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Boeken

Een mens van vlees en
bloed
Bespreking van
Neville Symington (2016). A different path —
An emotional autobiography. Londen:
Karnac Books. isbn 978 17 8220 4275, 334 pp.,
£ 26,99
Jos van Mosel
Meer dan een dozijn boeken heeft Neville
Symington geschreven sinds in 1993 zijn
Narcissism, a new theory uitkwam. In mijn
analyse was dat de eerste boektitel die me
werd aangereikt — u mag even glimlachen.
Symington is een belezen en begaafd analyticus met een persoonlijke, oorspronkelijke
stijl van denken en schrijven. Hij muntte
termen als The analyst’s act of freedom1 en
Life-giver2, die inmiddels bij menig analyticus bekend zijn.
Hij behoorde in Engeland tot de Middle
Group binnen de British Psychoanalytical
Society. In 1986 heeft hij zich gevestigd in
Sydney, Australië, waar hij nog steeds,
inmiddels 80 jaar, zijn analytische praktijk
voert.
Zijn boek A different path — An emotional
autobiography is precies wat de titel aanduidt: Symington beschrijft (de eerste helft
van) zijn leven op een door emotie gedreven
manier, waardoor de autobiografie een
andere dan de gebruikelijke wordt. Zijn
vertelstijl is sterk associërend. Het is bij het
lezen alsof we achter de bank zitten: verbindingen legt hij vaak door gelijktijdigheden,
gelijkluidendheden, gelijkvormigheden. De
samenhangen worden niet op een presentieblad aangereikt, maar moet de lezer zelf,
‹ door de oogharen kijkend › zich laten inval-

len. Het is een autobiografie die bij schering
en inslag de subjectiviteit hanteert.
Deze werkwijze wekte bij mij bij momenten
ongeduld van de soort: ‹ Maak nou eens een
verhaal áf! › en ‹ Dat heb je al verteld! ›, maar
ook een groeiende vertrouwelijkheid met de
man die worstelt met zijn geschiedenis. En
die geschiedenis is boeiend.
Geboren in 1937 in Portugal in een strikt
katholiek gezin gaat Symington als jongeman naar Engeland om opgeleid te worden
tot priester. Met 27 jaar begint hij als kapelaan en werkt als zodanig, tot hij zijn geloof
verliest en in crisis raakt. Het contact dat hij
vervolgens met een analyticus legt is het
begin van zijn analytische carrière.
De autobiografie — die eigenlijk meer weg
heeft van een zelfanalyse — gaat vooral over
zijn tocht naar het priesterschap en daar
weer vandaan. Ze eindigt wanneer Symington als inmiddels geslaagd en gerespecteerd
analyticus naar Australië vertrekt.
Op een psychoanalytische manier onderzoekt de auteur de rol die religie en spiritualiteit in zijn leven spelen. Het boek is een
hoogstpersoonlijk gemotiveerd pleidooi voor
waarachtigheid. Hij beschrijft hoe hij in de
eerste helft van zijn leven in de ene na de
andere crisis terechtkomt, tot en met ernstige depressie en suïcidaliteit, ten gevolge
van wat hij de ‹ Pinoccio-modus › noemt. Dat
is een houterige, mechanische, niet met subjectiviteit gevulde, niet doorleefde manier
van zijn, de ontkenning ‹ een mens van vlees
en bloed › te zijn. Tot dit inzicht komt hij, zo
zegt hij, pas na zijn vijftigste jaar.
Op zoek naar de wortels en de voedingsbodem van zijn persoonlijke crises beschrijft
Symington uitgebreid wat hij van elk van
zijn beide ouders voorgeleefd en opgedrongen heeft gekregen. Vaders diepe ongeluk
— gevolg van veel traumatisch verlies —
maakt grote indruk op hem en draagt sterk

