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Blik op schaamte
Bespreking van
Salman Akhtar (red.) (2016). Shame —
Developmental, cultural, and clinical realms.
Londen: Karnac Books. isbn 978 1 78220 254
74; 230 pp., £ 25,99
Esther Spuijbroek
‹ Zonder schaamte is er schijnbaar geen
schandaal ›, zo laat Arthur Japin de verteller
zeggen over Vaslav Nijinski, wanneer die
zonder enige gêne zijn bediende vertelt over
zijn (homo)seksuele ervaringen. De roman
Vaslav verhaalt over de prodromale fase van
de psychiatrische ziekte van de beroemde
balletdanser. Deze voorstelling sluit aan bij
Freuds uitspraak dat het verlies van de
schaamte het eerste teken van geestesziekte
is.
Hoewel schaamte en psychiatrische problematiek nauw met elkaar verbonden zijn, en
dit getuige de uitspraak van Freud al lange
tijd wordt onderkend, is schaamte in de
psychoanalytische literatuur relatief onderbelicht gebleven ten opzichte van schuld.
En dat terwijl de pijnlijke ervaring van
schaamte in de spreekkamer zo vaak aan de
orde is. Schaamte is immers ‹ datgene wat
we het meest proberen te ontvluchten, en is
tegelijkertijd datgene wat ons het meest
onverbiddelijk opjaagt ›. Schaamte is een
diepe innerlijke ervaring, maar is tegelijkertijd vaak onvermijdelijk zichtbaar voor
anderen, bijvoorbeeld ten gevolge van het
blozen: ‹ Schaamte zet je in de spotlights,
waar je je vervreemd en vernederd voelt. ›
Wanneer de ander je vervolgens zegt dat je
je daar toch niet voor hoeft te schamen, dan
ga je je ook nog eens schamen voor je
schaamte. Louis Tas, die belangrijke uit-

spraken heeft gedaan over Schaamte,
maakte al duidelijk dat de eerste les voor
hulpverleners is om dit nooit te zeggen!
Toch is tot nu toe relatief weinig over dit zo
belangwekkende onderwerp geschreven.
Met de bundel Shame — Developmental,
cultural, and clinical realms maakt Salman
Akhtar een inhaalslag, nadat hij eerder
Guilt (2012) uitbracht.
In Shame wordt het concept schaamte vanuit verschillende invalshoeken benaderd,
zoals de ondertitel belooft. Trouw aan de
psychoanalytische traditie wordt veelvuldig
gebruikgemaakt van klinische vignetten om
de diverse gezichten van schaamte in het
psychotherapeutisch contact en in de verschillende levensfasen te tonen. Maar interessant zijn ook de uitstapjes naar aanpalende vakgebieden, zoals de antropologie,
geschiedschrijving en taalfilosofie. Zo wordt
in de bijdrage van Apurva Shah over de culturele verschillen in de beleving van
schaamte een relatie gelegd tussen de hoeveelheid woorden die een taal bezit om
schaamte uit te drukken, en de verschillende typen schaamte (of het ontbreken
hiervan) die binnen een cultuur onderkend
worden. Zo kent het Engels slechts één
woord voor schaamte, maar heeft het wel
twee woorden voor het tegenovergestelde:
onbeschaamd en schaamteloos.
Bijzonder lezenswaardig zijn het hoofdstuk
van Ira Brenner over de schaamte van Adolf
Hitler, uitgewerkt aan de hand van diens
levensloop, en het hoofdstuk van Jerome
Blackman over de relatie tussen schaamte
en luiheid (‹ I can shame you into working
to read the rest of this chapter ›). Het belang
van het onderkennen van onze eigen
schaamte om breuken in de interpersoonlijke relatie te kunnen repareren wordt helder beschreven door Melvin Lansky.
‹ Schaamte voor de schaamte ›, zoals dikwijls
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het geval is in westerse culturen, is hierbij
echter vaak een hinderpaal, ook in onze rol
als therapeut. Prachtig is dan ook de casus
in het laatste hoofdstuk van Anne Adelman,
waarin het effect van het onderkennen van
de schaamte van de therapeut wordt
omschreven als het kunnen worden tot ‹ a
true mirror for the patient ›, zodat deze zicht
kan krijgen op zichzelf als geheel, intact en
aantrekkelijk. Het lezen van Shame nodigt
uit om niet langer weg te kijken van de
schaamte, het biedt ons als therapeuten een
rijker zicht op onszelf, de ander, en de
wereld om ons heen.

