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Mark Kinet heeft duidelijk een klinisch werk
geschreven en geen leerboek. Het aanbieden
van theoretische kennis is niet zijn doel.
Toch bevatten zijn portretten talrijke passages waarin hij een mogelijke psychodynamische elaboratie biedt, waarmee hij niet
alleen zijn portretten verder completeert,
maar tegelijk ook bijdraagt aan toegepaste
kennis en een diepgaander begrip van psychoanalytische concepten en mechanismen.
Zo weet hij in het verhaal van Carmen, ‹ de
Asielzoekster ›, met eenvoud en helderheid
een dynamiek toe te lichten, op een manier
die in menig leer- of handboek niet dusdanig uit de verf komt. In bovengenoemd geval
legt hij uit hoe de patiënt onbewust erop
belust kan zijn de therapeut telkens weer te
vloeren en de symptomen te laten triomferen. De therapeut krijgt geen ruimte en
wordt gekleineerd en gedevalueerd. Er ontstaat een negatieve therapeutische reactie.
De goede borst moet als het ware kapot worden gemaakt. De patiënt kan niet verkroppen dat de bron van goedheid zich buiten
situeert en nog minder dat hij ervan afhankelijk zou zijn. Passages als deze zijn niet
theoretisch. Integendeel: Kinet weet ook
dynamieken uit de spreekkamer uit te beelden in zijn portretten. Met zijn elaboraties
draagt Kinet bij tot een overgang van theoretische psychoanalytische concepten naar
meer toegepaste theorie. Zo komen de kleiniaanse concepten goede en kwade borst tot
leven, als men begrijpt dat in dit geval de
therapeut de goede borst is die telkens
kapot moet worden gemaakt. Kinet slaat in
dit werk een brug tussen theorie en praktijk.
De veelheid aan portretten bieden hem
volop de ruimte om verschillende dynamieken toe te lichten. Het enige wat ik als lezer
wat jammer vond is dat Kinet niet de mogelijkheid heeft benut om zijn patiënten zelf
rechtstreeks aan het woord te laten. Al zijn
patiënten praten via Kinet zelf. Iets meer
directe rede had nog meer reliëf kunnen
aanbrengen in zijn verhalen. Voor het
Vlaams-Nederlandstalige vakgebied heeft hij

een haast tijdloos verzamelwerk geschreven,
dat zijn waarde niet snel zal verliezen. Ik
beveel dit boek daarom zeker aan, zowel aan
de beginnende als de meer ervaren therapeut. De lezer kan rustig de tijd nemen voor
elk portret en hoeft ze niet in numerieke
volgorde af te werken. Mark Kinet lijkt met
dit werk de lezer zachtjes te willen prikkelen
om vanuit diens praktijk eigen portretten te
maken.
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Gesprekken met Ferro
Bespreking van
Antonino Ferro & Luca Nicoli (2017). The
new analyst’s guide to the galaxy —
Questions about contemporary
psychoanalysis. London: Karnac Books.
isbn 978 1 7822 054 2 5, 158 pp., € 23,70
Marc Hebbrecht
Eerder in het Tijdschrift voor Psychoanalyse
en haar toepassingen heb ik het werk van de
Italiaanse psychoanalyticus Antonino Ferro
vrij systematisch besproken (Hebbrecht
2011; Ferro 2011, 2012, 2013; Ferro & Civitarese 2015). The new analyst’s guide to the
galaxy: Questions about contemporary psy
choanalysis is een neerslag van een reeks
interviews die de jonge Luca Nicoli, eveneens auteur en psychoanalyticus, met hem
heeft gevoerd. De titel is gekozen op basis
van de televisieserie Star Trek waarin de per-
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sonages een ontdekkingsreis ondernemen
naar nieuwe, ongekende werelden of zogeheten niet-werelden. Volgens Ferro doet het
bekende en wat we al weten, niet ter zake. In
psychoanalyse komt het erop aan de verbeeldingsruimte te openen, het absurde en het
ondenkbare te denken en te dromen, de
ongekende en de onverwachte zones van de
psyche te verkennen. Kernwoorden die verwijzen naar de essentie van zijn analytische
praktijkvoering zijn transformaties in verhalen, in spel, in droom, in drama, in tragedie;
het ondenkbare alsnog proberen te denken;
zich vrijmaken van bestaande kennis, concepten en categorieën; de gehele analytische
sessie te beschouwen als een droom. Niet
zozeer de droom duiden, wel het dromen
ontwikkelen; ermee spelen; de droom verder
ontwikkelen. We zijn zo bang om te denken:
angst voor innerlijke open ruimtes die uitnodigen om het onbekende te ontmoeten.
Zijn we niet allen agorafoob? De hedendaagse psychoanalyse beschouwt het als
haar missie om het preverbale en het presymbolische een vorm te geven zodat het
droombaar wordt en een narratieve mogelijkheid krijgt aangeboden.
Hoe slagen we hierin volgens Ferro? Zijn
antwoord is helder: de analyticus dient zelf
een voldoende lange analyse te hebben
ondergaan bij een andere analyticus die
bekwaam, goed opgeleid is en in staat is te
spelen. De analyticus dient zelf genoeg
bankanalyses uit te voeren, ook nog een
leven te hebben en over enige vrije tijd te
beschikken. In ons huidig tijdsgewricht kan
dit vak het best gecombineerd worden met
een andere baan. Ferro noemt sommige
analytici verslaafd aan hun patiënten en
opgesloten in een analytische modus. Psychoanalyse is slechts een baan als elke
andere. De psychoanalyse verdient nog
steeds een plaats in de behandeling van ernstige psychiatrische stoornissen: ook bij
autisme, ook nog in het psychiatrische ziekenhuis waar ze haar plaats opnieuw dient
te verwerven. Belangrijk is dat we zorgzaam

