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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
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kwaliteit. The analytic field and its transformations dat tot stand is gekomen in samenwerking met Civitarese, eveneens internationaal bekend, en zoals Ferro werkzaam als
analyticus in Pavia, is een voortzetting van
Ferro’s denken over hetzelfde thema.
De idee van ‹ het analytische veld › houdt in
dat de intermenselijke ontmoeting van
patiënt met analyticus een geheel aan
proto-emoties, verwachtingen, behoeften
en verlangens voortbrengt die door beiden
ervaren worden binnen een transpersoonlijke ruimte. Dankzij de analytische setting
kan deze gemeenschappelijke ervaring
onderzocht worden. Het concept van ‹ intersubjectieve analytische derde › van Ogden
sluit in dit opzicht sterk aan bij de opvattingen van Ferro over het analytische veld. De
focus voor analyse ligt niet op de patiënt,
ook niet op de analyticus, maar wel op datgene wat tussen hen in ligt en door hen
beiden tot stand wordt gebracht. In vergelijking met de vorige werken van Ferro zijn me
nu een aantal andere accenten opgevallen.
Allereerst wordt er een onderscheid
gemaakt tussen de bioniaanse theorie van
het analytische veld en andere intersubjectieve benaderingen, zoals de relationele
psychoanalyse die in de Verenigde Staten
populair is
‹ Het veld › is een metafoor die ontleend
werd aan de fysica (elektromagnetische
velden). De idee van het analytische veld is
al bij Freud terug te vinden (Zwischenreich:
het overgangsgebied van overdracht, fantasie en kunst) en ook bij Klein (het spel van
kinderen, wat verder uitgewerkt is door
Winnicott: potentiële ruimte, intermediaire
zone, transitionele fenomenen) en ook aanwezig is in het werk van Lacan, Green en
Ogden. Het concept van de metafoor wordt
in het eerste hoofdstuk geanalyseerd en
tegenover andere concepten geplaatst, zoals
metonymie, rêverie, vrije associatie, narratieve transformatie. Volgens Ferro & Civitarese (hoofdstuk 1) zijn metaforen narratieve
derivaten van waak-droomdenken. De psychoanalyse maakt er dankbaar gebruik van.
Van Freud lenen we de archeologische

metafoor, de metafoor van de chirurg, de
metafoor van het lege scherm waarop
geprojecteerd wordt, de metafoor van het
schaakspel, evenals de militaire metafoor.
Bion biedt ons digestieve en seksuele metaforen, Ferro kiest voor gastronomische en
cinematografische metaforen. In de analytische techniek van Ferro is de creatie van
nieuwe metaforen erg belangrijk.
Civitarese verbindt de bioniaans geïnspireerde veldtheorie met het werk van Merleau-Ponty. Deze Franse filosoof is vooral
geïnteresseerd in de achtergrond van intercorporele, preverbale en presymbolische
precommunicatie die aan elke linguïstische
of symbolische communicatie voorafgaat
en deze steeds vergezelt. Dit doet erg denken aan onze actuele inzichten over het
impliciete geheugen in verband met vroeg
optredende traumata en het niet-verdrongen onbewuste. Ook de idee dat de ander
slechts begrepen kan worden via een voortdurende reflectie op wat deze in ons teweegbrengt. Wat het subject ontmoet in de
wereld wordt voortgebracht door de ontmoeting op zich en komt dus niet tot stand
doordat een agens in ons een reactie
teweegbrengt. Ook gaat het niet om een
projectie van iets dat het subject naar buiten richt en aan het ding toeschrijft.
