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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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ten op het bevorderen van nieuw succes en
vooruitgang in plaats van op het grondig
begrijpen van falen of achteruitgang. De
populariteit van vele sarcastische ‹fail-filmpjes › op het internet getuigt naar mijn idee
van onze fascinatie voor falen. Zij lijken
bijwijlen symptomen van het, ten minste
ten dele, wraakzuchtiger worden van onze
cultuur. Falen roept heftige emoties als
angst, woede en schaamte op. De redacteurs
van Understanding and coping with failure
willen mensen daarom desensitiseren voor
het woord ‹ falen ›, in de hoop het overleg en
onderzoek erover te bevorderen. Het boek
bestaat uit negen delen met bijdragen
— van uiteenlopend niveau — van niet minder dan zevenentwintig auteurs. Deze brede
waaier van invalshoeken zorgde helaas ook
voor een zwakke onderlinge samenhang en
een soms taaie leeservaring.
Erg interessant waren de eerste twee hoofdstukken, die de filosofische en ethische
toon zetten voor de rest van het boek. Therapeuten worden hierin opgeroepen om
beter te falen en om dat met enige gratie te
doen. De auteurs leggen een verband tussen
de verlammende angst om te falen en een
voornamelijk autoritaire persoonlijkheid,
voor wie uit iedere narigheid blijven belangrijker is dan enige hoop op succes. Het
leven is voor hen geen proces van ontdekking, maar vooral een zoeken naar goedkeuring. Zij vergeten dat falen een noodzakelijk
deel is van een ethiek van verdienste.
Om te komen tot een antropologie die gebaseerd is op mededogend realisme dient ook
de illusie van vrije wil te worden opgegeven.
Hier werden in het boek interessante verbindingen gelegd met het werk van Hannah
Arendt (1958). Zo stelde Arendt dat, om weer
terug te keren naar een cultuur van vergeving en belofte, we ons moeten ontdoen van
de hoop op perfectie in onszelf of in onze
instellingen. Enkel falen leert ons te vergeven. Vandaar ook het advies van de auteurs:
faal nog eens, faal beter.
Binnen een breder maatschappelijk kader
dan alleen de psychotherapie zetten de
auteurs falen af tegen de achtergrond van

technologische ontwikkelingen, waarbij het
doel belangrijker is dan het proces waarmee
dit kan worden bereikt. De snelheid van
efficiëntie krijgt volgens de auteurs steeds
meer gewicht dan de traagheid van ervaring. Overheden, maar ook patiënten, verwachten een quick fix. Het gevoel te falen
leidt dan steeds sneller tot schaamte en
verlies van zelfwaardering. Om uit te maken
wat tot succes of falen leidt, gaat men zich
meer baseren op conventies of op wensen
van anderen. In dat opzicht denk ik dat
patiënten die dan geloven niet langer te
weten wat ze denken of voelen en niet weten
of ze daarop kunnen vertrouwen, gefundenes Fressen zijn voor de snelle zelfhulpcultuur. In tegenstelling daarmee richt psychotherapie zich juist op het erkennen van het
beangstigende in het werken met ambiguïteit en onzekerheid en op het verbreden van
de kijk op wat ‹ normaal › is.
In het boek wordt verder gesteld dat veel
therapeutisch falen samenhangt met pogingen om ondraaglijke schaamte te vermijden. Schaamte kan in psychoanalytische zin
worden begrepen als een reactie op de afwezigheid van een goedkeurende wederkerigheid. Een kind wordt overweldigd door
schaamte voor zijn verwachtingen wanneer
het merkt dat het niet in het centrum staat
van moeders aandacht. Aan de oorsprong
van schaamte ligt de ervaring van intense
vernedering wanneer het kind merkt dat
moeder niet liefdevol is, of de liefde van het
kind verwerpt. De hoop om het verwerpende object te kunnen omvormen naar
een liefhebbend en aanvaardend object,
kan leiden tot een verslaafde hechting aan
dit verwerpende object.
Een aantal hoofdstukken heeft de vorm van
klinische vignetten. Deze waren voor mij de
meest leesbare en inspirerende van deze
bundel. Zij verduidelijkten hoe therapie op
zich ook beschamend kan zijn. Met elk
nieuw inzicht komt ook nieuwe schaamte.
Even verrijkend vond ik het hoofdstuk rond
falen als een transitionele ervaring. Falen
om te begrijpen wat er in de therapie
gebeurt, kan worden begrepen als een inte-
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graal deel van hoe de patiënt zich ervaart en
hoe hij met anderen omgaat. Dit wordt
mooi verwoord door een van de auteurs,
wanneer hij stelt dat de ruimte tussen wat
wordt begrepen in de therapie en wat niet,
moet worden gevuld door creatieve interventies van de therapeut en de patiënt.
Falen wordt op deze wijze ontdaan van zijn
voor de therapeut verwarrende en achtervolgende kwaliteit. Falen als therapeut kan
— mits voldoende doorgewerkt — uitzicht
bieden op professionele en persoonlijke
groei. Zowel de patiënt als de therapeut
kunnen baat hebben bij fouten in hun gezamenlijke werk, ondanks de chaos die hier
aanvankelijk mee gepaard gaat. Een van de
belangrijkste doelen van psychoanalytische
therapie volgens het boek wordt daarom
geformuleerd als het helpen van de patiënt
om zichzelf te vergeven, te verdragen en
uiteindelijk zijn mens-zijn te omarmen.
In wisselende mate bieden de bijdragen aan
dit boek een verrijking van de eigen psychische ruimte van de lezer. Er worden heel wat
gedachten en handvaten geboden om falen,
een essentieel aspect van het menselijk
bestaan, te kunnen begrijpen en verdragen.
Literatuur
Arendt, H. (1958). The human condition.
Chicago: University of Chicago Press.

