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AMBIVALENTIE IN OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT – GEVOELENS VAN 

TOENADERING EN AFWIJZING IN DE (FORENSISCHE) PSYCHOANALYTISCHE 

PRAKTIJK EN DE DISCLOSURE ALS ANALYTISCH WAPEN * 

 

 

T.I.Oei 
 

 

 

Inleiding en begripsbepaling 

 

In de behandeling van al of niet (forensische) getraumatiseerde, psychisch gestoorde patiënten 

op de analysebank waarbij er geen sprake is van zeer vroege preoedipale problematiek, is het 

aan de orde van de dag dat er talrijke ambivalenties zich manifesteren, - als zandkorrels op het 

strand. Laat ik met een paar voorbeelden beginnen. 

Het te laat of niet komen is een van die vele dubbelheden. Bij een van mijn analysepatiënten 

duurde het vele jaren, welmeer dan vijf jaar, voordat hij niet meer te laat kwam, zich van te 

voren afmeldde als hij niet kwam of zelf een dergelijke omissie ter sprake bracht. Laatkomen 

was voor hem een manier niet alleen om mij als therapeut te testen, maar vooral ook om mij te 

laten zien dat hij mij niet nodig had. Dit was veelal niet zijn bewuste ervaring of zijn goed 

voorbereide handeling. Het was integendeel iets dat hem onbewust overkwam, alsof hij het 

niet in eigen hand had. Dat niet komen was ook een uiting van een zekere vrijheidservaring, 

zoals een kind nee zegt tegen moeder, terwijl het de volle paplepel krijgt aangereikt en het 

zich toch laat smaken. Ambivalenties zijn veelal hardnekkig en kunnen levenslang een bron 

van ergernis vormen voor de betrokkene zelf, als ook voor diens partner en vrienden. Het 

laatkomen is niet een betekenisloos verschijnsel, integendeel.  

 

Een andere analysepatiënt kwam altijd precies op tijd en als hij niet kon komen belde hij óf 

vlak vóór dat tijdstip of óp dat tijdstip af, dat hij verhinderd was. Nu kunt U zich voorstellen 

dat een dergelijke gedraging samenhangt met een anaal probleem, maar het ligt vaak toch ook 

wat ingewikkelder. Een anaal probleem is duidelijk herkenbaar, aan de weinig 

gestructureerde, soms chaotische, verschijningsvorm, het rigide karakter, en het  voorspelbare 

terugkomen. Het knoeien ligt dan meestal als herkenbaar patroon voor de hand. Doch bij de 

patiënt die ík voor ogen heb, was het probleem voornamelijk de ambivalentie jegens mij als 

therapeut. Hij was zeer terughoudend in zijn emotionele uitingen en had de angst dat hij zich 

zou moeten gaan binden aan mij.  
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De bindingsangst was derhalve de motor voor zijn precieze en welhaast dwangmatige omgaan 

met de tijd. Hij kon geen tijd schenken aan eigen activiteiten, noch was hij in staat om te  

overwegen dat tijd geven, ook tijd krijgen kan betekenen. Hij had ook iets ambivalents met de 

tijd. Zijn grootste angst was uiteindelijk toch de angst voor het doodgaan, het moment van 

afscheid nemen, -  voor altijd. Paul van Tongeren zegt het met deze prachtige woorden: 

‘Activiteiten die lijken op nemen, beroven ons van de tijd; zulke die lijken op geven, 

schenken ons tijd. Alleen wie tijd weet te geven, heeft waarschijnlijk tijd.’
1
 

Een ander voorbeeld gaat over het tegelijkertijd koesteren van aantrekking en afstoting als 

gevoelens voor een persoon die je graag mag.  

Een patiënte begint haar verhaal met te zeggen dat ze met veel tegenzin naar de therapie is 

gekomen, bij haarzelf nagaand wat voor dingen ze zou vertellen en al bijvoorbaat zich 

afvragend wat ik als analyticus goed of niet goed zou vinden. Tegelijkertijd geniet ze tijdens 

de tocht op de fiets naar mij toe van het ochtendgloren, beschouwt de opkomende zon, en 

voelt na enige tijd de reeds warme zonnestralen op haar rug die haar het gevoel geven in een 

warm bad neer te zijgen, zoals ze dat als kind ervoer toen zij thuis iedere zaterdag in bad 

mocht en haar moeder haar rug masseerde. Gevraagd naar haar invallen zegt ze, ja vader deed 

zoiets nooit, en als ik aan U denk, dan sluit ik elke mogelijkheid uit dat U zoiets met mij zou 

doen, - al heb ik er van de week wel enkele keren naar verlangd.
2
  

 

 

Welke ambivalenties 

 

Ambivalenties, - het gelijktijdig hebben van aan elkaar tegengestelde gevoelens ten opzichte 

van een persoon of zaak, in tegenstelling tot het primitieve splijtingsmechanisme waarbij de 

beleving van de ander ‘all good’ of ‘all bad’ is, - 
3
 zijn van alle tijden en in elke 

psychoanalytische sessie vallen dergelijke fenomenen op. Ik wil er meteen bij zeggen dat ik 

het fenomeen ambivalentie thans slechts wil gebruiken als oppervlakkige uitdrukking voor of 

vehikel van het gevoelscontact tussen patiënt en therapeut in de overdracht en 

tegenoverdracht. Dus geen verdere analyse van onbewuste mechanismen in convergerende 

                                                 
1
  Van Tongeren, 2006. 

2
 Vanaf ongeveer de eerste week na de geboorte kampt de baby al in het contact met moeder met twee 

tegengestelde koesteringen/behoeften, namelijk afstand en nabijheid. De baby kan moeder dan al goed fixeren 

met de ogen en tegelijkertijd moeders borst eigenhandig grijpen, er macht over uitoefenen én ervan genieten, 

terwijl moeders pijnlijke tepel door het zuigen van de baby geïrriteerd raakt, en moeder de neiging moet 

onderdrukken zich terug te trekken. Angela Joyce, A young baby and his Mum: Winnicott’s good enough 
mothering revisited. International Conference ‘Donald Winnicott Today’. Londen, 11 juni 2006.  
3
 Zie Stroeken, 1994, p. 18-19. 
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(richting één doel) of divergerende (uit elkaar trekkende) zin, hoewel die natuurlijk wel 

meespelen. Dat zou veel meer aandacht en tijd vergen en de grenzen van deze bijdrage te 

buiten gaan.  

