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wijze en de toepasbaarheid van zijn boek
grijpen meteen aan. Hij slaagt erin de lezer
te bereiken en in beweging te brengen.

Niet geleefd leven inhalen
Bespreking van
Thomas H. Ogden (2016). Reclaiming unlived
life — Experiences in psychoanalysis.
Londen: Routledge. isbn 978 1 138 95601 8,
196 pp., £30.99
Marc Hebbrecht
Wie meer wil weten over Ogden als persoon
kan het best hoofdstuk acht lezen: een inter
view dat een collega uit San-Francisco met
hem heeft gehouden. Via zijn moeder die in
psychoanalyse is geweest toen hij nog heel
klein was en het cadeau dat ze hem gaf op
zijn zestiende (Colleges inleiding tot de psychoanalyse van Freud) is hij geneeskunde
gaan studeren met de ambitie psychoanaly
ticus te worden. Ogden is trots op zijn medi
sche identiteit: daardoor heeft hij verant
woordelijkheid leren opnemen voor zieken
die niet in staat zijn om zelf te oordelen.
Ogden voelde veel affiniteit met ernstig
gestoorde patiënten en vond in het werk van
de Britse objectrelationele psychoanalytici
inspiratie. Dit was niet zijn enige inspiratie
bron: veel heeft hij te danken aan de wereld
literatuur met auteurs als Borges, Kafka en
James. In dit boek zijn hoofdstukken gewijd
aan teksten van Borges (De bibliotheek van
Babel) en Kafka (Een hongerkunstenaar) die
in verband gebracht worden met hun bio
grafie. Zijn grote liefde voor taal en litera
tuur is goed voelbaar in zijn psychoanalyti
sche publicaties. Volgens Ogden maakt taal
niet zozeer de expressie van gedachten en
gevoelens mogelijk, maar is ze bij uitstek
een medium voor de creatie van gedachten
en gevoelens. Het is ontroerend hoe hij over
zijn zoon Ben spreekt met wie hij samen een
boek heeft gepubliceerd over psychoanalyse