Tijdschrift voor Psychoanalyse | Vierentwintigste jaargang | 2018 | Nummer 1

TvPa-24-1Bw.indd 74

28-02-18 14:40

75
bij aan zijn keuze voor het priesterschap:
alles om vader niet (nog meer) teleur te stellen. De worsteling die hem uiteindelijk weer
los van de kerk maakt gaat voor een aanzienlijk deel over de relatie met zijn vader.
Tegenover vaders stille simpele verdriet
stond moeders luidruchtige complexiteit:
‹ Ze heeft me gehypnotiseerd ›, schrijft
Symington (p. 53). En: ‹ Ze zoog me terug de
baarmoeder in › (p. 55). (Hij is geen man van
understatements.) Zijn verstrengeling met
moeder, het ingezogen worden, ziet hij als
blauwdruk voor zijn latere relatie met de
katholieke kerk. En nog weer later voor die
met de psychoanalyse. Steeds, schrijft hij, is
het nodig geweest om zich los te vechten,
nadat hij zich eerst heeft neergevlijd en in
slaap heeft laten sussen. Dat los vechten
volgt in het geval van moeder op de ontmaskering, de ontdekking van onoprechtheid
en onwaarachtigheid. Symington heeft een
grote hekel aan schijnheiligheid. Dat komt,
zo legt hij de lezer in het begin van het boek
uit, door de grote kracht van zijn geloof in
de jonge jaren: Als je God zó liefhebt, dan
kan het niet anders of je hebt ook veel haat
voor de duivel.
Vaak stelt hij vast van welk van beide ouders
hij zijn persoonlijke eigenschappen doorgegeven heeft gekregen. Dat doet hij in het
kader van een terugkerende vraag die hij
zichzelf door het hele boek heen stelt:
Waarom en hoe heb ik me door anderen,
door systemen, laten vormen? Hoe komt
het dat ik me hun dingen heb eigen
gemaakt?
Symington verstaat de kunst op een directe
manier tot de lezer te spreken. Hij vermijdt
onnodig jargon en giet zijn bespiegelingen
in heldere metaforen. Zijn anekdotes zijn
treffend duidelijk. In die zin doet hij in en
met dit boek precies wat hij beschrijft
geleerd te hebben: personaliseren, voorzien
van een eigen, persoonlijk karakter. Dat is
wat hij als priester beoogde en ook als analyticus hoog in zijn vaandel heeft staan.
Het levert een boek op dat ons als lezer zo’n
inkijk biedt in de binnenwereld van de
mens Neville Symington, dat we ons ver-

trouwd en verwant met hem kunnen gaan
voelen: een mens van vlees en bloed
— iemand die je graag zou ontmoeten.
Noten
1 Symington, N., (1983). The analyst’s act of
freedom as agent of therapeutic change.
International Review of Psycho-Analysis, 10,
283-291.
2 Symington, N. (1992). Narcissism: A new theory. London: Karnac Books.
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Bespreking van
Jonathan Sklar (2017). Balint matters:
Psychosomatics and the art of assessment.
Londen: Karnac Books. isbn 978 1 7822 04
862, 254 pp., £ 25.19
Yves Biot
Met de titel Balint Matters wil de auteur het
rijke gedachtegoed van Michael Balint
opnieuw in de actualiteit plaatsen. Als rode
draad in het boek positioneert hij Balints
denken — maar feitelijk verbreedt hij dit
vaak tot psychoanalytisch denken — tegenover de hedendaagse trend van snelle, vaak
oppervlakkige en kortdurende psychiatrische zorg, geworteld in een biologische,
genetische en gedragsmatige denkkaders.
Wanneer psychiaters ervoor kiezen om het
luisteren naar patiënten toe te vertrouwen
aan derden, gaat dit hoe dan ook gepaard
met een verlies van hun rol en betekenis, zo
luidt het in de inleiding. Maar ook buiten
de psychiatrie moet de holistische visie op
de geneeskunde plaatsmaken voor een
doorgedreven specialistische geneeskunde.
En zelfs de huisartsgeneeskunde heeft het
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