Volgens Bleuler
4
 zijn er drie betekenissen voor ambivalentie: de ambivalentie van de wil, de 

ambitendentie (het kind dat weigert te eten en zich toch het aangereikte voedsel laat smaken); 

de intellectuele ambivalentie, het tegelijk willen nastreven van twee tegengestelde doelen; en 

de affectieve ambivalentie, waarbij één enkele impuls twee verschillende gevoelens jegens de 

geliefde kan betekenen, namelijk liefde en haat. In deze laatste betekenis van ambivalentie wil 

ik het in deze bijdrage vooral over hebben, al besef ik goed, dat die wens soms ijdel is.  

Ambivalenties hebben meestal een reële en tegelijk ook een symbolische functie. Ze 

vertegenwoordigen gevoelens van afstoting, en tegelijkertijd of, soms elkaar volgend, ook 

gevoelens van toenadering. Of, om het voor vele situaties eigenlijk uit te drukken, gevoelens 

van liefde en van haat. En soms raakt deze interactie tussen initiatief nemen in en zich 

overgeven aan, het macht krijgen over, tegenover het door macht ondergeschikt worden aan, 

de grenzen van het menselijk betamelijke: 

 

‘My darling! I do not wish to see you today or tomorrow – not until the evening of the 

following day, and at that point I want to see you as my slave. Your Mistress, Wanda’
5
 

 

In deze bijdrage zal ik het, op basis van korte voorbeelden
6
, vooral hebben over een van de 

meest voorkomende en wellicht belangrijkste ambivalenties in analytische behandelingen: het 

over en weer zichzelf de patiënt en de ander, de therapeut, ontzeggen van verlangens, 

hunkeringen enerzijds, en gevoelens van afwijzing, minachting, woede en haat anderzijds. 

Ook is het koesteren van fantasieën over het samengaan, het samensmelten, het een worden 

met de ander, dat wil zeggen de analyticus, een terugkerend verschijnsel, dat juist in de 

overdrachts- en tegenoverdrachtsneurose dient te worden doorgewerkt.  

 

Eerst zal worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld uit het dierenrijk dat gedragingen 

van mensen soms wel, maar vaak ook niet, goed voorspelbaar zijn, dan wel slechts op 

individuele situaties zijn af te stemmen. Daarbij spelen in meer of mindere mate onbewuste 

                                                 
4
 Zie ook Laplanche & Pontalis, 1980, p. 26 e.v.  

5
 Sacher-Masoch, 2006, p. 48. Dat een dergelijke houding het begrip perversie oproept, zal duidelijk zijn. Zie 

voor verder onderzoek van pervers gedrag bij tbs zedendelinquenten, het proefschrift van K. M. Lehnecke, 2004. 
6
 Dit is een diagonale werkwijze, in tegenstelling tot een longitudinale, waarbij een individuele behandeling door 

de jaren heen wordt gevolgd en verder geanalyseerd en bestudeerd op bepaalde specifieke facetten. 
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factoren een rol van betekenis. Zeer in het kort worden enkele onbewuste mechanismen en 

verschijnselen genoemd, en worden, zij het vroeg of laat als illustratie, parallelle processen in 

literatuur en muziek belicht. Klinische voorbeelden dienen ter nadere begripsvorming. 

Belangrijk is bij het hanteren van overdracht en tegenoverdracht een zeker gevoel van 

veiligheid in de behandeling. Daarbij zijn technische aspecten zoals containment en duiding 

van wezenlijk belang. Ten slotte worden in de overdracht en tegenoverdracht de extreme 

gevoelens van haat en liefde, van toenadering en afwijzing, nader besproken en worden 

aanbevelingen gedaan voor de behandeling van dit soort ambivalenties in de psychoanalyse, 

met als analytisch wapen de disclosure. 

 

 

One man’s delight is another’s boredom 

 

Dit is wellicht het meest kenmerkende van de dynamiek van toenadering versus afstoting. 

Wat voor de een interessant, aantrekkelijk, opwindend, ja  zelfs orgasme bevorderend is, is 

dat voor een ander volstrekt niet. Laten we als intermezzo – mens en dier hebben heel wat 

gemeen - een natuurverschijnsel bespreken. De reuzenpanda staat bekend als een zeldzaam 

dier, dat met zijn verschijningsvorm alle menselijke harten sneller doet kloppen. Toch haalt 

niemand van ons zich als het ware in het hoofd, of verlangt ernaar, om seksuele gevoelens 

jegens dat dier te ontwikkelen. Desondanks zijn er mensen bij wie dat wel gebeurt. Het dier 

staat bekend als een solitair levend wezen. Hoogstens enkele uren per jaar is het vrouwtje 

vruchtbaar en al hebben mannetje en vrouwtje slechts een paar seconden effectief 

geslachtsgemeenschap gehad, dan nog is het mogelijk dat er een bevruchting tot stand komt. 

