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dit moment wordt er meer samen-hang en 
-werking tussen de verschillende verenigin-
gen tot stand gebracht en er komt een 
gemeenschappelijke opleiding en erken-
ning van elkaars supervisoren. Als het goed 
is was dit het laatste symposium van de 
npag, aldus de voorzitter.
Na een inleiding door Henk de Meij, vertel-
len Annette Oud, Arjen Schut en Nelly Vliet-
stra-Zock hoe in hun analyses op verschil-
lende manieren splijting optreedt, en waar 
deze leidt tot fixatie, rigiditeit of chaos en 
daardoor tot pathologie. Splijting leidt tot 
zich niet begrepen, miskend en tekortge-
daan voelen. Zij laten zien hoe er via de psy-
choanalytische techniek gezocht wordt naar 
het leggen van verbinding, het opheffen van 
rigiditeit of het containen van chaos. Het 
komt tot een ‹ normaal › soort splijting, 
waarin de afgesplitste delen bereikbaar zijn 
voor het Ik en de reflectieve functie in 
dienst staat van de ontwikkeling. 
Het congres werd afgesloten met een lezing 
van Pieter Niers: Verkenningen langs de breuk-
lijn  van de splijting. Niers beziet de splijting 
van het Ik vanuit ontwikkelingsperspectief, 
via het stade de miroir van Lacan. Rond de 
leeftijd van anderhalf krijgt het kind, naast 
propioceptieve en interoceptieve informatie, 
op het moment dat het zichzelf kan herken-
nen in een spiegel ook exteroceptieve infor-
matie over zichzelf. Er komt ruimte voor een 
object-Ik naast een subject-Ik. Dit maakt dat 
er ook een begin ontstaat van een verschil 
tussen wat gezien kan worden en gezien mag 
worden en daarmee voor schaamte.
Wanneer deze naast elkaar bestaande bele-
vingen van het Ik onverenigbaar zijn of niet 
op elkaar afgestemd kunnen worden, leidt 
dit tot pathologie. Die loopt uiteen van neu-
rotische pathologie — waarbij er een om-
slag is van het subject-Ik naar het object-Ik 
en men vervreemd raakt van eigen wensen, 
behoeften en verlangens — tot persoon-
lijkheidspathologie waarbij deze splijting 
structureel wordt, tot aan de ‹ scheur in het 
Ik › (Freud) van trauma, waarbij het subject-
Ik wordt verlaten en afgewezen (of aangeval-
len als iets niet eigens) en zich niet verder 

kan ontwikkelen en er vereenzelviging ont-
staat met het object-Ik. Het Ik wordt het 
ideaal-Ik. Niers citeert Lecoultre: ‹ Was tot 
op dat ogenblik de volmaaktheid een ideaal, 
waarnaar gestreefd moest worden [het Ik-
ideaal in eigenlijke zin; Niers], nu is het een 
bereikte toestand. › Een ander woord voor 
dit ideaal-Ik is het ‹ fantasma ›: de ‹ vanzelf-
zwijgende › overtuiging het ideaal-Ik te zijn. 
Reflectie hierover wordt niet verdragen  
en instandhouding van het fantasma 
beschermt  tegen de verschrikking van de 
eigenlijke werkelijkheid.
De analytische setting noodt de analysant 
zijn subject-Ik te openbaren zonder feed-
back vanuit de analyticus over zijn object-
Ik. Dit nodigt uit tot splijting maar geeft 
ook een kans op synthese en integratie, 
middels het verdragen en verwoorden. Er 
ontstaat een opening voor de terugkeer van 
fantasma naar fantasie en van ideaal-Ik 
naar Ik-ideaal. Er komen ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor het subject-Ik en daarmee 
voor eigen behoeftes en verlangens. Het 
herstel van het verlangen heeft als prijs dat 
een werkelijkheid verdragen moet worden 
die vervulling van dit verlangen niet op 
voorhand garandeert. Die werkelijkheid is 
open en onvoorspelbaar en kan dus 
gevreesd of zelfs gehaat worden.
Hoewel het verlangen om mijn analytica te 
bezoeken niet meer zo brandt, heb ik aan het 
congres wel het voornemen overgehouden 
om weer wat meer analytisch te gaan werken, 
en wie weet mijn opleiding af te ronden. 