omgaan met onze patiënten en natuurlijk
blijven; neutraliteit is een onhaalbaar en
onwerkbaar gegeven — we worden immers
altijd beïnvloed door de emoties van onze
patiënten. Zijn benadering is fundamenteel
en radicaal bioniaans: luisteren en begrijpen, zich openen voor de projectieve identificaties en deze transformeren om getransformeerd terug te geven aan de patiënt. We
staan machteloos ten aanzien van veel wat er
vanuit de realiteit op ons afkomt en transformeren dit tot een filmsequentie, waarbij
pictogrammen in een sequentie worden
geplaatst aan gene zijde van de contactbarrière. Deze filmsequentie vormt de aanzet van
verhalen. Volgens Ferro is de keuze voor het
model van Bion onvoorwaardelijk en dus
niet verenigbaar met andere modellen. Analyse is niet zozeer het bewust maken van het
onbewuste of het vertalen naar een andere
taal; wel het helpen ontwikkelen van de
eigen instrumenten om te denken en deze te
leren gebruiken wanneer men gebombardeerd wordt door protosensoriële en protoemotionele toestanden, zodat men het
onbegrijpelijke alsnog kan omvormen tot
iets begrijpelijks. Op die manier kan de analyse een kans bieden om mentaal levendig te
blijven en niet verlamd te raken door concrete levensfeiten, ook al zijn deze tragisch.
Volgens Ferro komt transformatie in O
slechts sporadisch voor: O dient volgens
hem een transformatie te ondergaan in een
leugen, zodat het ervaren van O meer draaglijker gemaakt kan worden.
Ferro waarschuwt vooral tegen de sclerosering van de psychoanalyse door verregaande
orthodoxie en het niet kunnen loslaten van
achterhaalde concepten. Het is ook goed dat
hij zich keert tegen een idealiseren van pijn:
analyse hoort speels en plezierig te zijn. Ook
de psychoanalytische setting zou het best
mee evolueren met de nieuwe ontwikkelingen in onze cultuur: er is een onveranderlijk
deel in de analytische setting, maar ook een
veranderlijk deel dat beïnvloed wordt door
de specifieke culturele omstandigheden. Hij
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houdt een pleidooi voor innerlijke vrijheid,
ook ten aanzien van bestaande psychoanalytische modellen. Ferro verkiest een zwakke
theorie die veel ruimte biedt aan verandering, vergankelijkheid en vooral voor het
nieuwe en het onbekende.
Na het lezen van dit boek kom ik tot de ontdekking dat zelfs Ferro slechts langzaam en
geleidelijk tot vernieuwende inzichten komt.
Ik kan me wel vinden in zijn visie, maar ik
verenig mij er niet mee. Net als Bion en
Ferro wil ik graag mijn eigen autonome
manier van denken en ervaren ontwikkelen.
Ferro is op zijn best als hij verwijst naar de
eigen ervaringen uit de praktijk met kinderen en volwassenen. Dit boek kan de vergelijking met de klinische seminaries van Bion
en Meltzer doorstaan.
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Journeys and Pathways
Bespreking van
Thierry Bokanowski (2017). The analytical
process — Journeys and pathways. London:
Karnac Books. isbn 978 1 78220 448 0, 324
pp., € 33,85
Jos Dirkx
Dit is een inhoudelijk breed georiënteerd
boek waarbij in bloemrijk taalgebruik de

ondertitel — Journeys and Pathways — de
inhoud goed weerspiegelt. Het gaat namelijk minder om het psychoanalytisch proces
in engere zin en meer over de psychoanalytische theorie en praktijk. Bokanowski blijkt
een erudiet schrijver die put uit een ruim
arsenaal van psychoanalytische theorieën
inclusief in Nederland vaak minder bekende
Franse auteurs. Hij gebruikt als equivalent
voor het psychoanalytisch proces ‹ the work
conducted in psychoanalysis ›. Het psychoanalytisch proces valt moeilijk te definiëren
en dat is conform de opvatting van Freud.
Hoewel Freud het psychoanalytisch proces
niet expliciet benoemt, spreekt hij wel over
een proces van verandering dat is opgebouwd uit verschillende componenten,
zoals vrij associëren, en het begrijpen, duiden en doorwerken van weerstand en overdracht. Freud benadrukt dat dit proces, eenmaal op gang gekomen, een eigen weg zoekt
en een min of meer autonome route volgt
onafhankelijk van de psychoanalyticus en in
mindere mate van de analysant. Bokanowski
sluit zich hierbij aan en probeert de ingrediënten van dit autonome psychoanalytische
proces, de ‹ journeys and pathways ›, te
ontrafelen.
De eerste hoofdstukken doet hij halfslachtige pogingen het ‹ proces › scherper in beeld
te krijgen. Hij vertrekt vanuit de etymologische betekenis van ‹ pro-cedere › en ‹ proces ›,
waarin zowel voortgang en progressie maar
ook een terugtrekkende en terugkerende
beweging wordt gesuggereerd, wat in psychoanalytische zin refereert aan regressie.
Toch lijkt een meerdimensionale benadering nodig om het psychoanalytisch proces
te beschrijven met een soort van routebeschrijving voor de complexe reis van het
analytische paar. ‹ This travelling gives rise
to journeys, itineraries, and crossings, and
sometimes even the creation of new
pathways which lead on to other access
roads and networks, for the analysant, for
the analyst and between the two of them ›
(p. 32). In deze aansprekende metafoor

Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen | Vijfentwintigste jaargang | 2019 | Nummer 3

TvPa-25-3Bw.indd 228

03-09-19 16:22