Identiteit anders bekeken
Bespreking van
Mardi Horowitz (2014). Identity and the new
psychoanalytic explorations of selforganization. Hove/New York: Routledge.
isbn 978 0 415 73620 6, 126 pp., £ 28,99
Jasmien Obbels
Vanuit een jarenlange ervaring als psychoanalyticus, psychotherapeut, hoogleraar en
onderzoeker brengt Mardi Horowitz een
nieuwe kijk op identiteit in zijn boek Iden-

tity and the new psychoanalytic explorations
of self-organization. Horowitz laat zich inspireren door het pionierswerk van Erik Erikson rond identiteit. Dit pionierswerk is voor
hem een vertrekpunt, maar geen eindpunt.
Horowitz verruimt, verdiept en vernieuwt
het concept van identiteit door het te bekijken vanuit een alomvattend bio-psychosociaal model.
Zijn fascinatie voor persoonlijke groei en
alles wat deze bedreigt, schemert door in
elk hoofdstuk van het boek. Horowitz vertrekt steeds vanuit verwondering over het
feit dat sommige mensen tot een gebalanceerd gevoel van identiteit komen en andere
zichzelf verliezen in een uiteenvallende zelforganisatie. Hij moedigt psychotherapeuten aan om stil te staan bij de manier
waarop innerlijke schema’s van cliënten van
zichzelf en van objecten bewust en onbewust opereren. Horowitz pleit ervoor mensen niet te reduceren tot één singuliere
identiteit. Hij spreekt liever over een breed,
voortdurend veranderend en ontwikkelend
repertoire van multipele zelf-schema’s.
Mensen zijn niet alleen een lichaam, maar
behelzen een complexe variatie aan innerlijke zelftoestanden van waaruit zij zichzelf
en hun omgeving proberen te begrijpen. Hij
spoort psychotherapeuten aan om cliënten
vanuit dit perspectief te bekijken en hen op
deze manier te helpen bij hun zoektocht
naar een coherente identiteit.
In de eerste hoofdstukken van zijn boek
besteedt de auteur eerst aandacht aan wat
hij omschrijft als ‹ the psychological learning of self-coherence ›. Hij verwijst hiermee naar interne ontwikkelingsprocessen,
die onontkoombaar beïnvloed en gevormd
worden door de sociale ervaringen met significante anderen. Daarna gaat hij dieper in
op de impact van de maatschappij en hoe
deze onze identiteit eveneens vorm geeft.
Culturele tradities, economische condities
en transgenerationele perspectieven beïnvloeden voortdurend de manier waarop we
onszelf ervaren en vormgeven. Tot slot
zoomt hij in op hoe biologische processen
bijdragen aan de vorming van schema’s van

Tijdschrift voor Psychoanalyse | Eenentwintigste jaargang | 2015 | Nummer 3

