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waarbij men onder andere te Brussel in
1948, 1972, 1986, 2002 en 2016 het Congrès
International des Psychanalystes de Langue
Française (Internationaal Congres van de
Franstalige Psychoanalytici) organiseerde.
Er kwamen twee vaktijdschrijften tot stand:
in 1961 startte het Bulletin de la Société Belge
de Psychanalyse, in 1982 de Revue Belge de
Psychanalyse. Er werd aandacht besteed aan
de crisis die de vereniging in 2002 doormaakte, kort na het onverwachte overlijden
van enkele boegbeelden en hoe, na een
institutionele analyse, een hervorming van
de bvp in 2004 tot stand kwam.
Na een korte pauze werkte Claire Remy de
geschiedenis van het Huis van de Psychoanalyse uit. Waar vroeger (zo bleek uit
foto’s) samen werd gekomen in een zaaltje
met plastic gordijnen dat men deelde met
onder andere de kerkfabriek en de lokale
Weight Watchers, werd na lang beraad
beslist tot de aankoop van een eigen pand.
Via een uitgebreide enquête werden de
noden bij de leden bevraagd. Er bleek, naast
een auditorium en vergaderzaal, behoefte
aan een secretariaat, bibliotheek en ontvangstruimte. In 2010 kocht de vereniging
een deel van een leegstaande verdieping van
een appartementsgebouw in de Rue Emile
Claus waarin men met behulp van een
architect grondige interne aanpassingen
deed die het ‹ droomproject › waarmaakten.
Echter, het podium bleek voor deze feestnamiddag te smal, waardoor tot tweemaal toe
een stoelpoot van de zijkant zakte en een
spreker in de planten verdween… gelukkig
niets gebroken… Maar ook hiervoor was een
verklaring: een podium was aanvankelijk
niet gewenst, aangezien de vereniging zich
als democratisch wilde profileren. Dit
podium werd achteraf bijgebouwd door de
Theatergroep.
Hierna gaven Jacqueline Godfrind en MarieFrance Dispaux een overzicht van de activiteiten die verschillende leden in de loop der
jaren opnamen in de ipa. Hierbij zou echter
de hulp van Powerpoint toch welkom zijn
geweest. Serge Frisch, tot voor kort voorzitter van de European Psychoanalytic Federa-

tion, deed de verdiensten van de Belgische
Vereniging bij andere Europese verenigingen uit de doeken en vertelde hoe ook de
epf een pand in Brussel aankocht.
Na het beluisteren van het ontroerende lied
Le diplomé (een aanrader!) van Lynda Lemay
over haar therapeut, was de Groupe Théatre
aan de beurt voor een ludieke evocatie van
een stukje geschiedenis. Het Belgisch persbericht bij het overlijden van Sigmund
Freud kwam ter sprake en een dialoog met
‹ Kleine Hans › werd nagespeeld, evenals
andere korte klinische fragmenten.
Na enkele reacties uit het publiek, volgde de
apotheose: een grote verjaardagstaart,
inclusief vuurwerk en kaarsjes! Men had
zelfs een bos bloemen gekregen van de
nieuwe Nederlandse Psychoanalytische Vereniging, evenals vele gelukwensen van
andere psychoanalytische verenigingen.
Uiteraard werd er uitgebreid nagepraat bij
een goed glas, en ja de taart heeft gesmaakt!

Alles komt door jou
Verslag van
Studiedag nvpp — Het Zelf van alle kanten
[Amsterdam, 4 november 2016]
Marit van der Meulen
Hoe kan het dat ik weet dat ik besta? En hoe
weet ik hoe ik ben? Heb ik dat geleerd
omdat mijn ouders naar mij keken? Zit er
iets in mijn hersens dat maakt dat ik weet
dat ik ik ben?
De nvpp studiedag is gewijd aan het Zelf.
Het Zelf zal van allerlei kanten belicht worden. Wat denken analytici over het Zelf?
Wat vinden hersenonderzoekers? Hoe verhoudt de theorie van de psychoanalyse zich
tot het neurobiologisch onderzoek? Wat
behoort tot het zelf?