en literatuurkritiek. Een rode draad in dit
boek is het wordingsproces van de psycho
analyticus. Dit wordt samengevat in hoofd
stuk vijf (On becoming a psychoanalyst) dat
samen met Glen Gabbard is geschreven.
Volgens Ogden dient de psychoanalyticus
zijn eigen stem te vinden en een authentieke
stijl te ontwikkelen passend bij diens unieke
persoonlijkheid. Hij dient te kunnen den
ken en dromen over de opgedane ervaring
en zichzelf in het hier en nu te dromen. Wat
hij daarmee bedoelt komt ook in hoofdstuk
een aan bod. Om zich verder te kunnen ont
wikkelen, dient de analyticus zichzelf perio
des van persoonlijke isolatie te gunnen en
tegelijkertijd in dialoog te blijven met ande
ren. Psychische groei is volgens hem te
begrijpen op grond van de relatie tussen
container-contained: in staat zijn om sto
rende gedachten en affecten te dragen, hef
tige turbulenties door te maken en te blijven
nadenken. En vooral te kunnen vertoeven in
onwetendheid, in contact te kunnen blijven
met het eigen wankelend psychisch even
wicht, op zoek gaan naar de eigen blinde
vlekken, rekening houdend met de eigen
limieten. Hij omschrijft een analyticus als
iemand die een onderzocht leven leidt.
Goede analytici durven te improviseren,
spreken met de patiënt, luisteren aandach
tig naar het eigen spreken en het effect dat
dit heeft (talking as dreaming). Ogden heeft
niet veel op met het begrip interpretatie.
Volgens Ogden maakt de psychoanalyse het
mogelijk afstand te doen van magisch den
ken (solipsistisch, gebaseerd op almachts
fantasie, onproductief) ten voordele van
droomdenken, wat hij de diepste vorm van
denken noemt. In droomdenken wordt aan
de opgedane ervaring simultaan betekenis
toegekend vanuit meerdere gezichtspunten.
Droomdenken kan door de persoon zelf
gebeuren, maar zal een punt bereiken waar
bij men een ander nodig heeft om verwar
ring te doen oplossen. Een analytisch proces
kan bijdragen tot transformatief denken, dit
is droomdenken dat ertoe leidt dat de erva
ring op een nieuwe manier wordt geordend
met wezenlijke veranderingen tot gevolg op
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het gebied van aanvoelen, relationele
omgang en toegenomen levendigheid. Deze
drie vormen van denken staan in een dialec
tische relatie tot elkaar: ze bestaan naast
elkaar, brengen elkaar voort, houden elkaar
in stand of heffen elkaar op. Deze drie vor
men van denken worden illustratief beschre
ven in hoofdstuk twee. De titel van het boek
heeft onder andere te maken met de manier
waarop Ogden het artikel van Winnicott uit
1974, Fear of breakdown, verder uitwerkt. Bij
een verstoring van de vroegste band tussen
moeder en kind van welke aard ook, ont
staan er een disconnectie, waarbij het kind
zich alleen voelt en een toestand van nietbestaan doormaakt, wat extreem beangsti
gend is. Om deze primitieve agonie niet te
voelen, brengt een kind een kortsluiting in
zijn beleving tot stand en schakelt hij een
massieve verdediging in met als nadelig
gevolg dat een deel van het eigen zelf afge
sneden wordt. Er blijft dan een dood stuk:
de persoon voelt zich vervreemd van de
eigen gevoelens en intrinsieke groeikrach
ten. Ogden brengt de patiënt weer in contact
met zijn pijn die een vitaal onderdeel vormt
van diens zelfgevoel. Zolang het trauma niet
echt herbeleefd is binnen een veilige analyti
sche setting, blijft de patiënt met een dood
stuk in hemzelf opgescheept. Elke patiënt
brengt in zijn analyse een gevoel over dat er
iets in hem is gestorven, iets wat is doodge
maakt. Ogden hoopt dat dit ongeleefde
leven in de analyse teruggehaald en herbe
leefd kan worden, zodat de inperking van de
persoonlijkheid ongedaan gemaakt wordt.
De winst is dan aanzienlijk: toename in vita
liteit en empathie, generositeit, meer bevre
digende liefdesrelaties. Een afzonderlijk
hoofdstuk wordt gewijd aan Bions paper uit
1967, Notes on memory and desire. Ogden had
bijna dertig jaar nodig alvorens hij zich de
boodschap van dit artikel eigen kon maken.
Wellicht gaat het niet zozeer om het uitscha
kelen van herinnering en verlangen bij de
analyticus, als wel om het intuïtief aanvoe
len van de psychische realiteit van de sessie
door er één mee te worden en een onbe
wuste evolutie te laten plaatsvinden. Dit

komt erop neer dat het ongedroomde alsnog
verder gedroomd wordt. In dit boek maakt
de lezer kennis met de grote analytische
denker die Ogden is geworden. Zijn denken
is voortdurend in ontwikkeling. In vroegere
publicaties heeft hij de analytische theorie
nieuwe concepten geschonken, zoals het
subject van analyse, de intersubjectieve
derde, de autistisch-contigue positie, de
muzikale en poëtische dimensie, spreken
als dromen om slechts enkele te noemen. In
andere wetenschapsgebieden zou men
Ogdens bijdrage vergelijken met het inpol
deren van verdronken land of het aanboren
van een verloren gewaande energiebron.
Met andere woorden: Een parel van een
boek!

De romanschrijver Ogden
Bespreking van
Thomas H. Ogden (2016). The Hands of
Gravity and Change — A novel. London:
Karnac. isbn 978 1 7822035 7 5, 293 pp., £8.99
Marc Hebbrecht
Thomas Ogden kennen we als een gerenom
meerde psychoanalyticus met een indruk
wekkende lijst van innoverende publicaties
in high-ranked psychoanalytische tijdschrif
ten en met vele vakboeken van zijn hand.
Minder bekend is dat hij ook romans
schrijft. Dit boek is al zijn tweede roman die
in 2013 is verschenen. Deze nieuwe roman
beschrijft drie periodes uit het leven van een
familie. Het verhaal begint met de val van
Catherine, een dertienjarig meisje, dat hier
bij een hersentrauma oploopt met een
gedeeltelijke halfzijdige verlamming tot
gevolg waardoor ze haar hele leven mank
blijft lopen. Het boek gaat over familiegehei
men. Vervolgens worden de levenslijnen van
de verschillende personages uitgewerkt.
Tijdens het lezen van het boek stelde ik me
de vraag of de invloed van de psychoanalyti
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