Helaas is de kans daarop echter zeer klein. En dat is dan ook de voornaamste reden dat de 

reuzenpanda vrij onvruchtbaar is. In zo’n geval zouden wij, ook als dat al mogelijk zou zijn, 

niet spreken van afwijkend gedrag bij de panda, want het dier gedraagt zich conform zijn 

hormonale en situatieve toestand. Het mannetje heeft vaak volstrekt geen zin in seks, ook al 

doet het vrouwtje verwoede pogingen het hem naar de zin te maken, bijvoorbeeld door haar 

achterste tegen zijn genitaal aan te wrijven. Wat ze met elkaar willen, namelijk copuleren, 

wordt kennelijk niet alleen door hormonen bepaald. Maar wat geeft dan wel de doorslag: het 

zin hebben in seks, of het met elkaar vertrouwd zijn en daarom ook graag willen copuleren, of 

is het louter toeval dat maakt dat er een bevruchting plaatsvindt? Bij mensen is het niet 

anders, althans hun gedrag is vaak op het eerste gezicht weinig inzichtelijk. 
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Een patiënt X, die 20 jaar jonger is dan ik, gaat met zijn 20 jarige jongere collega Y uit 

stappen. Ze drinken fors en ze besluiten niet met de auto naar huis te gaan maar in het dichtst 

bijzijnde hotel te overnachten. Y vertelt dat hij geen relatie heeft, maar wel op jonge mannen 

valt. Hij gaat het liefst om met zijn leeftijdsgenoten, maar vermijdt emotioneel contact met  

mannen.  Zijn vriendin Z,  heeft hij verteld dat hij toch wellicht biseksueel is, of misschien 

wel homoseksueel. Hij vertelt dat hij al vanaf zijn achtste jaar verliefd was op jongens en dat 

hij vaak bij goed uitziende jongens fantaseerde dat zij geen kleren aan hadden en dat hij 

regelmatig de aanvechting had om bij het zien van naakte vrouwen erbij te fantaseren dat ze 

wel hun kleren aan hadden. Z begrijpt hem goed en houdt het geheim. Sinds enige jaren 

woont hij samen met een wat oudere man, die een theoretisch filosoof is. Met hem gaat Y de 

wereld rondreizen als hij vakantie heeft. Ze slapen dan in één bed, - maar hebben geen seks 

met elkaar.   

Desgevraagd vertelt Y dat hij best met zijn huisgenoot zou willen vrijen, maar als de dood is 

voor afwijzing. Alles gaat goed met hem, zegt Y, maar als hij mij zou afwijzen, dan zou mijn 

wereld ineenstorten. Hij fantaseert daarom, - in plaats van dat hij zijn gevoelens met zijn 

vriend deelt.  

Op die late avond, stelt hij plotseling aan X voor om elkaar af te trekken. X, die nooit een 

homoseksueel contact heeft gehad, voelt er wel voor, maar is bang voor de gevoelens. X zegt: 

‘Ik zou wellicht zo van je kunnen gaan houden, dat ik mijn vrouw zou verlaten, wat ik niet wil 

riskeren, want ik ben gelukkig met haar.’  

De overdracht is duidelijk herkenbaar. Mijn patiënt X wil graag met mij tot een versmelting 

komen, maar is angstig voor de seksuele gevoelens, een angst die hij vervolgens projecteert 

op zijn jongere collega die dat op hem uitageert. Ik voelde als therapeut wel de seksuele 

spanning die X met dat verhaal op mij richtte, en mijn duiding was dan ook dat hij mij wilde 

verleiden, maar dat hij bang was dat ik verliefd op hem zou worden of hem zou afwijzen, en 

dat hij daarom mij niet trachtte te verleiden door aan mij zijn gevoelens te laten kennen, maar 

dat wel via een omweg deed met een verschuiving  naar  het contact met zijn jongere collega. 

X beaamt dat hij over mij wel eens seksueel heeft gefantaseerd, mij zonder kleren aan, 

bewonderend, maar zo’n verlangen nooit als serieus heeft beschouwd of uit angst voor 

afwijzing door mij, niet heeft willen vertellen. Ik ervaar als analyticus in de tegenoverdracht 

de ambivalenties die ik heb jegens mijn eigen gevoelens en mijn beschikbaarheid als 

therapeut voor deze patiënt. Ik kan mijn patiënt heel goed volgen en ervaar erotische 

gevoelens jegens hem, maar wil er niet gewag van maken aangezien de gevoelens die ik als 

kind jegens mijn vader had, niet alleen positief waren, maar ook een van ‘laten vallen’, er niet 
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zijn van mijn vader. Kan ik mijn aarzelingen hierover kwijt, en dient dat de therapie? Ik 

besluit dat niet te doen, en jawel, mijn patiënt moet die worsteling hebben gevoeld, want ik 

was soms kortaf als hij het over zijn gevoelens had jegens mannen. De patiënt vertelt 

desgevraagd dat hij bekend is met dit aantrekken en afstoten bij zijn moeder, toen hij als 

latentiejongen
7
 vaak door haar werd uitgespeeld tegenover zijn broer en zijn vader, die beiden 

het naar haar oordeel altijd beter deden dan hij. En zulke vernederingen moest hij ondergaan 

telkens, wanneer moeder zich afgewezen voelde, omdat hij er niet van gediend was dat zij 

bijvoorbeeld aan hem zat te frunniken of zelfs aan zijn tepels zat te pulken. 

 

 

Onbewust ‘phantaseren’, dagdromen, bewust fantaseren, voorbewust fantaseren 

 

De wanverhouding macht/onmacht is kenmerkend voor iedere psychoanalytische 

behandeling. En dit ligt in het verlengde van de dualiteit toenadering versus afstoting. 

In ‘Joe Speedboot’ fantaseert de hoofdrolspeler van alles. Hij is door een ongeluk vrijwel 

geheel verlamd, en kan nog alleen iets met zijn hoofd draaien en zijn ene arm gebruiken. Hij 

wordt bezocht door familie en dorpsgenoten, maar fantaseert er ook bij, - de geliefde die hem 

seksueel het naar de zin maakt, zodat hij wellicht ook een kind zou kunnen hebben verwekt. 

Immers de anderen bezoeken hem, maar gaan ook telkens weer weg. Zij blijven niet bij hem, 

en hij voelt zich vaak eenzaam. De stijl van de schrijver is vlot, en het geheel leest als een 

trein, maar het gevoel dat je als lezer hebt, mist vaak toch een zekere spanning, alsof er geen 

plot is, en ook: is er wel sprake van zingeving? Het moet immers de lezer brengen tot een 

zekere conclusie, of juist niet?  In dit voorbeeld, kunnen we niet onderscheiden of er 

onbewuste fantasie is, of dat het dagdromen zijn of voorbewuste fenomenen. Het zijn 

wensdromen, die tegelijkertijd aangeven hoe enorm triest hij zich voelt, tot amper iets in staat 

zijnd, laat staan een vrouw verleiden en seks met haar hebben. De wereld van de eenzaamheid 

en de niet aflatende angsten beroeren hem zeer, totdat het besef tot hem doordringt dat de 

angsten niet eeuwig kúnnen voortrazen. 

