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Twee overzijden die elkaar schijnen te vermijden

De moeizame verhouding tussen Psychoanalyse en Maat-
schappij

"Ik zag een nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden
worden weer buren."

Martinus Nijhoff (1934)

Paul Schnabel

l. Harde feiten

Ieder jaar heeft in Nederland meer dan een half miljoen
mensen contact met de geestelijke gezondheidszorg (Ja-
cobs en Bijl, 1991). Ieder jaar ook beginnen naar schat-
ting zo'n 50.000 mensen met een psycho-therapeutische
behandeling (Lemmens e.a., 1988). Minder dan 1%, nau-
welijks meer dan 0,1% zelfs, begint met een psychoanaly-
se. Op een totaal van zo'n 3000 geregistreerde psychothe-
rapeuten zijn er zo'n 500 als psychoanalyticus te be-
schouwen en daarvan zijn er ruim 300 ook daadwerkelijk
actief als psychoanalyticus (Beenen e.a. 1988).
Dat beeld is niet nieuw, maar de verhouding wordt wel
steeds schever. Het aandeel van de psychoanalyse in het
totaal van de psychotherapie wordt steeds kleiner. Dat is
in Nederland zo, maar in de Verenigde Staten en de
Bondsrepubliek zien we een vergelijkbare ontwikkeling
(Nedelmann en Reiche 1990; Cremerius 1990). Echte
therapeutische analyses werden in Nederland overigens
traditioneel al weinig gegeven en op het PAI is een stij-
gend aantal aanmeldingen (tot 500 per jaar) gepaard ge-
gaan met een dalend percentage analyse-indicaties (6%!)
en een nog geringer percentage werkelijk begonnen ana-
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lyses (De Nobel, 1991).
Ü> In totaal gaat het in Nederland nu om niet meer dan 6 à
§ 700 lopende analyses. Al tien jaar geleden vertelde een

"o directeur van een middelgroot IMP mij dat de indicatie
psychoanalyse in zijn instituut misschien twee keer per
jaar werd gesteld. De directeur van een middelgrote RI-
AGG kwam onlangs op een schatting van minder dan één
keer per jaar. Hij had er wel capaciteit voor, maar niet
het gevoel dat er in zijn regio veel belangstelling voor
bestond.
Alleen al kwantitatief is de relatie tussen psychoanalyse
en samenleving dus uiterst bescheiden te noemen. Zelfs
op het beperkte gebied van de psychotherapie is de psy-
choanalyse een kwantitatief bijna te verwaarlozen factor.
Ook kwalitatief lijkt de relatie tussen psychoanalyse en
samenleving niet erg sterk ontwikkeld. Geen analyticus
speelt in Nederland maatschappelijk als zodanig een rol
van betekenis of is door zijn publikaties algemeen be-
kend. Van de huidige hoogleraren klinische psychiatrie is
er nog slechts één ook analyticus en van de Nederlandse
analytici die door vakgenoten als belangrijk gezien wor-
den, is er geen enkele buiten de eigen kring bekend. Er is
geen modern Nederlands psychoanalytisch handboek, er
is zelfs geen systematische inleiding in het analytisch
denken in het Nederlands verkrijgbaar. Op geen van de
Nederlandse universiteiten is psychoanalyse een verplicht
vak of een studieonderdeel (Beijk, 1985). In het beste
geval blijft het bij een vluchtige kennismaking met het
oudste werk van Freud en dan vaak alleen nog met de
kritiek daarop.
Ook dat is niet alleen in Nederland zo. De jaarvergade-
ring van de American Psychiatrie Association, met 12.000
deelnemers het grootste en belangrijkste psychiatriecon-
gres ter wereld, laat nauwelijks nog ruimte voor psychoa-
nalytische inzichten en bijdragen. In de laatste tien jaar
zijn zowel psychoanalyse als psychotherapie bijna van het
programma verdwenen. Het accent ligt niet alleen steeds
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meer op het biologisch psychiatrisch onderzoek, maar op
^ empirisch onderzoek in het algemeen en daarnaast op de
§ praktische problemen van een psychiatrie die zich in

"o toenemende mate richt op ernstig gestoorde mensen. Ook
^O

in de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek zijn beoefe-
naren van de psychiatrie niet meer per definitie psychoa-
nalyticus en al is de psychoanalyse in de praktijk van de
zelfstandig gevestigden zeker nog belangrijk, de trend
naar kortdurende psychotherapieë'n is ook hier, net als in
Nederland, onmiskenbaar (Altshuler 1990; Cremerius
1990).
Geen opgewekt beeld voor de psychoanalyse dus en zeker
geen beeld dat veel hoop geeft voor de toekomst. Zal het
de psychoanalyse in de komende jaren zo vergaan als met
het georganiseerde communisme en het gedachtengoed
van Marx gebeurd is? Definitief door de tijd ingehaald en
definitief naar de schroothoop van de geschiedenis verwe-
zen, van binnen uitgehold en van buiten versleten? Een
eeuw na de dood van Marx is het historisch-materialisme
als theorie en praktijk ten einde, geldt hetzelfde voor de
psychoanalyse al een halve eeuw na de dood van Freud?
De viering van 40 jaar DDR luidde daar het begin van
het einde in, zal bij het 45-jarig bestaan van het PAI de
'verkoop tijdens de verbouwing' toch een voorbode van
de opheffingsuitverkoop blijken te zijn?

