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traditie van de betekenisgeving, de enige
waarbij men naar zijn mening niet in de val
trapt van zelf-identiteit, identificatie en miscommunicatie (p. 48). Parker wil zich hier
richten op de specifieke problemen die
opdoemen bij de relatie tussen psychoanalytisch werk in de kliniek en psychoanalytisch sociaal onderzoek. Parker pleit voor
specifieke manieren van analyse die ook
psychoanalyse zelf omvatten als een sociaal
fenomeen, en die niet zo maar psychoanalytische manieren van redeneren hanteren.
En ook hier ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de lacaniaanse psychoanalyse
als preventie tegen een psychoanalyse die
bezwijkt voor gebiologiseerde en gepsychologiseerde weergaven van menselijke relaties (p. 48). Een psychoanalyse die gereduceerd wordt tot een psychotherapie met een
focus op gevoelens, vindt weinig genade in
zijn ogen.
In de volgende hoofdstukken over Freuds
cultuur en over het verliezen van de psychoanalyse in vertalingen brengt Parker nog
enkele interessante punten naar voren. Zo
stelt hij dat de psychoanalyticus iets hoort
te weten van de verschillende vormen die
psychoanalyse kan aannemen naargelang
de culturele context, alsook van wat het
individu vanuit zijn cultuur in de klinische
praktijk binnen brengt. Er is dan ook niet
één specifieke vorm van psychoanalyse,
maar veeleer een netwerk van onderling
wedijverende, tegengestelde waarnemingen. En zo kan er ook geen hiërarchische
benadering van de waarheid zijn. Er is niet
één psychoanalyse. Verder waarschuwt Parker er ook voor dat binnen de psychoanalyse de beschrijving van een bepaald mechanisme niet al te voorbarig als verklaring
moet worden beschouwd, waardoor de psychoanalyse zijn eigen concepten tot een
soort a priori beschermde waarheid dreigt
te maken. En ten slotte heeft hij enkele interessante gedachten rond de risico’s bij vertalingen binnen de psychoanalyse. In het
laatste hoofdstuk, dat gaat over marxisme,
psychoanalyse en de staat, raakte Parker mij
als lezer grotendeels kwijt. Psychologie en

psychoanalyse die nochtans een prominente plaats kregen in de titel van het boek
werden in dit afsluitende hoofdstuk helemaal verdrongen door een politiek
discours.
Dit dunne, maar erg veelomvattende en
geëngageerde boek had wat breder uitgewerkt mogen zijn. In zijn kritiek op wat hij
als een foute methodologie ziet van sociaalpsychologische onderzoeksprogramma’s
bijvoorbeeld vond ik Parker erg polemisch,
maar minder onderbouwend. Bij het lezen
van het boek komt de lezer geregeld
bewoordingen tegen als ‹ frontlinies ›, ‹ herovering ›, ‹ koloniale taal versus de taal der
verdrukten ›, die het boek veeleer de indruk
van een pamflet geven. Daarbij laat Parker
ook na om voor de lezer duidelijk af te bakenen wat hij precies verstaat onder het psycomplex en de essentialistische psychologie
waartegen hij herhaaldelijk tekeergaat. Ik
had hier graag meer verwijzingen gekregen
naar waar en hoe hij deze en hun invloed
tegenkomt. Dat zou de lezer kunnen helpen
om binnen de polemieken die Parker
schetst tot een eigen stellingname te
komen.