‹ Een biologische verklaring schaadt het
psychoanalytisch denken ›, stelt Rachel
Blass. ‹ In de theorie zoeken we naar iets
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waarneembaars, hersenonderzoek is slechts
de pendant van ons denken over het mentale ›,vindt Anna Bentinck van Schoonheten.
‹ Ik ben een epistemologisch dualist ›, legt
Ariane Bazan uit.
Descartes overdacht in de zeventiende eeuw
het probleem van hoe wij ons verhouden tot
de materiële wereld om ons heen. Hoe
weten we dat we bestaan? Hoe kan het dat
we kennis hebben van alles om ons heen,
en — vooral — hoe zeker is die kennis? En
hoe verhoudt de geest zich tot het lichaam?
Descartes trekt alles in twijfel. Niets hoeft
werkelijk te bestaan. Maar als niets werkelijk bestaat, bestaat ons vermogen om aan
alles te twijfelen nog wel. Er is dus een denkende instantie. Een res cogitans. Daar leidt
hij uit af dat er ook een materiële substantie
bestaat, de res extensa. Descartes’ theorie
impliceert een Zelf dat rationeel is en
machtig.
Anna Bentinck van Schoonheten, biografe
van Karl Abraham, verhaalt de geschiedenis
van het Zelf, vertrekkend bij Descartes via
Freud naar onder meer Hartmann en Winnicott. Hartmann introduceert de term Zelf
in 1950. Het Zelf is in de psychoanalyse van
alles: het is natuurlijk vooral onbewust. Het
is libidineus, agressief, structureel (on)geordend. Het is nu eens onmachtig over het Es,
dan weer — als zoveel onmacht niet te verdragen is — ook een beetje machtig. Het is
aangeboren of het rijpt. De opvattingen
worden uitgebreid, aangevuld en veranderd,
volgens Bentinck vooral onder invloed van
de geschiedenis. Onze tijd is een tijd van
almacht. Bentinck verklaart de opkomst van
en de belangstelling voor de neurobiologie
door ons idee álles te willen en te kunnen
beheersen. Bentinck waarschuwt voor zulke
grootheid: Biologische verklaringen zijn
slechts de pendant van ons analytisch denken over het gevoel. Hersenonderzoek verklaart net zo min als de analyse alles.
Rachel Blass, hoogleraar psychoanalyse,
beschermt haar theoretisch Zelf tegen neurobiologie. Zij noemt de invloed nadrukkelijk schadelijk. Een natuurkundige, die op
een boekenclub vertelt over de brandbaar-

heid van papier vertelt niets over het verhaal in het boek. Neurobiologie is papier,
psychoanalyse is verhaal. Een biologische
verklaring van het vergeten van een trauma
maakt de interactionele betekenis van fantasieën weg. Patiënten zijn niet te troosten
met verwijzingen naar een disfunctionerend systeem in hersenhelften. Sterker nog:
dergelijke verklaringen brengen schade;
angst hoeft niet meer besproken te worden.
Blass’ devies over analytisch Zelf en de neurobiologie: blijf gescheiden.
Toni Ladan, analyticus, houdt een lezing
vanuit het analytisch idee over het Zelf in de
wereld. Zijn Zelf is een mentaal concept
waarin agressie geëvacueerd wordt. Het
ontstaat in relatiepatronen als impliciet en
expliciet idee over wie wij zijn. We zijn ons
er — grotendeels — niet van bewust. Privé
hebben we allemaal een geheime fantasie
van een echt mooi Zelf. Publiekelijk of
wereldlijk hebben we ook een mooi Zelf.
Een Zelf dat veel beter is dan dat van onze
vijand: wij zijn de goede partij. is de slechte.
is onthoofdt en is maakt filmpjes. Filmpjes
die wij wereldwijd verafschuwen. Onze
bondgenoot Saudi-Arabië hangt mensen op
in het openbaar. Wij nemen dat nooit op als
item in ons journaal. Dat agressieve Zelf
hoort niet bij ons mooie, collectieve,
geheime Zelf.
Carly Wijs, theaterregisseur en analysant,
vertelt over ons (on)vermogen te scheiden
tussen een écht Zelf en een ander Zelf.