 De hoofdpersoon zegt: ‘Feit is dat ik tot stilstand ben gekomen in een donker huis dat in mijn 

nek ademt. En dat mijn uitzicht een vensterbank is met dode bromvliegen, spinnenwebben en 

stofpluizen. Mijn angsten hebben een oog open allemaal, die belazer je niet, die zijn 

                                                 
7
 Latentiefase is die fase in de psychische ontwikkeling (zesde levensjaar tot aan de puberteit), waarin de 

seksuele ontwikkeling wat in rustiger vaarwater is gekomen, en gevoelens als schaamte en walging in beeld 

komen. 
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klaarwakker. En daar zijn ze, met z’n allen tegelijk zetten ze een keel op, niet mooi meer. 

Beesten! Kinderlokkers! Dingen! Paniek kortom. Maar hoe lang kun je achter elkaar bang 

zijn, zonder dat er wat gebeurt? Langzaam wordt het een ongemakkelijk gevoel en als er dan 

nog steeds niks gebeurt lach je om jezelf.’
8
 

 

Patiënt C, die is opgegroeid in een zeer gelovig milieu, waarin hij alles letterlijk oppakte wat 

er werd gezegd, kreeg op school veel problemen. Hem werd ironisch de titel: ‘Professor’ 

gegeven, en tegelijkertijd ging hij elke confrontatie uit de weg, bang als hij was voor de 

pesterijen die er mee gepaard gingen. Hij ontwikkelde een missionaire roepingovertuiging, dat 

wat hij vond niet aansloeg bij de ‘dommen’. Op basis daarvan kon hij later ook steeds minder 

nadenken over wat hem overkomen was en wat zijn gevoelens erover waren. Gevoelens 

waren voor hem vreemd en soms taboe, want zij konden je van je stuk brengen. Fantasieën 

beschouwde hij als moeilijk en moreel niet geheel te vertrouwen. Betrokkene werd een zeer 

genuanceerde spreker, en kon tijdens een vergadering zelfs tot drie keer toe van mening 

veranderen, als er nieuwe gegevens waren bijgekomen. Hij slaagde erin om geen partij te 

hoeven trekken zodat hij geen omstreden persoon zou worden. Toen hij een relatie kreeg, 

waarin hij zich veilig voelde, en dit in de analyse kon bespreken, was de angst voor binding 

duidelijk verminderd. De angst voor binding
9
 en voor de zekerheid dat er niets meer zou 

kunnen veranderen als hij zichzelf profileerde, was een extreme reactie op zijn traumatische 

jeugd, waarin het geloof, de zekerheid en het wantrouwen jegens andersdenkenden hoogtij 

vierden. De zin om te fantaseren was hem ook om die reden ontnomen en het duurde jaren 

voordat hij het waagde zijn onbewuste weer een kans te geven en zijn dromen durfde te 

bespreken. 

 

De ‘phantasieën’ bezitten volgens Freud, psychische realiteit die anders is dan de materiële 

realiteit, en we leren langzamerhand begrijpen dat in de wereld van de neurose de bepalende 

factor de psychische realiteit vormt. 
10

  Het Duitse woord ‘Phantasie’ drukt zowel 

droomgedachten als dagdromen uit. De dagdromen vormen de voorbode van hysterische 

                                                 
8
 Wieringa, 2005, p. 13-14. 

9
 De onveilige gehechtheid komt hier mooi naar voren in de vorm van vermijding: niets meer willen voelen. Het 

gaat verder dan de ambivalente, gepreoccupeerde gehechtheid waarin de ambivalenties nog gevoeld worden.  
10

 Freud, 1916-1917, 16, p. 368. 



 8

symptomen. Hysterische symptomen zijn niet gerelateerd aan actuele herinneringen, maar aan 

phantasieën op basis van herinneringen.
11

 

‘Unconscious phantasy is with the notion of ‘Nachträglichkeit’ (deferred action) the fiction 

which has been cathected with affect.’ 

De onbewuste fantasie verwordt tot een tweede natuur bij degene die seksueel traumatisch is 

bejegend als kind en met de schuldgevoelens van de ouder wordt opgescheept. 

Schuldgevoelens zijn dan een uiting van het gevoel tekort te schieten jegens de ouder, maar 

anderzijds kunnen deze schuldgevoelens ook worden geactualiseerd voorafgaand aan of in het 

verloop van elke vorm van seksuele toenadering. De afwijzing door vernedering, gekoppeld 

aan een seksueel trauma, door de moeder bij mijn patiënt X werd aldus geseksualiseerd en 

droeg altijd bij tot de ambivalenties die nu eenmaal bij elke vorm van intermenselijk contact 

kunnen optreden. X voelde bijna als vanzelf aan wanneer hij het moeilijk zou krijgen, 

bijvoorbeeld in de omgang met ouderen, of met vrouwen, of met chefs. Hij had bij zichzelf 

een onbewuste neiging ontwikkeld of geconstateerd om de angst voor aantrekking of 

afwijzing te willen seksualiseren. Telkens als hij iemand tegenkwam die bij hem de 

macht/onmacht situatie uit de vroege jeugd met zijn moeder in herinnering bracht, wilde hij 

zo’n persoon verleiden en overmeesteren via de seksuele daad.  Dat kwam tot uiting door een 

onderdanige houding als slaaf respectievelijk verleider. Een wat autoritaire vrouw werd dan 

bezien alsof ze geen kleren aan had, een strenge leermeester werd gefantaseerd als zijnde door 

hem oraal bevredigd. De aard van dit fantaseren had zeker een bewust aspect, soms was het 

voorbewust, want betrokkene kon zich daarna vaak niet goed meer herinneren wat precies de 

aanleiding voor zo’n fantasie was. Was het de vrouw als vrouw, of was het de vrouw die hem 

op een of andere manier aan zijn moeder deed denken, of was het een vrouw die gewoon 

irritant deed. Of was het pure angst de onmacht niet aan te kunnen, de overweldigende situatie 

te moeten doorstaan, zoals dat was bij moeder die als vrouw meesteres was van zijn angsten. 