De Hongaarse connectie

Verslag van

Studiedag Imre Hermann en de Hongaarse 
school [Gent, 21 mei 2014]

Bert De MeulDer

De psychoanalyse is in gunstige omstandig-
heden op bepaalde historische plekken 
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Verslagen

even een brede culturele, sociale beweging 
geweest. De laatste decennia gaat het haar 
in België of Europa niet voor de wind. Hoe-
wel ze in universiteiten officiële leerstoelen 
weet te behouden, en ook in België ‹ erkend › 
is door de recente wetgeving betreffende de 
psychotherapie, staat haar eigenlijke inzet, 
de subversieve werkzaamheid van het onbe-
wuste, onder druk van de op meten en 
weten gerichte politiek. Dat de psychoana-
lyse steeds afhankelijk was van de politieke 
toestand waarin ze gedijde, werd op 21 mei 
nog maar eens duidelijk in het Geuzenhuis 
te Gent. Daar vond een boeiende studiedag 
plaats over Imre Hermann en de Hongaarse 
school, georganiseerd door vormingsinsti-
tuut Idesça.
Jens De Vleminck gaf als voorzitter van de 
dag de aftrap met een uitgebreide histori-
sche inleiding. Hij bracht eerst het verhaal 
van Sándor Ferenczi, met wie een periode 
begon van grote hoop of belofte voor de 
psychoanalyse te Boedapest. De psychoana-
lyse was daar van 1908 tot 1918, ten tijde van 
het Oostenrijks-Hongaarse rijk, all over the 
place. Dat werd versterkt door Ferenczi’s 
charismatische persoonlijkheid en het cul-
mineerde in de eerste leerstoel voor psycho-
analyse, die hij zelf aan de universiteit van 
Boedapest bekleedde. Dat succes duurde 
helaas slechts één maand. Na het einde van 
de Eerste Wereldoorlog werd het revolutio-
naire regime namelijk verstoten door een 
contrarevolutie, wat resulteerde in een dic-
tatuur die het onbewuste minder goed 
gezind was. De psychoanalyse moest onder-
gronds gaan en er was een eerste leegloop 
uit Hongarije. 
Imre Hermann behoorde tot de tweede 
generatie Hongaren. Hij is steeds in Boeda-
pest gebleven en deed clandestien analyses, 
onder het juk van zowel het fascistische als 
het communistische regime. Andere belang-
rijke Hongaren, zoals de Balints, vluchtten 
later naar Londen of de Verenigde Staten. In 
Londen zou de Hongaarse invloed onder 
anderen via Klein in de objectrelatietheorie 
verder ontwikkeld worden. Hermanns groot-
ste theoretische bijdrage handelt over de 