Transformaties in dromen
Bespreking van
Antonino Ferro (2015). Torments of the soul
— Psychoanalytic transformations in
dreaming and narration. Hove/New York:
Routledge. isbn 978 0 415 81344 0, 192 pp.,
£ 29,99
Marc Hebbrecht
Psychoanalyse heeft volgens Ferro weinig
van doen met de opvatting van Freud die
gericht was op ‹ decoderen ›. Psychoanalyse
gaat daarentegen veel meer over het volgen
van de patiënt in zijn verhaal, hem vergezellen, gebruikmaken van diens creatieve
capaciteiten en hem voorzien van beelden.
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Een droom die in de loop van de psychoanalytische behandeling opduikt, wordt door
Ferro bijvoorbeeld begrepen als een creatie
die tot stand komt in het relationele en
emotionele veld. De droom kan opgevat
worden als een soort dramatische scène die
betekenis genereert en die als startpunt
dient voor nieuwe verhalen. Via een droom
kan een patiënt, als onze beste collega, ons
tonen welke interpretatiestijl te gebruiken.
De dromen van de patiënt staan in relatie
met eigen dromen. Zo kan een tegenoverdrachtsdroom een antwoord zijn op de
droom van de patiënt. Het groeiend inzicht
in dromen kan niet los gezien worden van
de vrije invallen van de analysant (wanneer
het een droom van de patiënt betreft), maar
ook niet van de zelfanalytische werkzaamheid van de psychoanalyticus.
Ik zal enkele ideeën uit Ferro’s nieuwe boek,
Torments of the soul, kort samenvatten en
proberen de essentie ervan weer te geven.
Ferro illustreert zijn theoretische opvattingen niet alleen met behulp van een overvloed aan klinische vignetten, maar ook
met talrijke voorbeelden uit de literatuur,
zoals Fellini’s dromenboek, het werk van
Somerset Maugham, Het ongrijpbare meisje
van Vargas Llosa en bijvoorbeeld films als
Invasion of the Body Snatchers en Geheimnisse einer Seele.
In hoofdstuk 7 stelt Ferro een continuüm
voor dat hij benoemt als het ‹ droomensemble › (een term van Grotstein) of een continuüm dat rêverie, transformatie in dromen,
spreken als dromen, dagdromen en nachtdromen omvat. Een persoon die niet in
staat is te dromen, is gevangen in een eindeloze onveranderlijke wereld van wat is.
Ondroombare ervaring vindt haar oorsprong in trauma. Ongedroomde dromen
blijven zichtbaar als psychosomatisch lijden, afgesplitste psychose, van affect losgemaakte toestanden, autisme, perversie en
verslaving. Binnen het analytische kader
worden condities gecreëerd waarin de analysant vroegere ondroombare emotionele
ervaring alsnog kan mentaliseren en dromen. Mentalisatie is het eerste deel van de

progressie van zintuiglijke waarneming
naar beelden; denken is het volgende stadium, namelijk het ordenen van alfa-elementen (of pictogrammen) tot een bepaalde
volgorde en een verhaal. De analytische sessie speelt zich af op het niveau van wederzijds dromen: de patiënt droomt de interventie en de mentale toestand van de
analyticus, de analyticus droomt de interventie die aan de patiënt gegeven moet worden. Onnoembare angsten, protosensorialiteit, proto-emotionaliteit en projecties
worden geëvacueerd in de psyche van de
analyticus en door hem getransformeerd in
alfa-elementen en vervolgens in een gewijzigde, draaglijke en verteerbare vorm teruggegeven (projectieve identificatie). Voor
steeds meer patiënten is de receptiviteit van
de analyticus belangrijker dan zijn verbale
optreden. Het maakt veel verschil of de analytische houding receptief en concaaf is dan
wel convex en verwerpend.
De analyticus dient in staat te zijn tot wérkelijke rêverie (p. 106): er vormt zich in zijn
geest een beeld als reactie op de evacuatie
van zintuiglijke indrukken. Het beeld dat
zich vormt is nog niet gedacht of denkbaar.
Soms gaat het om flitsen, soms zijn het al
geconstrueerde rêverieën. Een rêverie is
nog geen vrije inval. Een rêverie wordt
gekenmerkt door een direct contact met
een beeld. De vrije invallen zijn een stap
verder en duiken op zodra de alfa-elementen al gegroepeerd zijn tot narratieve derivaten. In een meer gevorderd stadium komt
de analyticus tot transformaties in dromen
of in een houding die toelaat elke communicatie van de patiënt vooraf te laten gaan
door: ‹ Ik had een droom waarin … › Volgens
Ferro wordt tijdens de analytische sessie
een virtuele realiteit gecreëerd met als centrale activiteit een transformatie in dromen.
Analytisch luisteren omvat volgens Ferro
meerdere aspecten: ontvankelijkheid en
rêverie, transformatie in dromen, narratieve
deconstructie, gevolgd door een opnieuw
dromen van wat in het analytische veld verschijnt (p. 22). In de analyse wordt deze attitude zowel bij de analyticus als bij de analy-
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sant ontwikkeld. Het komt er dus op aan de
capaciteit tot dromen, denken en voelen te
ontwikkelen in plaats van zich te richten op
het analyseren van psychische inhouden. Er
is een noodzakelijke oscillatie tussen creativiteit en techniek; er zijn momenten dat de
techniek domineert, naast momenten
waarop fantasie en rêverie aan bod komen.
Ook ‹ spreken als dromen › (een concept van
Ogden) noemt hij een vermogen dat de analyticus zich eigen moet maken: het kunnen
improviseren in de vorm van een los
gestructureerde conversatie die over elk
mogelijk onderwerp kan gaan. Nachtelijke
dromen beschouwt hij als een soort visuele
poëzie van de geest, een communicatie die
intuïtief begrepen kan worden in plaats van
ontcijferd. Hij noemt de droom een brug
tussen twee psychische levens, een contact.
Bij enkele vorige boeken kreeg ik het gevoel
dat Ferro zich herhaalde en theoretisch weinig nieuws bracht, maar nu ben ik onder de
indruk van een ongelooflijk creatieve Ferro,
die genereus nieuwe inzichten en concepten produceert vanuit zijn praktijk met kinderen en volwassenen. De lezer kan ze het
best zelf ontdekken: diverse afweervormen
tegen voelen (p. 25), de positieve betekenis
van onderbrekingen in psychoanalyse (elke
analyse is volgens hem een onderbroken of
afgebroken analyse) (p. 57-64), de psychodynamiek van het domme blondje (p. 65), …
Ook zijn beschouwingen over het publiceren van psychoanalytisch materiaal en het
probleem van het beschermen van de privacy van de patiënt gaan in tegen gangbare
opvattingen en zijn het lezen waard. Het
boek eindigt met een hoofdstukje met psychoanalytische oefeningen en spelletjes …
interessant om iets mee te doen in opleidingsgroepen en werkgroepen.
Kortom, ik ben enthousiast over dit boek.
Boodschap aan de lezer: bestudeer Bion en
lees daarna Ferro.