2. De wereld van de psychoanalytic!

Zo erg is het nog niet en zover zal het voorlopig ook wel
niet komen, in ieder geval niet voor het psychoanalyti-
sche gedachtengoed op zich. Voor de psychoanalytische
beweging en de psychoanalytische instituten lijkt me de
situatie echter toch allerminst veilig en net als bij het
communisme zijn de problemen in hoge mate 'hausge-
macht' en 'selbstverschuldet'. Er is veel minder weer-
stand tegen de analyse dan afweer van analytici zelf tegen
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de veranderende eisen van de werkelijkheid.
Voor de opleiding tot analyticus is nog altijd belangstel-
ling, zowel bij psychiaters als bij psychologen. In de Ver-
enigde Staten is de belangstelling van psychiaters overi-
gens wel sterk teruggelopen. In 1987 begonnen in de V.S.
bijna 70 psychiaters (slechts 5% van het aantal nieuwe
inschrijvingen in het specialistenregister!) en 30 psycho-
logen met de opleiding.
Ook in Nederland is nog maar een fractie van de onge-
veer 70 psychiaters die er de laatste tien jaar gemiddeld
per jaar zijn bijgekomen (De Haen en Van der Windt
1991), in opleiding tot analyticus. Dat percentage is nog
lager onder de gemiddeld 700 klinisch psychologen die er
ieder jaar afstuderen (Beekman en Heijke 1990). Uiter-
aard komt van hen uiteindelijk maar een klein deel in de
opleiding tot psychotherapeut of tot (tweede fase) kli-
nisch-psycholoog/psychotherapeut terecht, en uit deze
groep is er weer een klein aantal dat voor de opleiding tot
psychoanalyticus kiest en daar ook toegelaten wordt.
Cooper (1990) spreekt bezorgd van een 'demedicalizati-
on' van de psychoanalyse, maar dat heeft toch vooral te
maken met het feit dat de American Psychoanalytic Asso-
ciation pas sinds enkele jaren ook psychologen tot de
opleiding toelaat. In Nederland is de verhouding tussen
psychiaters en psychologen in de psychoanalytische ver-
enigingen al jaren in alle opzichten in evenwicht en nie-
mand heeft behoefte aan een discussie over het medische
karakter van de psychoanalyse of de psychoanalyticus. In
de behandelingspraktijk is de psychoanalyse een psycho-
logische methode voor de behandeling van strikt psychi-
sche klachten.
De opleiding zelf is lang, intensief, zwaar en duur en
vraagt bovendien een meer dan gewone persoonlijke inzet
door de vereisten van een leeranalyse en enkele controle-
analyses die geheel afgerond dienen te worden (De Blé-
court 1990; Malcolm 1982). Voor het veertigste jaar is
vrijwel niemand meer met de opleiding gereed. De zin
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van de zeer lange en moeizame opleidingsweg staat in de
psychoanalytische wereld niet ter discussie, hoewel nooit
onderzocht is of de intensieve combinatie van leer- en

tu controleanalyses enerzijds en theoretische cursussen an-
derzijds wel nodig is om een goede analyticus te kunnen
worden.
De vraag 'waarom dat alles' mag temeer gesteld worden,
wanneer men bedenkt, dat ook iemand die zijn hele werk-
week besteedt aan het doen van analyses - slechts een
enkeling doet dat -in een periode van 30 jaar praktijk niet
meer dan hoogstens 50 tot 75 behandelingen regulier zal
kunnen afsluiten. De meeste analytici zullen daar ver
onder blijven. Ik denk dat de gemiddelde analyticus in
zijn hele leven nog niet op 20 volledige behandelingen
volgens het klassieke model -zeker 6 jaar 4 à 5 zittingen
per week - komt. Daarbij gaat het dan in de meeste ge-
vallen nog om patiënten, die zichzelf goed in de hand
hebben - dat is vaak juist hun probleem - en van wie een
hoge mate van zelfregulatie in de omgang met hun pro-
blemen verwacht wordt.
Objectief gesproken zijn de risico's en gevaren die met
de uitoefening van het vak verbonden zijn, dan ook niet
erg groot. Het is meer een intellectuele en ten dele ook
een emotionele uitdaging. Bij mijn weten is aan de moge-
lijke consequenties van het gegeven van de geringe totale
'caseload' voor het opdoen van voldoende ervaring met
en het hebben van voldoende variatiebreedte aan pati-
ënten nooit aandacht besteed, net zo min als er ook maar
een begin van een discussie is over de vraag of gezien de
aard van het patiëntenbestand en de daarin huizende pro-
blematiek wel zo'n intensieve opleiding nodig is. Zo heb
ik ook nog nooit een beschouwing gezien over de tegen-
overdrachtsaspecten van de angst van de analyticus in
opleiding voor de irreguliere beëindiging van een contro-
le-analyse. Toch is dat een reëel probleem, want het kan
een aanmerkelijke verlenging van de duur van de oplei-
ding met zich meebrengen. Traditioneel staat de discussie
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over de moeilijkheid van het vak nog in het teken van de
bewerking van complexe overdrachtsproblematiek en de
beheersing van de problemen die kunnen optreden in de
termineerfase (Schnabel 1989).
Hoewel analytici het soms doen voorkomen alsof de Ne-
derlandse overheid hen de beroepsuitoefening onmogelijk
maakt, is het reëler te stellen dat zonder de Nederlandse
overheid er nauwelijks beroepsuitoefening door analytici
zou zijn. De strikt particuliere markt is daarvoor in Ne-
derland veel te klein, terwijl dankzij het verzekeringssys-
teem ingewikkelde financiële regelingen en afhankelijkhe-
den - van de goedgunstigheid van de analyticus of van de
goedheid van familieleden - vermeden kunnen blijven (De
Nobel 1990). Rijk worden als analyticus is er in Neder-
land niet bij maar de economische situatie van de analyti-
cus in Nederland kan toch zeker niet slecht genoemd
worden. Het Nederlandse ziektekostenverzekeringssyteem
maakt vergoeding van een analyse mogelijk op een ni-
veau en voor een periode, die maar in weinig landen
mogelijk is. In de Verenigde Staten en Groot Brittannië al
helemaal niet bijvoorbeeld, in de Bondsrepubliek maar in
beperkte mate.