Toneelspelen begint bij verbeelding, begint
daar waar het persoonlijke ophoudt. Haar
Zelf is privé, haar theatraal talent openbaar
en afgescheiden ... tot zij vertelt dat ze zich
enigszins getroost voelde toen ze na haar
scheiding avond na avond de rol van een
boze vrouw speelde ...
Lut De Rijdt, analytica, houdt een referaat
over de behandeling van Amy, een zestienjarig psychotisch meisje. Als klein meisje is
Amy er regelmatig getuige van hoe vader
moeder dwingt tot allerlei seksuele handelingen. Het doet Amy niets. Tot zij vijftien
jaar is en haar vader plotseling overlijdt aan
een overdosis drugs. Amy glijdt af naar een
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wereld waar een wit konijn haar achterna zit
en waar zij niet kan baden uit vrees in water
op te lossen. In haar psychose lijkt ze telkens opnieuw getuige te zijn van de verkrachtingen. Haar leeftijd, haar ontwikkeling en het recente overlijden maken de
herinneringen aan al die seksualiteit achteraf ondraaglijk. Ze desintegreert. Het Zelf
van De Rijdt is een verhaal van affecten.
Affecten en fantasieën die onder invloed
van het rijpen van het lichaam achteraf een
desintegrerende betekenis krijgen. De
Rijdts behandeling is gericht op het denken
en voelen. Amy krijgt — principieel — van
een collega-psychiater medicatie.
Lidewij Gerits, psychotherapeut voert de
dertienjarige Tracey op: Tracey is eenzaam,
klampt zich aan een vriendin vast en vrijt
met een jongen met vooral als doel: populair zijn bij een groepje. Gerits verbindt elementen uit de theorie van het mentaliseren
met de neurobiologische ontwikkeling van
het brein. De puberteit geeft een disbalans
in de hersens: pubers zijn gevoeliger voor
prikkels van buitenaf, kwetsbaarder voor
afwijzing. Pubers kunnen zich slechter verplaatsen in het perspectief van de ander.
Gerits’ visie op het Zelf is een combinatie
van een biologisch perspectief en een psychologisch perspectief.
Ariane Bazan, psychoanalytica én biologe,
zou de waarheid moeten vertellen ... zij doet
neuropsychologisch onderzoek: De allereerste behoefte van een baby aan drinken komt
van binnenuit. Er is een prikkel vanuit een
deel van de hersens. De borst bevredigt die
prikkel. In het hoofd van de baby komt
associatief een eerste, neuronaal snelwegge-

tje tot stand waarop hij vastlegt hoe
behoefte, waarneming en bevrediging bij
elkaar horen. Het snelweggetje is in een
homeostatisch evenwicht tot er opnieuw
een prikkel komt. Als de baby weer honger
heeft, moet hij iets doen buiten het evenwicht om: huilen, het hoofd goed richten en
nog veel meer om die allereerste bevredigingservaring opnieuw tot stand te brengen. Een richtingaanwijzer vanuit een ander
deel van de hersens. Een heel klein beetje
denken. En dat, precies dat, is contradictoir
aan het freudiaanse denken. Want, biologisch is er heel basaal een beetje denkvermogen nodig om lust te bevredigen, terwijl
psychoanalytisch dat nu juist niet zo is.
Denken, realiteitszin, is secundair. Lustbevrediging gaat buiten het denken om. Bazan
legt uit dat er geen spiegelverhouding is
tussen het biologische en het psychologische. Biologie en psychologie moeten met
verschillende methoden benaderd worden,
hoewel zij volgens eenzelfde principe van
genot werken. ‹ Ik ben epistemologisch dualist. › Het brein is res extensa en het mentale
is res cogitans.
Ik ga naar huis en ik weet dat ik er ben. In
een stampvolle tram sta ik met mijn laptop
vol aantekeningen. Een vijftienjarig meisje
met rugzak, twee schoudertassen en een
boodschappentas stapt in en perst zich
langs mij heen. ‹ Ik wil erlangs ›, zegt zij.
Achter mij staat haar vriend. Ik heb zin om
haar te slaan met mijn computertje. Het is
haar plastische puberbrein, haar lichamelijkheid, haar geheime zelf dat recht geeft
op de halve tram. En ik? Ik mep niet. Dat
doen echt alleen anderen ...
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