlangen naar een tweelingbroer of -zus is een
universeel menselijk verlangen naar
iemand die je perfect begrijpt en aanvoelt.
Bij tweelingen nu is dit niet louter fantasie
maar is er een reële relatie tussen de leden
van het tweelingpaar. Dit kan, meer dan bij
‹ eenlingen ›, de psychische ontwikkeling in
de groei naar autonomie bemoeilijken. In
de psychoanalyse van een lid van een tweeling zal dit de overdracht en tegenoverdracht sterk bepalen. Studie hiervan is,
aldus de auteur, verhelderend voor de hulp
aan tweelingen maar ook voor die aan
niet-tweelingen.
In het eerste deel bespreekt Lewin de ontwikkeling van de imaginaire tweeling en de
spontane ontwikkeling van tweelingen met
als focus de bijkomende risico’s van het
tweeling-zijn. De relatie met de moeder kan
nooit perfect zijn en het kind compenseert
dit met de illusie van een imaginaire tweeling-partner. Bij tweelingen is er de reële
mogelijkheid om zich te richten op het
andere lid van de tweeling. Zo kunnen zij
zich als het ware afsluiten in een cocon en
een psychische huid rond hen beiden vormen in plaats van rond elk individu. De
reële tweelingfiguur kan al te veel de plaats
in gaan nemen van de imaginaire tweelingfiguur en de weg afsnijden naar een meer
volwassen ontwikkelingsobject. Zo kunnen
tweelingen verstrikt raken in elkaar, waardoor toenadering door de ouder als intrusief ervaren wordt. In een dergelijke verstrengeling wisselen haat en liefde elkaar af
door wederzijdse projectieve identificatie
met afgesplitste, ongewenste delen van het
zich ontwikkelende zelf. Lewin benoemt dit

proces met de moeilijk te vertalen werkwoordsvorm ‹ twinning ›. Dit alles wordt ook
toegelicht en uitgediept aan de hand van
een aantal bekende mythen, in de beste
kleiniaanse traditie.
Lewin wandelt door de literatuur over de
ontwikkeling van tweelingen. De fantastie
over almachtig controlerende tweeling,
inclusief de ambivalentie en andere verlangens, komt in interactie met de reële relatie
met de andere tweelingfiguur en met de
ouderlijke betrokkenheid. Elk lid van de
tweeling moet de aandacht delen, en is nooit
alleen maar bevindt zich in een driehoek,
wat de integratie in de oedipale driehoek
zou bemoeilijken. Tweelingen ontwikkelen
een gemeenschappelijke identiteit. Dit leidt
er soms toe dat ouders aarzelen om deze
heel specifieke interactie te verstoren.
Anderzijds is het voor de zorgende moederfiguur moeilijk om beide kinderen, ook psychisch, voldoende gelijkgericht aandacht te
geven en tegelijk ieders eigenheid te
respecteren.
In het tweede deel van deze studie wordt de
ontwikkeling van de overdracht tijdens de
psychoanalyse van een lid van een tweeling
besproken. Geduldig fileert Lewin hierbij
gepubliceerd casusmateriaal van collega’s
en eigen analyses. Ze bezweert elke therapeut niet alleen te focussen op de klassieke
overdracht van ouderlijke beelden maar
allereerst de tweelingoverdracht (‹ twin
transference ›) grondig te bewerken. Anders
dreigt het proces te stokken en vroeg of laat
een onvoldaan gevoel op te roepen bij de
analysant waardoor de afronding van het
proces niet aan bod kan komen.
Lewin onderscheidt verschillende fases in
het therapeutische proces. De analysant
ontwikkelt een twin-transference tegenover
de analyticus. Aanvankelijk narcistischdefensief en controlerend: de therapeut
wordt ofwel buitengesloten als betekenisloos, ofwel hij wordt aangeklampt als een
verlengstuk van het zelf. Geleidelijk worden
externe relaties ingebracht, in feite afgesplitste delen van het zelf, die nu beter geïntegreerd kunnen worden. Zo ontstaat de
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mogelijkheid om meer differentiatie en
separatie toe te laten en een eigen identiteitsgevoel op te bouwen binnen het tweeling-zijn. Indien de tweelingrelatie erg versmeltend is vanuit een diepe angst voor
desintegratie, zal dit in de analyse volop aan
bod komen. Dit nu roept bij de analyticus
de impuls op om via enactment tegenoverdrachtelijk de rol van de tweelingfiguur op
te nemen. Lewin illustreert met casuïstiek
hoe dit op diverse manieren plaatsheeft,
vaak vanuit een deficitvisie op het tweelingzijn, die de therapeut op een reële manier
wil compenseren, bijvoorbeeld door het
verdubbelen van het aantal therapie-uren of
het invullen van leegte. Zij onderkent de
moeilijkheid om in bepaalde situaties,
waarin men onder sterke druk staat, aan
een dergelijke enactment te ontkomen. In
elk geval dient deze actieve invulling achteraf besproken en geanalyseerd te worden,
zo stelt ze. Deze neiging tot collusie met de
analysant komt meestal voor in overgangssituaties waarin de angst voor uiteenvallen
ondraaglijk wordt, zowel voor patiënt als
analyticus. Soms is deze angst zo overweldigend en de weerstand zo groot dat de analysant de therapie afbreekt.
In het derde deel bespreekt Lewin kort de
mogelijke neuropsychologische gevolgen
van het leven als tweeling en de verdere
ontwikkeling van partnerrelaties en ouderkindrelaties bij ouders van tweelingen. Ze
geeft speculatieve extrapolaties van wat de
bevindingen van Schore voor de psychobiologische ontwikkeling van tweelingen zouden kunnen betekenen. Ook de haast
onmogelijke identiteitsontwikkeling van
siamese tweelingen komt even aan de orde.
Lewin eindigt met de invloed van het tweeling-zijn op latere partnerrelaties, met aandacht voor incestueuze fantasieën. Ten
slotte bespreekt ze de moeilijkheid van
tweelingen om relaties los te laten, bijvoorbeeld wanneer het andere lid van de tweeling sterft. Over volledigheid gesproken!
Deze studie is een stevige kluif en verdient
aandachtige lezing. Bijzonder interessant is
het uitgebreide casusmateriaal, dat de lezer