Het blijft overigens wel een beetje bizar te bedenken dat
een niet onaanzienlijk deel van de inkomsten van analyti-
ci wordt gevormd door het geven van leeranalyses en
supervisies: de analytici in opleiding houden in belangrij-
ke mate de beroepsgroep in stand en omgekeerd zorgt de
georganiseerde beroepsgroep via de 'instituten' er weer
voor dat de analytici in opleiding hun controle-analyses
kunnen doen. Een gesloten systeem met grote interne
afhankelijkheden.
De meeste analytici doen weinig of geen therapeutische
analyses (zie ook Brede 1989). Waarom is er dan toch
belangstelling voor de opleiding en zoveel bereidheid
daarin te investeren? In de eerste plaats omdat de oplei-
ding natuurlijk ook een goede basis biedt voor de psy-
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choanalytische psychotherapie, die - lager in frequentie,
jj korter van duur en meer probleemgericht - wel relatief
§ veel gegeven wordt.
S Toch is het inzicht geven aan anderen voor de beginnende
_ . analyticus misschien wel minder belangrijk dan het in-

zicht krijgen in het eigen functioneren en het inzicht ver-
werven in de problematiek van anderen. Een analytische
opleiding is bij uitstek geschikt voor het leren formuleren
van hypothesen over de dynamiek van de persoonlijk-
heidsontwikkeling van patiënten en de specifieke pro-
bleemconstellatie waarin zij zich bevinden, met name in
relatie tot de anderen in hun omgeving. Deze hypothesen
blijven vaak werkhypothesen voor eigen gebruik door de
therapeut, die zich ten opzichte van de patiënten kan
beperken tot bijvoorbeeld een kortdurende, structurerende
en sturende therapie, al dan niet op analytische basis. Ook
waar geen inzichtgevende therapie wordt geboden, is de
benadering vaak wel inzichtnemend.

3. De praktijk van het 'psychodynamisch theoretisch com-
plex'

Is de psychotherapeutische praktijk in toenemende mate
eclectisch en ook wel integratief van karakter (Lemmens
e.a. 1991; Beitman e.a. 1989), aan de theoretische kant is
er sprake van een enorme differentiatie in het denken.
Dat geldt ten dele ook voor de psychoanalyse zelf, al lijkt
daar op methodisch gebied de uniformiteit toch groter -
en scherper bewaakt - dan in de psychotherapie als ge-
heel. Op theoretisch gebied is er echter ook in de psycho-
analyse zeker sprake van een toenemende differentiatie.
Ondanks alle suggesties van het tegendeel is het onop-
houdelijk refereren aan Freud vaak toch niet meer dan
een révérence - als Freud niet zelf zo'n interessante au-
teur was gebleven, zeker bijna net zo obligaat als de ver-
plichte Marx-melding in het vroegere werk van Oosteuro-
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pesé psychologen en psychiaters. Kan bij Freud al niet
van één theorie of van uniformiteit in de begrippen ge-
sproken worden, inmiddels is er in het analytische denken
zelfs geen sprake meer van consensus, al spreken Waller-
stein en Weinshel (1989) nog wel van een 'fragmented
consensus', maar Wallerstein (1990) blijft als één van de
laatsten op zoek naar de 'common ground'.
In de praktijk zien we echter een uitwaaiering van theo-
rieën, die niet eens altijd met elkaar rivaliseren (Richards
1990). Kohut en Kernberg, Melanie Klein en Anna Freud,
Fromm en Bowlby, B ion en Lacan, Loewald en Chasse-
guet-Smirgel, Malan en Mahler, zelfs Alice Miller, ze
maken allemaal deel uit van wat ik voor het gemak maar
even het 'psychodynamisch theoretisch complex' (PTC)
noem, zonder dat ze het zelfs op hoofdpunten met elkaar
eens hoeven te zijn en ook zonder dat de zegen van de
International Psychoanalytic Association hen deelachtig
hoeft te zijn geworden.
In Nederland hebben voor wat de praktijk van de psy-
choanalyse als psychotherapie betreft De Jonghe e.a.
(1987) de enorme breedte van het gebied in theoretische
en therapeutische zin laten zien en deze breedte hebben
zij ook opgevat als de ruimte waarin het analytisch proces
zich kan voltrekken. Hun 'psychoanalytisch beschreven
theoriecontinuum' opent met de "utopische psychoanalyse
waarover men als psychoanalyticus het meest hoort,
spreekt, leest en schrijft - maar die men in de dagelijkse
praktijk het minst meemaakt" (o.e., 186).
Hoewel het in psychoanalytische kring nog steeds gebrui-
kelijk is van 'onderzoek' te spreken als het gaat om de
intake en indicatiestelling (vroeger werd ook de hele
analyseperiode wel 'onderzoek' genoemd), is wetenschap-
pelijk onderzoek in de empirische zin van het woord op
het gebied van de psychoanalyse nooit echt tot ontwikke-
ling gekomen (Grünbaum 1984, Panhuysen en Terwee
1991). Geen van de belangrijke psychoanalytische tijd-
schriften komt op zelfs maar één kwantitatief empirisch
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artikel per jaar en zelfs ten aanzien van het kwalitatieve
onderzoek zijn er grote twijfels, omdat er eigenlijk nooit
sprake is van een methodische, dat wil zeggen systemati-