Veldtheorie à la Ferro
Bespreking van
Antonino Ferro & Giuseppe Civitarese
(2015). The analytic field and its
transformations. Londen: Karnac. isbn 978
17 822 01823, 204 pp., £ 24,99
Marc Hebbrecht
In vorige bijdragen over het werk van Ferro
en zijn geestesgenoten wijs ik op het belang
dat hij hecht aan het eigen ‹ waak-droomdenken › tijdens psychoanalyse en psychoanalytische therapie (Hebbrecht 2011).
Dankzij een bijzondere ontvankelijkheid en
rêverie (of negatieve capaciteit) wordt het
mogelijk dat proto-emoties en zintuiglijke
indrukken bij de patiënt omgevormd worden in beelden. Volgens Ferro is de analyticus iemand die de ‹ imaginopoëtische capaciteit ›, of het vermogen beelden te
scheppen, bij de patiënt activeert en op die
wijze nieuwe verhalen mogelijk maakt.
Interpretatie is volgens Ferro niet de hoeksteen van de psychoanalytische techniek; de
analytische relatie is veel meer gericht op
het gezamenlijk creëren en transformeren
van verhalen en het construeren van nieuwe
verhalen binnen een analytisch veld, waardoor de pathogene invloed van vroegere
schokkende gebeurtenissen verzacht wordt.
Ferro begint — in navolging van Bion —
elke sessie alsof hij van de patiënt niets
weet en hem voor het eerst ontmoet. Een
belangrijk technisch concept van Ferro is
‹ being in unison with the patient ›: de analyticus dient zich precies af te stemmen, de
juiste golflengte en de juiste toon te vinden.
Samen met Basile heeft Ferro al in 2009 een
eerste werk over het analytische veld uitgegeven waaraan meerdere analytici hebben
meegewerkt. Ferro en Basile werken in hun
eerste boek de opvattingen van het Argentijnse echtpaar Willy en Madeleine Baranger
verder uit en omschrijven het analytische
veld als multispatiaal, multidimensionaal,
holografisch en van een droomachtige

Tijdschrift voor Psychoanalyse | Tweeëntwintigste jaargang | 2016 | Nummer 1