De meeste hoofdstukken bevatten leuke
klinische vignetten, sprekende vergelijkingen en fabels (bijvoorbeeld het verhaal van
de Snark op pagina 119) die inspirerend
materiaal bieden voor eigen therapeutisch
werk. Ditmaal bespreken de auteurs ook
ideeën van geestesgenoten, zoals bijvoorbeeld Grotstein over de transcendente positie en het verschil tussen projectieve identificatie en projectieve transidentificatie. Het
gebruik van confrontatie wordt ter discussie
gesteld; dit past niet direct in de benadering
van Ferro, omdat het vertrekt vanuit een
wetende positie en het standpunt van een
eenpersoonspsychologie. Beter is een discussie tot stand te laten komen over de
dilemma’s waarmee de verschillende personages van de analytische scène worstelen.
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De beschouwingen over de temporaliteit
van het analytische veld vond ik interessant.
Het gaat niet om een lineaire temporaliteit,
maar wel om een circulaire: telkens wanneer een eerdere gebeurtenis in het verhaal
opduikt, krijgt ze nieuwe betekenis.
In de bijdragen van Ferro worden vooral de
klinische praktijk en de rijke fantasie zichtbaar; Civitarese abstraheert vooral en verbindt Ferro’s opvattingen met de Franse
filosofie en met zijn eigen opvattingen over
de esthetische dimensie van de psycho
analyse.
Met dit boek timmeren beide auteurs verder
aan het bioniaanse paradigma, dat Freud en
Klein niet zal vervangen maar verder tot
ontwikkeling brengen. Het is zeker de
moeite waard om het boek aan te schaffen,
tenzij men over pep-Web beschikt. De
meeste hoofdstukken zijn namelijk al als
artikelen gepubliceerd in belangrijke psychoanalytische tijdschriften.
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De keisnijder van de
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Het boek Lacan on madness gaat over theorie en behandeling van ernstige menselijke
aandoeningen, zoals psychose en persoon-

lijkheidsstoornissen. Alle auteurs die in dit
boek bij elkaar zijn gebracht varen onder
een lacaniaanse vlag en onder hen bevinden
zich grote namen als Richard Boothby,
Darian Leader, Russell Grig, Jean Allouch,
Paul Verhaeghe en Jean-Claude Maleval,
auteurs die hun sporen hebben verdiend
met hun commentaren op het gedachtegoed van Lacan. Verhaeghe beweert dat de
tijd waarin psychoanalytici neurotische
problematiek behandelden voorbij is. Nu
zijn het de borderlinepatiënten die zich
aandienen bij psychoanalytici en hij stelt
voor in dit verband de vrijwel vergeten term
van ‹ actuele neurose › weer te gebruiken:
nauwelijks overdracht, geen vrije associatie
en er worden weinig aanstalten gemaakt
moeilijkheden in verband te brengen met
de eigen geschiedenis en opvoeding. Hierin
valt een parallel met de huidige psychiatrie
te bespeuren, die zogenaamd wetenschappelijk te werk gaat en de waanzin zoekt in
de hersenen. Hier herkennen we ook de
verbinding met het schilderij op de omslag
van dit boek, dat de middeleeuwse praktijk
van de ‹ keisnijding › uitbeeldt: het uitsnijden van een kei uit het hoofd van een bezetene met de bedoeling de waanzin te verwijderen. Deze kei roept onmiddellijke
associaties op met het ‹ object kleine a › uit
de theorieën van Lacan, waarmee ook meteen de verbinding is gelegd met de behandeling van de waanzin in een lacaniaans
perspectief zoals dat in Lacan on madness
uiteen wordt gezet. En hierin herkent men
ook het grote contrast met de praktijk van
de huidige psychiatrie, die de borderlinepatiënt juist in de kaart speelt door te suggereren of zeker te weten dat waanzin en
gedragsproblemen hersenaandoeningen
tout court zijn, die met een chirurgisch mes
of — moderner — met psychofarmaca, deep
brain stimulation en elektroconvulsietherapie genezen zouden kunnen worden.
Jean-Claude Maleval haalt de psychologische invalshoek van Lacan nog eens naar
voren in verband met de psychose, waarbij
de verwerping van de Naam-van-de-Vader
centraal staat en hoe het kan dat de psycho-
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