§ sehe en te controleren aanpak. Pogingen dat te veranderen
^ blijven in licht wanhopige aanzetten steken (Shulman

1990). Weliswaar is de case-study al sinds Freud bij uit-
stek de vorm waarin psychoanalytisch onderzoek gepre-
senteerd wordt, niettemin is er ook hier geen sprake van
systematiek of van de ontwikkeling van een methode van
verantwoording. Er is zelfs geen fundamenteel verschil
tussen de case-study als gevalsbeschrijving en de case-
study als vignet bij de bespreking van een bepaald aspect
van de theorie of de methode. Psychoanalytische tijd-
schriften publiceren in feite uitsluitend essays, waarbij er
fundamenteel geen onderscheid bestaat tussen de ontwik-
keling van ideeën aan de hand van literatuur, de bespre-
king van patiëntenmateriaal of de interpretatie van bij-
voorbeeld romanteksten.
Zonder enthousiast te hoeven zijn voor wat er in andere
psychotherapeutische stromingen wordt aangeboden en
zonder het empirische psychotherapie-onderzoek heilig te
willen verklaren, moet toch gezegd worden dat de psy-
choanalyse op deze manier steeds verder verwijderd raakt
van wat zelfs maar als een begin van wetenschappelijke
verantwoording en toetsing geldt. De aanvaardbaarheid
van de psychoanalyse in wetenschappelijke en academi-
sche kring zal daardoor eerder minder dan meer worden,
maar wat minstens zo erg of zelfs erger is, de psychoana-
lyse verwerft zo uiteindelijk ook geen inzicht in eigen
kwaliteit en effectiviteit. Het een noch het ander kan per
definitie of op grond van een historische claim worden
opgeëist, het zal moeten worden aangetoond. De psychoa-
nalyse mag bogen op een historisch voorschot en een
behoorlijk krediet aan geloofwaardigheid, maar op de
lange termijn is dat niet genoeg. Noblesse oblige, en dat
eens te meer, nu uit het weinige - en methodologisch niet
erg sterke - onderzoek blijkt, dat de psychoanalyse wel
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recht heeft van bestaan, maar dat er zeker geen reden is
voor al te triomfantelijke gevoelens (Wallerstein 1986;
Weber e.a. 1985). Theoretisch mag de psychoanalyse dan
misschien 'goud' zijn, praktisch gesproken onderscheidt
het zich qua effectiviteit niet bijzonder van het 'koper'
van andere therapievormen en dus is de discussie over het
'goud' dat een analyse kost, zeker niet ongerechtvaardigd.

4. Niets is zo praktisch als een goede theorie

In psychoanalytische kring wordt er niet veel en mis-
schien ook niet graag over nagedacht, maar het is natuur-
lijk weinig minder dan een echec dat de psychoanalyse
geen entree heeft weten te verwerven in de systematiek
van de DSM-III (APA 1980, 1987), al was het maar in de
vorm van opname van de afweermechanismen in het sys-
teem van de DSM III . De afweermechanismen bleken
echter te vaag geformuleerd en te moeilijk van elkaar te
onderscheiden om ze in de 'wereldstandaard' (want dat is
DSM-III nu toch) te kunnen introduceren, terwijl men
bovendien in analytische kring zelf niet in staat was vast
te stellen hoeveel afweermechanismen er überhaupt on-
derscheiden zouden moeten worden (Vaillant 1984; Spit-
zer 1984).
Het is dan ook bijna een wonder dat dit echec de verdere
aanvaarding van het psychodynamische denken als de
'lingua franca' van de psychiatrie niet in de weg heeft
gestaan. Als de classificatie volgens DSM-III de anatomie
van de psychiatrie is, is het PTC de fysiologie van de
psychiatrie. De geldigheid van DSM-III mag omstreden
zijn, de betrouwbaarheid staat buiten kijf - is immers een
consequentie van de gevolgde consensusprocedure - en
evenzo kan men stellen dat de problematische toets-
baarheid van het PTC blijkbaar de bruikbaarheid en plau-
sibiliteit als interpretatiekader niet in de weg staat. Met
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het PTC is het niet alleen mogelijk historiciteit, herme-
neutiek en conflictoplossing in het diagnostische proces te
introduceren, maar ook een verbinding te leggen tussen

