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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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settelen in een analyse om te helen en te
groeien, nu deze vorm van behandelen verzekeringstechnisch en maatschappelijk
onder druk staat.
Kennedy schrijft vanuit een psychoanalytisch perspectief over zowel het fysieke
thuis als over de psychische structuur
waarin onze ziel huist. De ziel is een concept dat moeilijk te definiëren is maar grote
gevoelswaarde heeft. Het gevoel over een
psychisch thuis te beschikken is even essentieel als het hebben van een fysiek onderdak: het is een basale menselijke behoefte.
We moeten een emotionele, psychische
thuisbasis van huis uit kunnen meenemen
om ons veilig te voelen in de wereld, onszelf
te vinden en te ontplooien. Het psychische
‹ home › heeft vele elementen: zelf- en
objectrepresentaties, angsten, verlangens,
idealen, fantasieën, herinneringen, verboden en dergelijke, maar er zijn ook sociale
en culturele invloeden. Voor Kennedy als
psychoanalyticus is dit alles vanzelfsprekend deels onbewust, en dynamisch: voortdurend aan verandering onderhevig en in
zekere mate conflictueus. Een thuis is het
vertrekpunt van een reis door het leven én
de plek waar we willen aankomen, hoewel
die bestemming voortdurend aan verandering onderhevig is.
Kennedy verwijst naar Bruno Bettelheim,
die ons eraan herinnert dat voor Freud de
psychoanalyse eigenlijk de behandeling was
van de ziel. Hoe kunnen psychoanalytici
mensen helpen hun ziel (weer) te verwelkomen, in plaats van hun lichaam als de
gevangenis ervan te ervaren? Hoe kunnen
wij patiënten bijstaan zich zodanig in zichzelf te nestelen dat ze zichzelf kunnen ervaren als ‹ onderwerp van ervaring in plaats
van onderworpen aan ervaring ›? En hoe
kunnen we hen helpen te leren en te ervaren bij wie ze zich thuis (kunnen) voelen?
Voor de beantwoording van dit soort vragen
is het nodig de ziel in kaart te brengen.
Een beginpunt van Kennedy’s ontdekkingsreis is een metafoor van Freud voor de
structuur van de psyche. Freud stelt het
systeem van het onbewuste gelijk aan een