‹ aanklampingsdrift ›. Maar ook over de psy-
chologie van kunst en wetenschap schreef 
hij interessante bijdragen. 
De tweede lezing van de dag, door Wim 
Galle, draaide rond de figuur van Ferenczi 
en het onmogelijke (samen)scholen van 
analytici. Met een omkering van de 
beroemde openingszin uit Anna Karenina 
gooide hij meteen de knuppel in het hoen-
derhok: ‹ Als er iets is waar de psychoanalyti-
sche verenigingen gelijkenis vertonen, dan 
is het daar waar de verenigingen mislukken 
en ongelukkig zijn, waar de zaken haperen 
en eventueel finaal ontsporen. › Het grootste 
gevaar voor de psychoanalyse komt van bin-
nenuit, denk maar aan Lacans uitzetting uit 
de ipa. 
Wim Galle nam Freuds laatste tekst over de 
eindige en de oneindige analyse erbij om te 
stellen dat Freud in die tekst subtiel afstand 
neemt van de ipa. Hij keert terug tot Feren-
czi. Waar verenigingen telkens op vastlopen 
is de vraag naar standaardisering (van de 
kuur en de erkenning). Dit leidde in de ipa 
bijvoorbeeld tot het formuleren van een 
onderscheid tussen een didactische leer-
analyse en een therapeutische analyse. 
Ferenczi is zich tegen dit onderscheid blij-
ven verzetten. Analytici moeten beter geana-
lyseerd zijn dan hun patiënten en verlangen 
meer te weten, dat wel. Vandaar dat volgens 
Ferenczi een vereniging van ‹ goed geanaly-
seerden › nodig is. Lacan zal zich later inspi-
reren op Ferenczi in zijn idee van de passe. 
Wim Galle getuigde er in zijn lezing van hoe 
de handschoen opgenomen kan worden om 
een vereniging open en aan het werk te hou-
den. Onlangs vond bij het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie een expe-
riment plaats, waar een uitnodiging te spre-
ken over de eigen analyse en de vraag naar 
de analytische positie alvast tot een bevlo-
gen spreken leidde. 
Didier Robin bracht een lezing die in het 
bijzonder voor de verslavingszorg, maar ook 
voor het psychoanalytisch werk in het alge-
meen, erg relevant is. Hij riep op om Her-
mann te herlezen, opdat de psychoanalyse 
zich kan blijven inspireren. Hij ging dieper 
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in op de dubbele ‹ aanklampingsdrift › en 
‹ het op zoek gaan › van Hermann. Hij stipte 
aan hoe de huidige gehechtheidstheorie 
iets over het hoofd ziet, wat bij Bowlby trou-
wens wel naar voren komt. Hermann legde 
de focus op de ratage, de mislukking van de 
‹ hechting ›. Naast de drift om zich te hech-
ten of aan te klampen, is er immers even-
zeer het driftmatige ‹ verlies van het object › 
en het ‹ op zoek gaan › naar een ander object. 
Die tweede beweging wordt onder de mat 
geveegd in de populaire gehechtheidstheo-
rie. Een theorie over deze archaïsche drift is 
noodzakelijk voor het klinische werk in 
instellingen. 
Szondi zou deze driftkoppeling opnemen in 
zijn schema, onder de vector van het ‹ con-
tact ›. Didier Robin stelde voor in die lijn 
over ‹ contactproblemen › te spreken in 
plaats van over ‹ gehechtheidsproblemen ›. 
In een casus van Winnicott uit de tekst Hate 
in the countertransference zien we hoe een 
jongen circuleert langs de vier posities van 
aanklampen, zich losmaken, ervaren van 
gemis en zich opnieuw aanklampen. Door 
het heen en weer gaan tussen deze posities 
kan het kind tot basisveiligheid komen. 
Kinderen hebben het soms ook nodig zich 
letterlijk vast te grijpen aan de blik van de 
moeder. Daarna kunnen ze dan naar een 
ander object op zoek gaan. Deze dubbele 
beweging heeft Robin mooi geïllustreerd. 
Tot slot was er nog Erõs Ferenc (universiteit 
Pecs) die de historische geest nog eens uit 
de fles liet aan de hand van zijn rijke collec-
tie archiefmateriaal. Hij had brieven, offici-
ele verklaringen en foto’s van de helden uit 
de Hongaarse school meegebracht. Het 
vijfde internationale psychoanalytische con-
gres dat nog net in 1918 te Boedapest had 
kunnen plaatsvinden, schoot er als een 
vuurpijl boven uit. De ervaringen op het 
front hadden de geesten bijeengebracht om 
iets te doen aan de trauma’s en oorlogsneu-
rosen van de soldaten. De geschiedenis 
besliste evenwel dat de eerste polikliniek 
(die onder anderen aan arme soldaten gra-
tis hulp zou bieden) niet in Boedapest, maar 
in Berlijn van start zou gaan. 

Kortom, een boeiende studiedag, die nog 
maar eens toonde dat het verleden van de 
(Hongaarse) psychoanalyse nog niet voorbij 
is. Het is zelfs nog niet begonnen.  

Afscheid van een 
hoofdopleider

Verslag van

Invitational conference afscheid Thijs de 
Wolf ‹ Autonomie en verbondenheid › 
[Amsterdam, 6 juni 2014]

linDa Dil

Hoe kun je, zonder jezelf te verliezen, je 
verbinden met de ander? En hoe kun je 
autonoom zijn zonder de ander kwijt te 
raken? Een mens laveert voortdurend tus-
sen de twee polen autonomie en verbon-
denheid. Om dit behendig te kunnen, moet 
je gesepareerd zijn en dus kunnen rouwen. 
Dit proces geeft ruimte aan het vermogen te 
symboliseren en het vormen van represen-
taties, waarmee de ander geïnternaliseerd 
kan worden. Zo ontstaat eveneens het ver-
mogen om alleen te kunnen zijn. Deze pro-
cessen maken uiteindelijk dat je bijvoor-
beeld in je eentje lange wandeltochten kunt 
maken, met een rugzakje gevuld met kaas 
en crackers, terwijl je vervolgens een hele 
zaal mensen om je heen kunt verzamelen 
met wie je verbonden bent (al word je daar 
ook een beetje verlegen van).
Zo werd Thijs de Wolf op de dag van zijn 
afscheid omringd door vele collega’s en 
(oud)opleidelingen van binnen en buiten 
het rino (Regionaal Instituut Nascholing 
en Opleiding), waar hij achtentwintig jaar 
hoofdopleider psychotherapie is geweest. 
De sfeer was warm, energiek en feestelijk. 
Tijdens de pauzes werd er op het balkon van 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam geno-
ten van het zonnige weer en het weidse uit-
zicht over de hoofdstad. Marieke van Dam, 