§ de pathologie en de gezonde kanten van de per-
. soonlijkheid van de patiënt. Geen theorie in het gebied

van de psychiatrie is complexer van aard als de psychoa-
nalyse in al haar diversiteit, maar geen theorie is ook
praktisch als heuristische methode beter in staat recht te
doen aan de complexiteit van de problematiek en de per-
soon van iedere individuele patiënt.
De analytische theorievorming op het gebied van de schi-
zofrenie heeft overigens het gevaar van een hermeneuti-
sche wetenschap als de psychoanalyse voldoende aange-
toond: de theorie beschermt zelf niet tegen het zoeken
van een 'boodschap' waar geen boodschap te vinden is of
waar in ieder geval in het licht van de problematiek als
geheel gezien, de boodschap van ondergeschikte beteke-
nis is. Het concept van de "schizofrenogene moeder"
heeft uiteindelijk meer kwaad aangericht dan goed ge-
daan: de patiënt was er niet mee geholpen en de relatie
tussen hulpverlening en sociaal systeem is er door bedor-
ven (Van Meer 1991).
Het PTC is, in de gevallen waarin dat in het licht van de
problematiek als geheel gezien relevant en opportuun is,
uitermate geschikt om iemands 'persoonlijke ontwikke-
ling' en de 'persoonlijkheid als geheel' te kunnen be-
schrijven en begrijpen. Daarnaast vervult het PTC ook
een belangrijke functie als instrument om momentane
intrapersoonlijke conflicten - en hun oplossingen - en
interpersoonlijke processen, inclusief de daaruit voort-
vloeiende problemen, te beschrijven en te analyseren.
Naar zijn aard is het PTC ook in staat om op basis van
zowel het ontwikkelings- als het conflictaspect uitspraken
te doen over toekomstig gedrag.
Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat psychodynami-
sche concepten vooral ingang hebben gevonden in situa-
ties, waarin de ontwikkeling van de persoonlijkheid -
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eventueel van een persoonlijkheidsstoornis - in het cen-
trum van de aandacht staat. Zowel in de kinder- en jeugd-
psychiatrie als in de forensische psychiatrie en ten dele
ook de verslavingszorg speelt het PTC dan ook onveran-
derd een grote, zij het niet meer exclusieve rol. Veel
groter in ieder geval dan in de geestelijke gezondheids-
zorg in het algemeen of in de klinische psychiatrie in het
bijzonder.
Op zichzelf betekent dat nog geen terreinverlies voor het
analytische denken. Het is eigenlijk eerder verbazingwek-
kend dat de psychoanalyse vooral in de jaren vijftig en
dan weer vooral in de Verenigde Staten theoretisch maat-
gevend heeft kunnen zijn op een gebied, waar ze weinig
of niets te melden heeft (De Jonghe 1990; Wallerstein
1989). Het feit dat psychoanalytische concepten geen
entree gevonden hebben in de DSM III (en straks de
DSM IV), heeft overigens wel tot terreinverlies geleid. In
de DSM III is het niet gekomen tot een nadere om-
schrijving van neurotische stoornissen . Dat heeft vermoe-
delijk in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg
tot een afnemende herkenning van en aandacht voor spe-
cifieke neurotische stoornissen geleid en tot een onnodig
ruim gebruik van de codes voor de niet nader te classifi-
ceren stoornissen.
Het mooie en bijzondere van het PTC blijft echter dat het
de enige theorie is die in staat is in de theorie zelf plaats
in te ruimen voor de ambivalentie en ambiguïteit die voor
het menselijk bestaan kenmerkend zijn. In het psychoana-
lytisch denken is evenzeer plaats voor tegenstrijdige ge-
voelens (haat en liefde ten opzichte van hetzelfde object,
bijv.) als voor de analyse van de verschillende betekenis-
sen die een bepaalde representatie tegelijkertijd kan heb-
ben voor een specifiek individu, zonder daarbij in conflict
te komen met het feit dat dezelfde representatie (of het-
zelfde symbool) voor een ander individu een andere be-
tekenis kan hebben, eventueel zelfs op basis van dezelfde
interpersoonlijke processen.
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Dit theoretische vermogen van het PTC bepaalt ook de
Ü> maatschappelijk betekenis en invloed van het analytisch
§ denken in een geseculariseerde wereld. Het PTC vertelt
S niet alleen het algemene verhaal van de ontwikkeling van
Q- de mens tot individu, maar maakt ook een individuele

reconstructie van het eigen verhaal van ieder individu
mogelijk. De bedoeling daarvan is therapeutisch, maar het
effect van de combinatie van algemeen en individueel
werkt bij uitstek ook zingevend. Daarom is het PTC van
het begin af aan meer geweest dan alleen een conceptueel
arsenaal voor professionele hulpverleners.