De bewustheid van de fantasie had meer helderheid en dus meer bewustzijnsaspecten, 

naarmate degene die het betrof meer bekend was voor en meer angst inboezemde bij X. De 

onmacht waarvoor X heel bang was, werd overdekt door de fantasie dat hij de ander moest 

                                                 
11

 ‘The hysteric may present a theme to the analyst – sexual fear, despair, suicide – but it is not meant to be 

examined; it is intended to capture the analyst through the power of the image.’ Zie Bollas, 2000, p. 95. Van 

belang is te bezien dat het begrip ‘onbewuste’ ook ambigu is. Volgens de topografische indeling van Freud is er 

een verschil tussen de systemen ‘Voorbewust’ en ‘Onbewust’. Het voorbewuste zou een opbergruimte zijn van 

gedachten, wensen en ideeën, die betrekkelijk gemakkelijk bewust konden worden gemaakt, terwijl het 

onbewuste een opvangruimte was voor infantiele libidineuze wensen en verlangens die verdrongen waren in de 

vroege jeugd, en slechts toegankelijk voor de primaire proces functies, zoals lachen, huilen enzovoort. Vergelijk 

R. Steiner (ed.), Unconscious Phantasy. London: Karnac, 2003. 
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bevredigen door orale seks toe te passen. Daardoor had hij de ander in zekere zin in zijn 

macht doordat hij die persoon kon bevredigen en vervolgens naar zijn hand kon zetten.
12

 

 

 

‘Containment’ en duiding (of wel eerst ‘containment’, dan duiding) 

 

In de reeks van ambivalenties tussen zelfovergave en afstand houden, spelen gevoelens van 

afhankelijkheid en onafhankelijkheid een rol van betekenis. Bij een van mijn patiënten was de 

angst voor binding aan de partner een terugkerend gespreksonderwerp. Hij was zeer 

fijngevoelig in het contact met zijn vriendin, hetgeen zich onder meer uitte in een seksueel 

voorspel dat er wezen mag: als hij haar hals streelde, kon ze daar zowat een orgastische 

beleving bij ervaren. Maar hij was beducht voor teveel aanhankelijkheid en claimend gedrag 

van haar. Ik had als analyticus al jaren moeite met het gegeven dat hij er niet voor openstond 

ook maar één vingerwijzing van mij in die richting in overweging te willen nemen. Het was 

dus voorlopig meer een vragen om verheldering, om verduidelijking van wat hij voor gevoel 

had, en wat er dan tussen ons bestond aan herkenbaarheid in gevoel en in verstandhouding. 

Kortom er werd gewerkt aan een zekere containment. Totdat hij wederom met zijn 

enerzijds/anderzijds kwam, namelijk dat hij graag bij zijn vriendin was, maar tegelijkertijd 

bang was om vaak met haar afspraken te maken, vanwege het benauwende gevoel, dat zij hem 

zou kunnen claimen. Ik gaf aan dat het mij opviel dat hij al enige tijd geen signaal had 

afgegeven van de angst die hij bij het begin van de behandeling had; namelijk haar ontrouw te 

zullen zijn, vanwege de fantasie dat hij haar zou kunnen verlaten voor een ander. Hij gaf toe 

dat dat zo was, en vervolgens komt er een stilte. ‘U heeft wel een gevoelige snaar aangeraakt,’ 

zegt hij.  Ik vraag hem waar dat gevoel mee samenhangt. Dan verwoordt hij: ‘Mijn moeder 

eiste ook uiterste transparantie van mij en dat heb ik altijd willen tegengaan. Het is alsof ik er 

allergisch voor ben geworden.’ Ik antwoord door te zeggen: ‘U vindt het ook erg beklemmend 

als ik U vraag over hoe het zou zijn in Uw contact met Uw vriendin, want dan lijk ik precies 

Uw moeder die zoiets ook van U verlangde.’ Hij is rustig, maar wordt tegelijkertijd 

emotioneel. Hij knijpt de ogen dicht en er rolt een traan over zijn wang. ‘Het is ook zo 

moeilijk dat ik iedere vraag in die richting van hoe het was, beschouw als een aanval op mijn 

                                                 
12

  Zoals Fairbairn (1954) meldt: ‘The first defence used by “the original ego” is the alliance with “an 

unsatisfying personal relationship”, which constitutes an introjection of the “unsatisfying object” (p. 15). This 

unsatisfactory state consists of an object that “has two disturbing aspects, viz. an exciting aspect and a rejecting 

aspect” (p. 16) The hysteric’s object is both excessively exciting and excessively rejecting.’ Zie Fairbairn, 1994, 

p. 13-40. 
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privacy’, onthult hij zacht snikkend. In ‘Constructions in Analysis’, herinnert Freud ons eraan 

dat het in de psychoanalytische behandeling altijd gaat om twee personen, analysant en 

analyticus, en van de laatste werpt hij op: Zijn taak is uit te maken wat er is vergeten van de 

sporen die zijn achtergelaten, of beter gezegd, om het te construeren. Hij gaat verder door te 

zeggen, dat de tijd en de wijze waarop de analyticus deze constructies oppakt en aanreikt aan 

de persoon die wordt geanalyseerd, zowel als de verklaringen waarmee hij ze omgeeft, het 

verband moeten vormen tussen twee gedeelten van het analytische werk, namelijk dat van de 

analyticus en dat van de patiënt. Dergelijke constructies vormen de relatie tussen fabula en 

sjužet zoals wij het ons kunnen voorstellen: het uitwerken van een coherente en verklarende 

relatie tussen ‘events’ (reële dan wel ingebeelde) en hun betekenisvolle volgorde. 