uitnodigt tot persoonlijk interpreterend
denkwerk. Lewin toont ons hierbij de moeilijkheden en valkuilen bij het loskomen uit
sterke symbiotische beknellingen, eigen
aan veel vroege stoornissen. Ze benadert
het onderwerp consequent vanuit een
neokleiniaanse visie, en ook in de selectie
van publicaties is ze selectief. Hoewel dit
ongetwijfeld de kracht van deze studie uitmaakt, vormt het tegelijk een beperking.
Lewin gaat voorbij aan meer recente ontwikkelingen en inzichten, onder meer over
het omgaan met enactment binnen de
tegenoverdracht. Het roept ook de vraag op
hoe, bijvoorbeeld vanuit een mentalisatieperspectief, aanvullende inzichten de interventies van de therapeut zouden kunnen
verrijken. De interpretaties van Lewin zijn
verzadigd en laten weinig ruimte aan de
analysant om een persoonlijk verhaal te
ontwikkelen. Ondanks, maar ook mede
door deze uitgesproken positiebepaling,
valt in dit werk over (het) tweelingen iets te
leren over het hanteren van moeilijke
overdrachtssituaties.

Een thuis voor de ziel
Bespreking van
Roger Kennedy (2014). The psychic home
— Psychoanalysis, consciousness and the
human soul. Hove/New York: Routledge.
isbn 978 0 415 71014 5, 159 pp., £ 29,99
Peter Vermeulen
The psychic home van Roger Kennedy heeft
een politiek actueel thema: ‹ ontheemd ›
zijn. De psychoanalyse dreigt ontheemd te
raken, net als grote aantallen vluchtelingen
en dementerende bejaarden in tekortschietende zorginstellingen. Het is niet langer
meer alleen de vraag of psychoanalytici zich
thuis kunnen voelen in het onbewuste, in
hun professionele rol en hun vereniging,
maar ook of patiënten zich nog kunnen
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