5. Meer weten van Freud

Die maatschappelijke meerwaarde in termen van zinge-
ving maakt het ook begrijpelijk dat de relatieve neergang
van de psychoanalyse als therapie samen kan gaan met
een nog steeds groeiende belangstelling voor leven en
werk van Freud. Freuds werk is nu vrijwel volledig in het
Nederlands beschikbaar en de Duitse 'studenteneditie'
van zijn werk wordt regelmatig herdrukt. Er zijn nu twee
Freud-musea, in Wenen en Londen, en Freud is stof ge-
worden voor filmscenario's en toneelstukken. Er is in
Wenen zelfs al een musical gewijd aan zijn leven en
werk. De musical flopte weliswaar, maar onmiskenbaar
bestaat er juist bij mensen die zelf niet als analyticus of
therapeut werkzaam zijn, een grote fascinatie voor de
persoon van Freud, voor de figuren om hem heen en de
oorsprongen en achtergronden van het analytisch denken,
meer bijna dan voor dat denken zelf.
De belangstelling voor Freud als persoon is niet alleen
een puur biografische interesse (zoals bij Clark 1980, bij-
voorbeeld), maar ook geïnspireerd door vragen als hoe
origineel (Sulloway 1979 en Gay 1988) Freud nu eigen-
lijk was, hoe eerlijk en fatsoenlijk als privépersoon
(Swales 1982) of als wetenschapper (Masson 1984, Is-
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raels 1990). De vraag hoe 'groot' Freud wel is - een
vraag waarop Jones (1953) en Eysenck (1985) heel ver-
schillende antwoorden hebben gegeven - lijkt daarbij
langzamerhand minder belangrijk dan de vraag of Freud
wel een 'aardige' man was (Roazen 1975, Grosskurth
1991).
Uit deze vragen blijkt al wel dat het om meer gaat dan
gewone of zelfs wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar
het leven van iemand, van wie dankzij de zorgen van
leerlingen en vrienden heel veel persoonlijk materiaal
bewaard is gebleven. Het werk van Freud heeft het zelf-
beeld van de Westerse mens sterk veranderd in die zin,
dat naast de traditionele morele reflectie op het eigen
handelen de moderne psychologische reflectie op de ei-
gen persoon is komen te staan.Uit deze reflectie is weer
een nieuwe moraal gegroeid, die ook uiteraard zelf weer
sterk psychologisch bepaald is en waarin waarden als 'au-
thenticiteit', 'eerlijkheid' en 'autonomie' centraal staan.
Het heeft ook geleid tot een steeds grotere belangstelling
voor de vraag wie en hoe iemand 'werkelijk' is, niet op
grond van zijn publieke gedrag, maar op grond van zijn
privéleven en vooral zijn 'binnenleven'. Dit is de onver-
wachte uitkomst van Freuds eigen speurtocht naar meer
kennis over het seksuele van de waarheid dan over de
waarheid van de seksualiteit. In de woorden van Foucault
(1976) is de 'bekentenis' een typisch kenmerk van de
moderne samenleving. Psychoanalyse is natuurlijk bij
uitstek de methode om tot kennis van het te bekennende
te geraken.
De belangstelling voor leven en werk van Freud heeft dan
ook direct te maken met de wil om te weten in hoeverre
Freud ook zelf als persoon iets te bekennen had en de
moderne waarden van authenticiteit en eerlijkheid beli-
chaamde. Het is een onvoorziene en onbedoelde uitkomst
van mede Freuds eigen werk, dat van leidende figuren,
zeker als zij als leiders ook symbolen zijn, een scrupuleus
soort voortreffelijkheid, een persoonlijke perfectie ver-
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wacht wordt, waar zij zich daar vroeger juist op grond
ÜJ van hun leidende positie van wisten vrijgesteld. Het sym-
§ boolkarakter van modern leiderschap - voorzover dat
"§ leiderschap niet simpelweg gebaseerd is op macht of geld
^ - is afhankelijk geworden van de geloofwaardigheid van

de persoon en geloofwaardigheid impliceert 'voorbeeldig-
heid'. De huidige biografische belangstelling voor Freud -
en ook voor de eerste generatie analytici na hem - is dan
ook een voortdurende toets op 'voorbeeldigheid', een
onkreukbaarheid die aan puritanisme grenst.
Deze toets staat min of meer los van en is ook later geko-
men dan de erkenning van Freuds betekenis - hoe omstre-
den ook - als een van de grote erflaters van de twintigste
eeuw. Het meest direct zichtbaar komt dat laatste tot
uitdrukking in het beeld van de psychoanalyse als pars
pro toto voor psychotherapie en psychiatrie, en van de
psychoanalyticus als het archetype van de psychiater, de
psycholoog en de psychotherapeut, want sociaal gezien is
de afbakening uiterst vaag. De meeste mensen differenti-
eren immers absoluut niet tussen al deze toch redelijk
verschillende grootheden.
Het Nederlandse beeld op dit gebied is overigens wel
sterk bepaald door het vooral Amerikaanse cartoon-, tele-
visie- en filmstereotype van de psychoanalyticus (Van
Ginneken 1991). In oudere films een Joodse immigrant
met een grijze baard en een vet Duits accent, sigarenro-
kend achter de divan. In meer moderne films zijn Newy-
orkse zoon, met een pijp en een tweedjasje met leren
elleboogstukken, maar nog steeds achter de divan geze-
ten, minder afstandelijk dan zijn vader en ook veel meer
behept met dezelfde problemen als zijn patiënten. De
moderne analyticus "tends to be viewed as the comforting
friend and sharer of knowledge", in tegenstelling tot vroe-
ger, toen de rol van de analyticus meer die was van een
"finder of secrets " en een "holder of special privileged
knowledge" (Cooper, 1990, 193). De moderne analyse is
veel meer 'steunend' (De Jonghe e.a. 1987) en Cooper is
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daar niet onverdeeld gelukkig mee.
Ook de patiënten zijn veranderd. Ze zijn opgegroeid in
een cultuur die met psychoanalytische inzichten doorde-
semd is, ze hebben vaak in hun eigen studie of beroepsle-
ven expliciet kennisgemaakt met de theorie en ze zijn
zeker meer 'geprotoprofessionaliseerd' (De Swaan 1979),
dat wil zeggen geneigd zich te bedienen van begrippen en
daarmee van concepties, die ook onder hulpverleners
opgeld doen. Woody Allen is in dit opzicht niet alleen in
zijn films, maar ook in de merkwaardige strips die eruit
zijn afgeleid, te beschouwen als het prototype van de
moderne analytische patiënt.