Vergelijkenderwijs is de relatie tussen patiënt en analyticus bij de reconstructie van de 

beelden uit het verleden, het verband van het verhaal met de plottende aspecten van hetgeen 

verteld wordt.
13

 

 

 

Liefde en haat in de overdracht en tegenoverdracht 

 

Bij patiënt A, die bij mij vele maanden wél kwam, maar heel vaak te laat, of geheel niet 

kwam, zonder afmelding, of als hij daarna kwam, zich dan uitvoerig ervoor verontschuldigde, 

- kwam er een moment van confrontatie. Hij voelde mij aan de tand over het feit dat ik, zo 

dacht hij, zo weinig van mij liet horen, me zo weinig liet zien, en dat ik naar zijn zeggen niet 

tastbaar voor hem was. Hij had met zijn vader een zeer ambivalente relatie. Deze had hem 

heel vaak als kind gekleineerd en negatief vergeleken met zijn jongere broer, die kennelijk 

veel handiger, technischer en daadkrachtiger was dan hij. Betrokkene moest dan maar ook 

geen technicus worden vond vader, maar ‘mocht’ pedagogiek studeren, een wat softere studie, 

dacht A. Betrokkene voelde er zich door vernederd, en had daarom ook een liefde/haat 

verhouding met zijn vader. A had met mij een ambivalente relatie. Enerzijds wantrouwde hij 

mij, aangezien ik als niet blanda net zo’n achtergrond had als zijn vader en ook vond hij dat ik 

me afzijdig hield in het contact. Er was volgens hem sprake van een non contact. Ik kon niet 

ontkennen dat ik momenten heb gehad dat ik dacht dat ik hem als patiënt niet meer kon 

helpen, en dat ik zelfs me opgelucht voelde op het moment dat hij niet kwam. De gevoelens 

                                                 
13

 Zie Freud, Standard Edition, p. 257-269, en ook Brooks, 2002, p. 320 e.v. en ook idem, p. xi, Plot is het 

ontwerp en de bedoeling van hetgeen wordt verteld, hetgeen een verhaal vormt en het een zekere richting of zin 

of bedoeling verleent. 
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van vernedering en veronachtzaming die hij in zijn jeugd bij zijn vader heeft gekend werden 

als in een projectie naar mij toe geïdentificeerd en ik voelde mij soms zo naar, zoals hij dat 

heeft ervaren. Toen ik mijn gevoelens van vernederd worden en verontwaardiging hierover 

kon laten doorschemeren (‘U moet zich zo diep gekwetst hebben gevoeld’) en hem duidelijk 

confronteerde met het feit dat hij mij net zo goed kon vernederen met zijn afwijzend gedrag, 

zoals hij dat bij vader had ondervonden (‘dat gevoel van eronder liggen houdt U zo bezig, en 

doet U denken aan wat vader U destijds voorhield, dat U voor galg en rad zou opgroeien, en 

dat U niets maar dan ook niets voorstelde’), kon hij zijn laatkomen beter onder controle 

krijgen. Ik concludeerde dat mijn gevoelens van haat jegens zijn gedrag, maar ook jegens 

hem, mij ervan hebben weerhouden er tot op dat moment ook maar iets over te zeggen. 

Hetgeen achteraf gezien, een mijlpaal bleek in het analytische proces, aangezien het voor hem 

betekende dat hij mij enerzijds niet goed kon plaatsen en dat hij daarom heel alert moest 

blijven. Maar anderzijds kon hij rekenen op mijn tolerantie, wat bij hem ook een zeker gevoel 

van vertrouwdheid teweegbracht: ik wees hem niet af, - wát hij ook deed met en bij mij. Mijn 

door mijn tegenoverdrachtsneurose zeer waarschijnlijk bepaalde reactiepatroon op de 

geprojecteerde inhouden van de patiënt – ik ben namelijk niet op mijn mondje gevallen en 

gewoonlijk zou ik van leer zijn getrokken - stelden mij in staat te voorkomen dat ik zou 

reageren als het geprojecteerde gedeelte van de interne wereld van de patiënt zelf. In plaats 

van te reageren op een manier zoals Grinberg
14

 zou zeggen: een vorm van projectieve 

counteridentificatie (dit is als een eisend interne object jegens het passieve weerspannige zelf 

van de patiënt), kon ik ruimte geven aan een rijpende correctieve ervaring. Met Epsteins 

woorden
15

 bleek ik in staat met de patiënt zo om te gaan, dat het mogelijk was de secundaire 

rijpingsgebreken waaraan de patiënt gewend geraakt was te corrigeren eerder dan te 

consolideren. 

 

 

Het onbewuste: taal en affect 

 

De taal is niet het onbewuste, want wat aan het onbewuste ontspringt, vormt geen taal. Het 

onbewuste vormt geen homogene staat, - hetgeen taal wel is.
16

 Integendeel, het onbewuste is 

                                                 
14

 Grinberg, 1979, p. 375-405.  
15

 Epstein, 1977, 13, p. 442-468. 
16

 Dit doet niets af aan de verdienste van Jacques Lacan die in zijn poging om een terugkeer naar Freud te 

bewerkstelligen als centrale stelling aanhangt, dat het onbewuste is gestructureerd als een taal. Vergelijk  de 
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een vat vol affecten. Dit is ook tegenwoordig de heersende affectleer, en komt steeds meer tot 

uitdrukking in feiten en relazen over behandelingen, waarin er sprake is van affect, emotie, en 

taal, als herkenning voor hetgeen toegang tot het onbewuste kan opleveren. Als voorbeeld 

geven we de tekst van een wereldberoemde song van David Bowie. 

 

We passed upon the stairs,  

We spoke of was and when 

Although I wasn't there 

He said I was his friend 

Which came as a surprise 

I spoke into his eyes -- I thought you died alone 

A long long time ago 

 

Oh no, not me, 

We never lost control,  

You're face to face, 

With the man who sold the world 

 

I laughed and shook his hand, 

I made my way back home, 

I searched for form and land, 

Years and years I roamed, 

I gazed a gazely stare, 

We walked a million hills -- I must have died alone,  

A long long time ago. 

 

Who knows, not me, 

I never lost control, 

You're face, to face, 

With the man who sold the world. 