De post-bionianen
Bespreking van
Howard B. Levine & Giuseppe Civitarese
(2016). The W.R Bion tradition — Lines of
development: Evolution of theory and practice
over the decades. Londen: Karnac Books.
isbn 978 17822003 6 9, 514 pp,. £ 50,53
Marc Hebbrecht
Bion heeft een ware paradigmatische
omwenteling teweeggebracht in de psychoanalyse waarvan de omvang pas recent
begrepen wordt. Dankzij Bions bijdrage is
de psychoanalyse erop gericht de patiënt
zichzelf te laten worden zodat hij zich kan
engageren in een dialectiek tussen de eigen
subjectiviteit en openheid voor het vreemde
van de ander. Dit brengt emotionele turbulentie teweeg die, mits ze erkend, geaccepteerd en verdragen wordt, zal leiden tot verandering. Psychische verandering gaat
onvermijdelijk gepaard met een gevoel van
dreiging, vooral wanneer contact met de
waarheid tot stand komt. Bion daagt de
illusies van de analysant uit, hij verstoort en
schudt wakker, zodat de analysant verplicht
wordt na te denken ,ook als hij in de ban is
van heftige emoties. Het gaat technisch
gezien niet om het begrijpen van psychische

inhouden zoals gedachten, gevoelens en
dromen, maar wel om het verder ontwikkelen ervan. Zo kan er expansie optreden van
het vermogen om gedachten en emoties te
bevatten. Dit vormt de basis van psychische
groei. Dit veronderstelt van de analyticus
geduld, negatieve bekwaamheid en langdurig kunnen verkeren in een toestand van
onzekerheid en twijfel erop vertrouwend
dat uit het duistere en vormloze nieuwe
betekenis zal oplichten.
Dit omvangrijke boek bevat bijdragen van
vierendertig gerenommeerde psychoanalytici uit alle hoeken van de wereld in zesendertig hoofdstukken die gegroepeerd zijn in
negen delen. Het eerste deel bevat getuigenissen over persoonlijke ervaringen. De
Braziliaanse analyticus Junqueira de Mattos
brengt een ontroerend verhaal over zijn
analyse bij Bion gedurende periodes van
enkele weken tussen 1977 en 1979. Neri was
nog opleidingskandidaat toen hij een congres organiseerde over de betekenis van
Bion voor de Italiaanse psychoanalyse. Hij
kwam in contact met Bion via zijn dochter
Parthenope die toen ook in analyse was. Als
gevolg van de ontmoeting met Bion is Neri
een leesgroep gestart wat tot de publicatie
van een boek heeft geleid dat ook in het
Frans is uitgegeven (Lire Bion). Drie nog niet
eerder gepubliceerde supervisies vormen de
inhoud van het tweede deel. In het derde
deel worden theoretische concepten uitgewerkt, zoals emotionele turbulentie, groei
en projectieve identificatie. Nieuwe concepten worden voorgesteld, zoals het waarheidsobject (Reiner) en autistische transformaties (Korbivcher). Het vierde deel bevat
onder andere een artikel van Ferro waarin
hij zijn meest recente opvattingen beknopt
weergeeft: luister naar wat de patiënt zegt,
maar houd ook een ander oor open voor wat
voorheen niet denkbaar was of ongedacht is
gebleven. Ferro wijst op het verschil tussen
psychoanalyse en psychotherapie met
behulp van een vergelijking: psychoanalyse
is te vergelijken met de zoektocht naar de
bronnen van de Nijl … een ontdekkingsreis
en een waar avontuur; psychotherapie is
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