6. Weerstand en aanvaarding van de psychoanalyse

Een wat meer geacheveerd beeld van de psychoanalyse
zelf is er ook, maar dat beperkt zich tot de ontwikkelde,
geprotoprofessionaliseerde leken. Freud is daar de man
van de droomuitleg, van de versprekingen, de fallussym-
bolen, het Oedipuscomplex, de betekenis van vroege
jeugdervaringen, de seksualiteit als oerdrift en het onbe-
wuste als het 'onderbewuste'. Het algemene beeld van de
psychodynamiek is dat het leven wordt beheerst door een
stoomketel vol primitieve en vooral seksuele driften, die
in de kelder van het onbewuste staan opgesteld, maar via
de verwarmingsbuizen in alle kamers van het huis zijn
invloed doet voelen en altijd gevaar loopt onder te hoge
druk te komen staan. Anders gezegd, het hogere wordt
bepaald door het lagere, zonder dat het hogere zich daar
steeds van bewust is; driften zoeken een bevrediging en
tegendruk doet hen een uitweg zoeken op de zwakste
plek en daar ontstaan dan 'neuroses'. Het is opvallend
genoeg meer een druk- of stuur- dan een conflictmodel
dat er van de psychoanalyse bestaat (Russelman 1983)
Het zijn eigenlijk alleen psychotherapeuten die psychoa-
nalyse met begrippen als conflict, weerstand, afweer en
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overdracht associëren, uiteindelijk meer met de behande-
Ü> lingsdynamiek dus dan met de metapsychologie.
§ Het is al een cliché geworden om te zeggen dat Freud na
"o Copernicus en Darwin de mens de derde narcistische