 

                                                                                                                                                         
opmerkingen van leerlingen van Lacan dat hij moeilijk leesbaar is en zijn stijl soms als ‘onmogelijk’ wordt 

bestempeld, - daarmee (wellicht door hemzelf) aangevend hoe moeilijk het onbewuste te doorgronden is. 
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Deze inmiddels klassieke song werd onvergetelijk vertolkt door Nirvana, in de persoon van 

wijlen Kurt Cobain.
17

 Het was letterlijk een ode van de vaak onder invloed zijnde Kurt 

Cobain aan de nooit bereikte relatie, die zich kenmerkt door volstrekte overgave aan de ander. 

Kurt Cobain was altijd al een wat mythische figuur die in een broken home opgroeide en aan 

het avontuur, maar ook de grilligheden van de straat was overgeleverd. Het prototype van de 

zwaar verwaarloosde en naar liefde en overgave hunkerende jongen, die zich tegoed kon doen 

aan dagdromen, aan de stuff en aan de muziek, een vaak gebruikt symbool voor onopgeloste 

en dikwijls vervlogen verwachtingen. Muziek vindt een unieke partner in de taal die ervoor 

wordt gehanteerd. Muziek en taal zijn als de hand en de handschoen, als het een gelukte 

creatie betreft. Ze staan elkaar niet in de weg, maar hebben veeleer onderling versterkende, zo 

U wilt, een synergetische uitwerking op elkaar. Toch is het maar de vraag of het onbewuste in 

de muziek kan worden ontdekt. Er zijn musici en componisten die een heilig geloof hebben in 

de creatieve mogelijkheden van muziek en de daarbij geleverde teksten die muziek kunnen 

verheffen tot een hoger niveau van abstractie, of van geestverruiming. De elkaar bestormende 

affecten bereiken in Ein Deutsches Requiem van Brahms een climax in de tweede passage. De 

luisteraar waant zich als het ware al in de doodskist en luistert samen met de dode, met 

onverholen passie naar al het moois wat hem/haar in de hemel te wachten staat.  

 

Op een keer stond er een interview met mij in een professioneel blaadje over psychotherapie. 

Het was een algemene periodiek en die was voor iedereen toegankelijk. Patiënt B kwam het 

interview met mij toevallig tegen. Zijn commentaar komt hierop neer.  

 

Eerst voelde ik de neiging om het stuk te fileren tot het bot qua inhoud en stijl. Meestal betekent dit dat ik me 

eigenlijk niet goed raad weet met m'n emoties. Toen bemerkte ik dat ik geroerd was door dit belangrijke 

moment; je geeft een stukje van jezelf te zien. Ik vond dat gaaf. Ik was verbaasd over je materiële behoeften 

(shoppen, auto), aan de andere kant geloof ik dat ik het wel had kunnen raden, maar ik heb geleefd met hoe ik je 

wilde zien; als een ascetisch boeddhist. Nu merk ik dus dat je mens bent (zoals laatst toen ik je een compliment 

over je mooie shirt gaf en je daar wat verlegen van werd; dat was een moment dat ik je ontzettend lief vond). De 

andere kant van je, de opvoeder/opleider/vader/etc., stond ook zo in mijn beleving.  

 

In gedachten ben je nu minder afstandelijk voor me, je staat minder op een voetstuk en je wordt meer mens; een 

mens die ik ontzettend lief vind. Het is ook erg spannend om je als persoon een beetje te ontdekken. Ik merk ook 

                                                 
 Zie J. Feher-Gurewich (ed.) en J. Dor, 1998. Vergelijk verder A.W.M. Mooij, Taal en verlangen, Amsterdam: 

Boom, 6
e
 druk, 2002.  

17
 Hij wordt de godfather genoemd van Grunge, een specifieke rockrichting, ‘rock visionary’ en ‘the voice of the 

disaffected’. Vergelijk Guitar World, may 2006, p. 7. 
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dat dat in één keer veel gedachten los maakt. 

 

De schrijfster wekt op mij de indruk ook een beetje verliefd op je te zijn. 

 

Met warme omhelzing, 

 

B had wel wat eerder zich in deze zin naar mij geuit, maar ik vond dat ik dat moest plaatsen 

binnen een professionele setting. Toch is het ook waar dat fantasieën over de therapeut te 

maken kunnen hebben met de eigen voorkeuren of afkeren van de patiënt. B had zich de 

laatste tijd toegelegd op Oosterse sporten en filosofieën en had mij al een plaats toebedeeld in 

zijn wereld van Boeddha, en wat dies meer zij. Hij was zelf van Indische komaf en hij wilde 

seksueel eigenlijk wel wat meer met mij. Hij vond mij niet zijn type, maar vond het wel 

plezierig, dat ik bereid was zijn verlangens aan te horen, op momenten dat hij dat wilde 

zeggen.  In zoverre kon hij mij beleven, wat hij thuis niet kon: Zich overgeven aan een partner 

die er altijd is, althans kan zijn. Vandaar zijn verliefdheid op mij, en het moet worden gezegd:  

Ik heb ook over hem gedroomd. Mijn tegenoverdrachtgevoelens bestonden uit het zich 

overgeven aan een patiënt voor wie ik er ook echt wilde zijn. Namelijk in een quasi-

almachtsbeschikbaarheid.
18

 

 

 

Bespreking 

 

De term overdrachtsneurose (Übertragungsneurose) komt bij Freud als onderdeel van de 

groep van neurosen (hysterie en dwangneurose) die onderscheiden worden van de actuele en 

de narcistische neurosen. Essentieel voor deze neurotici is dat hun waarneming in sterke mate 

vertekend wordt door wat ze vroeger hebben beleefd aan belangrijke personen uit hun 

kinderjaren. De conflicten die zij toen niet tot tevredenheid hebben kunnen oplossen bepalen 

nog hun leven: die vroegere belevingen dragen zij over op het heden. In het geheel van de 

psychoanalytische techniek is de overdrachtsneurose een neurose die ontstaat in de relatie met 

de analyticus. Het is een overdracht tijdens de behandeling die structureel geworden is. Het is 

                                                 
18

 ‘To get validation’ als een wens van de analysant (het kind) richting ouder, c.q. analyticus. Gabbard, 2004, p. 