hal, waarin de psychische impulsen zich als
individuen verdringen. Deze hal staat in
verbinding met een soort salon, waarin ook
het bewuste zich ophoudt. Op de drempel
tussen deze beide ruimtes doet een wachter
zijn plicht. ‹ Hij monstert de verschillende
psychische impulsen, onderwerpt ze aan
censuur en laat ze, als ze hem mishagen,
niet in de salon binnen. ›
De ziel is echter volgens Kennedy niet alleen
de ongrijpbare en meest wezenlijke ‹ interioriteit › maar ook een intersubjectieve entiteit. Hij illustreert dit met het ‹ verlaten ›
door de ziel van het lichaam. Wanneer
iemand sterft, verdwijnt het licht in zijn
ogen, als de vensters op en de spiegels van
de ziel. Bij leven schijnt dat licht — het
werpt eveneens schaduwen — niet alleen in
onze innerlijke ruimte, het is ook waarneembaar voor de ander. Met het doven
ervan in de blik van de stervende verdwijnt
ook de weerspiegeling van wie wij, de ‹ overlevenden ›, zijn. Bij leven is het focale ontmoetingspunt van die blik, die ons dus verbindt met de ander, tussen de ogen. Maar
de specifieke locatie en de bron van dat
innerlijke licht blijven een mysterie.
Dat mysterie is volgens Kennedy ook niet op
te lossen door de neurowetenschap. Hij
citeert Daniel Dennett: ‹ Het probleem met
de hersenen is dat, als je erin kijkt, er niemand thuis blijkt te zijn. › En hij vervolgt
met woorden van Bennett en Hacker dat de
neurowetenschap de neurale precondities
kan ontdekken voor menselijke vermogens
als denken, redeneren en herinneren. Maar
zij kan de psychologische verklaringen van
menselijke activiteiten in termen van redenen, intenties, doelen en waarden niet vervangen door neurologische ‹ bewijzen ›.
Menselijke wezens voelen en denken, níet
de hersenen; personen en níet hersenen
gaan relaties aan. De ziel is volgens Kennedy een psychologisch en cultureel, niet
een natuurwetenschappelijk concept.
In het vierde en het vijfde hoofdstuk, getiteld Towards the soul respectievelijk The soul
and its home, passeert — vanuit deze nieuwe
en verhelderende invalshoek — een aantal
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psychoanalytische concepten en ideeën de
revue, die bij het ‹ ontstaan › en de vorming
van de ziel volgens Kennedy een grote rol
spelen. Bijvoorbeeld: de symbolische orde
van Lacan, die gedeeltelijk al voor de
geboorte aanwezig is; het zich thuis gaan
voelen van de primordiale psyche in de
soma (Winnicott); de integratie van het
goede object (Klein); ook de gehechtheidstheorie ontbreekt niet (Schore). Via ‹ the
psychic retreat › (Steiner) en de geïnternaliseerde ‹ dead mother › (Green) wordt duidelijk dat het in ons psychische thuis
‹ unheimlich › kan zijn of zelfs ‹ spookt ›. Het
zich geleidelijk gaan thuis voelen in een
psychoanalytische identiteit komt eveneens
aan de orde. Dit is belangrijk, omdat we in
de spreekkamer met onzekerheden, paradoxen, verwarring, pijn, agressie en projecties moeten omgaan, die niet alleen in onze
patiënten maar ook in onszelf huizen.
Kan er eenheid bestaan in het gevoel van
identiteit dan wel de ziel? Volgens Lacan is
dit een illusie, die ontstaat wanneer het
jonge kind zichzelf in de spiegel als ‹ heel ›
ziet, wat echter een contrast vormt met de
hulpeloosheid en het gebrek aan beheersing
van het lichaam in die levensfase. Lacan
noemt dit vervreemding, Kennedy spreekt
van ‹ misrecognition › en plaatst hier de
‹ recognition › van Winnicott tegenover,
waarin via de spiegeling van het kind door de
moeder het gevoel van een zelf juist wordt
bevorderd. Beide gezichtspunten sluiten
elkaar volgens Kennedy niet uit: integratie
vindt plaats, maar staat voortdurend onder
druk en is daardoor ‹ elusive ›. Echter, zonder
minstens een ‹ illusive › gevoel van een psychic
home zullen we niet kunnen leven.
Kennedy heeft twaalf boeken op zijn naam
staan en is een zeer erudiet man. Niettemin
verwoordt hij zijn eigen ideeën op een bijna
bescheiden manier. Hij leidt ze in met
inkijkjes vanuit diverse invalshoeken: vanuit de filosofie, literatuur, geschiedkunde,
muziekleer, schilderkunst en neurowetenschap. Hij geeft zelfs een overzicht van het
verband tussen de behuizing van mensen
door de eeuwen heen en de ontwikkeling

van de behoefte aan een persoonlijk, innerlijk leven. Dit maakt The psychic home tot
een boek dat rijk is aan interessante bronnen. Jammer vind ik dat er relatief weinig
ruimte is voor casuïstiek; één hoofdstuk
over het belang van een psychisch thuis in
het leven en werk van de dichter William
Wordsworth (1770-1850) biedt hieraan onvoldoende tegenwicht.
De ziel in The psychic home doet denken aan
de labyrinten van de Argentijnse schrijver
Jorge Luis Borges, met labyrinten binnen
labyrinten. In elk daarvan is iets te vinden
waarbij we ons, al dan niet bewust, thuis
kunnen voelen of waarover we naar ‹ huis ›
zouden kunnen schrijven. Kennedy is als de
gids die ons hierin op een wijze, sympathieke en leerzame manier de weg wijst.
Mijn persoonlijke aanbeveling van zijn boek
berust op de aandrang die in mij werd opgewekt om me in zijn voorgaande werken te
gaan verdiepen.

Faal nog eens, faal beter
Bespreking van
Brent Willock, Rebecca Coleman Curtis &
Lori C. Bohm (2014). Understanding and
coping with failure — Psychoanalytic
perspectives. Hove/New York: Routledge.
isbn 978 0 415 85853 3, 248 pp., £ 30,99
Ronny Vandermeeren
Stellen dat men van zijn fouten moet leren
is niet meer dan nog eens een trap geven
tegen een deur die al lang open staat. Maar
hoe vaak kijkt men ook diep genoeg om er
werkelijk iets van te leren? Zo merk ik dat
men in psychotherapeutische literatuur nog
steeds liever over zijn successen schrijft dan
over zijn mislukkingen. Bedrijfskundig
geïnspireerde analyses over sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen, waarmee wij
als psychotherapeuten nu ook meer te
maken krijgen, proberen ons vooral te rich-
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