129. Interessant is het te zien dat onder ouderschap wordt verstaan niet alleen het dragen van 

verantwoordelijkheid jegens het kind, onder meer ten aanzien van verzorging en opvoeding, maar ook door het 

geven van aandacht en affectie. Adoptie leidt tot juridisch ouderschap, hetgeen verbreken inhoudt van juridische 

banden met de oorspronkelijke ouder. Vergelijk Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 23-12-2004, nr. 745/04 en 

1129/04 LJN-nr. AR7915. Is het geven van aandacht en affectie (door er te zijn, positieve benadering, geduldige, 

tolerante, accepterende houding) door de analyticus aan de analysant niet ook een vorm van ‘ouderschap’? 



 15

een herhaling van de problemen met de ouders. Interpretatie van de overdrachtsneurose leidt 

tot blootlegging van de infantiele neurose.  

Voor de tegenoverdrachtsneurose, de herhaling van vroegkinderlijke conflicten bij de 

analyticus tijdens de psychoanalytische behandeling (in de vorm van enactments, 

actualizations, projective identification)
19

, kan een gelijkluidende problematiek ontstaan die 

in de vorm van (als het ware)  interpretatie van de patiënt voor de analyticus en het 

analytische proces belangrijk kan zijn.  Het evenwicht in het aandeel van beide actoren in het 

analytische proces is doorslaggevend voor het proces als geheel. Er kan zich een quasi-

eeuwige schaaksituatie voordoen, waar de analyticus zich niet uit weet te werken, tenzij hij 

alert blijft en openstaat voor de signalen van de patiënt om er een open eind situatie van te 

maken. ‘De patiënt heeft altijd gelijk’, is een gezegde van wijlen Professor Piet Kuiper, en het 

is inderdaad zo, dat dat regelmatig voorkomt. De goedwillende patiënt heeft er alle baat bij 

dat zijn behandeling voortgang krijgt. Het is dus net zo goed zijn verantwoordelijkheid als die 

van de analyticus om daar vorm en inhoud aan te geven. En de patiënt zal gewoonlijk 

regelmatig van zich doen horen, of laten weten, dat er iets gaande is, waar ook de analyticus 

iets aan kan doen. Soms zijn het aspecten van de eigen weerstand van de patiënt, maar soms 

ook niet. 

 

In deze bijdrage heb ik de dualiteit willen focaliseren tussen toenadering en afwijzing als 

gevoelsmodaliteiten en als gevoelservaringen in de psychoanalytische behandeling
20

 die heel 

intensief is en vele jaren duurt. Daarbij spelen niet alleen factoren vanuit de patiënt, maar ook 

therapeutvariabelen een rol van betekenis.
21

 De patiënt vertoont in zijn infantiele neurotische 

problematiek aspecten die tijdens de analyse weer kunnen worden beleefd, maar dat geldt 

natuurlijk ook, of we daar nu blij mee zijn of niet, voor de analyticus. Er komt als het goed is, 

een moment waarop de overdrachtsneurose en de tegenoverdrachtsneurose dusdanig zijn 

opgebloeid, dat een confrontatie tussen patiënt en analyticus in feite niet meer kan worden 

                                                 
19

 Zie ook Renik, 1993, p. 553-571. Indien het een persoonlijk probleem voor de analyticus zou worden, dan is 

naast intervisie en zelfanalyse evenwel ook een reanalyse mogelijk, en soms zelfs aangewezen. Actualizations 

zijn handelingen die (veelal als gevolg van tegenoverdrachtgevoelens bij de analyticus) zich voordoen , in plaats 

van of eerder dan erover  te spreken in de analytische behandeling of supervisie. Bij projectieve identificatie is 

het begrip enactment de manifestatie van een tegenoverdrachtsreactie tijdens het actualiseren van een 

overdrachtsfantasie. Vergelijk Chused, 1991, p. 629. 

 
20

 Het wat, hoe en waarom van een psychoanalytische behandeling kan niet zelfs maar in enige zin goed, laat 

staan effectief, uitgelegd worden. Wat is bijvoorbeeld het gevoel van ontheemding, als je als mens zoiets niet 

kent, noch hebt ervaren? ‘There really is no way to know what psychoanalysis is all about other than by way of 

personal experience.’ Vergelijk J. Reeder, 2004, p. 109. 
21

  Searles, 1986. Verder Carpy, 1989, p. 287-294. 
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vermeden, noch in rationele, noch in emotionele zin. Een clash tussen beide actoren, in de 

vorm van een gerichte duiding, dan wel verheldering, of een vorm van selfdisclosure door de 

patiënt én de analyticus kan letterlijk een nieuwe situatie doen ontstaan, waar beiden profijt 

van kunnen hebben. Het gaat er tenslotte om dat het analytisch proces weer zijn gang kan 

gaan, en dat is juist op zo’n moment het enige waar het om draait. Een strijd tussen twee 

ego’s, die zelf vroeg of laat zichzelf tegenkomen in zo’n confrontatie, kan wonderen 

verrichten. Want het ontwikkelen van niet alleen het primaire proces, het coenesthetische, 

maar ook het secundaire proces, het diakritische, moet een kans kunnen krijgen.
22

 En de 

samenwerking tussen beide processen is soms er een van op eieren lopen en wachten totdat 

het juiste moment is aangebroken, dat de patiënt in staat is het heftige emotionele gewicht van 

een confrontatie met de analyticus te kunnen doorstaan.
23

 En of dat op dat moment een 

haalbare zaak is, dient de analyticus te bepalen. Dat empathie en zelfacceptatie onlosmakelijk 

daarmee verbonden zijn, lijkt buiten kijf.  
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* Deze bijdrage is vooral bedoeld voor de niet gespecialiseerde, maar wel academisch gevormde, en 

geïnteresseerde lezer in de psychoanalytische wereld van interactionele ambivalentie en de 

behandelmogelijkheden ervan bij de ernstig getraumatiseerde al of niet forensische patiënt. Niet alle keuzes ten 

gunste van de vorm konden worden gemaakt, aangezien een te strak betoog het doel van informatie over en 

inleving in de praktijksituaties te zeer zou beperken. 
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