krenking toevoegde. Sinds Copernicus weten we dat de
aarde niet het centrum van het heelal is, sinds Darwin dat
de mens niet de meester, maar het produkt van de natuur
is, en sinds Freud dat de mens niet de baas is over zijn
eigen psyche. Freud voegt aan deze relativering van de
menselijke wil echter nog een vierde krenking toe. De
psyche is immers in zijn opvatting geen onschuldige
speelweide, waar mooie gedachten en tedere gevoelens
ronddartelen, maar een slagveld waar duistere conflicten
beslecht worden.
Freud heeft de mens 'lelijk' gemaakt, maar tegelijkertijd
ook geïndividualiseerd door te laten zien dat ieder mens
zijn eigen en unieke geschiedenis is, maar ook maakt,
ook al is dat zonder daar al te veel over te zeggen te
hebben. Dat maakt het verhaal van iedere individuele
mens ook weer erg interessant en dat is dan ook precies
de reden waarom het psychoanalytisch denken, in tegen-
stelling tot wat door analytici graag gedacht wordt, zo
bijzonder populair is geworden. De psychoanalyse is bij
uitstek een interpretatiekader voor het gedrag en de per-
soon van anderen dan de betrokkene zelf.
De psychoanalyse maakt het mogelijk personen en gedrag
te beoordelen in termen van motieven, conflicten, onbe-
wuste drijfveren, geheime verlangens en onontkoombare
gebeurtenissen. Het toepassen van dezelfde instrumenten
ter analyse van het eigen gedrag is uiteraard veel moeilij-
ker en pijnlijker en dan wordt inderdaad merkbaar, wat
analytici ten aanzien van de analysereceptie in het alge-
meen voor waar houden: de weerstand tegen de psycho-
analyse als zodanig.
Natuurlijk is de 'lekenanalyse' in deze zin een banalise-
ring, trivialisering en ook reïficatie van vooral losse ele-
menten uit de vroegste psychoanalytische theorieën, maar
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geldt dat terugkijkend niet bijna net zo goed voor de
wijze waarop Freud zelf en de eerste analytici na hem
naar elkaar keken en eikaars gedrag en dromen 'analy-
seerden'? De neiging buiten de spreekkamer door te ana-
lyseren en de werkelijkheid van alledag te zien als een
bijna Platoonse afschaduwing van een andere en 'echte-
re', zij het lelijkere werkelijkheid, is in de psychoanalyti-
sche beweging al heel vroeg geïnstitutionaliseerd als het
draaiboek bij uitstek om meningsverschillen te interprete-
ren en conflicten te belichten, uiteindelijk zelfs schisma's
te forceren en zuiveringen door te voeren. Tegenover het
meer aan 'sophistication' dat men daarbij in analytische
kring in vergelijking met de ontwikkelde leek aan de dag
weet te leggen, staat ook een grotere scherpte van de
gevolgen en een hogere graad van onverzoenlijkheid.
Waar in iedere triangulatie roddel - want daar gaat het in
laatste instantie om - een functie heeft in de coalitievor-
ming over en weer, heeft het in de psychoanalytische
wereld alleen maar tot collusies, tot samenzweringen
geleid ( Goffman 1971). Dat is typisch voor organisaties
waarin het uiteindelijk niet gaat om het krijgen van ge-
lijk, maar het vasthouden aan gelijk en het hebben van
gelijken.
Voor wat de samenleving als geheel betreft, is in positie-
ve zin vooral van belang dat de psychoanalyse in belang-
rijke mate heeft bijgedragen aan de psychologisering van
het denken van mensen over zichzelf en hun problemen.
In de overgang naar de 21e eeuw is het duidelijk dat een
eeuw psychoanalyse er in ieder geval toe geleid heeft dat
in Westerse landen mensen minder geneigd zijn hun pro-
blemen te somatiseren en te demoniseren of te bezien in
een voluntaristisch of fatalistisch perspectief. Somatise-
ring is juist een typische trek van vrijwel alle niet-Wes-
terse culturen, zoals demonisering een typische trek van
niet-moderne culturen is (Eppink 1990). Psychologiseren
maakt het de mensen overigens niet gemakkelijker en de
problemen ook niet minder, maar wel leidt het tot een
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toename van rationaliteit in en reflectie op het eigen le-
ven.
Waar zelfreflectie mogelijk is, hoeven conflicten niet on-
middellijk geëxternaliseerd te worden. Voor een belang-
rijk deel kunnen ze intern opgelost worden en in die zin
bevordert psychologisering enerzijds zelfcontrole, terwijl
het anderzijds ruimte schept voor de aanvaarding van
psychologische behandelmethoden. Dat verklaart ook
waarom de maatschappelijke vraag naar psychotherapie,
niet noodzakelijkerwijs psychoanalyse, van jaar tot jaar
toeneemt, terwijl de wetenschappelijke belangstelling
sterk verminderd is, evenals de mogelijkheid van 'insti-
tuutsoverdracht', zoals die in de hoogtijdagen van de
IMF's bestond (Schnabel 1991).

7. De Psychoanalyse en de wereld

Is het meer dan alleen een indruk, dat de psychoanalyse
minder dan vroeger een mening heeft over de wereld en
wat er politiek, sociaal en cultureel aan de hand is? Klopt
het dat de opstelling in het algemeen terughoudender,
maar ook behoudender is geworden? Dit zijn geen retori-
sche vragen, maar om ze te kunnen beantwoorden moet
wel gedifferentieerd worden tussen de psychoanalytici als
behandelaars van individuele patiënten en de psychoana-
lytische denkers. Deze twee categorieën kunnen samen-
vallen in één persoon, maar dat lijkt toch steeds minder
het geval te zijn (Cooper 1990).
Freud zelf bewoog zich weliswaar nog op meerdere ter-
reinen tegelijk, en schuwde de reflectie op politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen niet, maar slechts een
enkele keer gaat hij - en dan nog indirect - in op concrete
en actuele maatschappelijke vraagstukken (Freud 1915;
1933). Waar zijn werk en denken zich begeeft buiten het
terrein van de psychoanalytische theorie en praktijk, is
het vooral cultuurpsychologisch en fïlosofisch-antropolo-
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gisch van karakter.
Na Freud vinden we de cultuurpsychologische lijn eigen-
lijk alleen nog terug bij Erich Fromm (1941) en Alexan-
der Mitscherlich (1967), en in zekere zin ook bij Erik H.
Erikson (1958), met name waar het de psychoanalytische
biografie - een op zichzelf weer zeer succesvol genre
(Mitscherlich 1972) - betreft. Voor het overige is met
name de verbinding tussen sociologie, geschiedenis en
psychoanalyse vruchtbaar gebleken, zoals blijkt uit het
werk van de Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer,
Marcuse, Lowenthal, later ook Habermas) (Jay, 1973) en
vooral van Norbert Elias (Mennell 1989) en de figuratie-
sociologen (Van Stolk 1991). Daarnaast moet dan nog
gewezen worden op het werk van Christopher Lasch
(1979) en Peter Gay (1985), die eigenlijk meta-psychoa-
nalytici zijn, analytisch geschoold en werkend vanuit dit
kader, maar niet therapeutisch georiënteerd. Een interes-
sant tussengeval is de van oorsprong Nederlandse organi-
satieadviseur Manfred Kets de Vries (1984), die in zijn
boeken en in zijn praktijk organisaties beschouwt als
neurotische patiënten. Hoe vruchtbaar zo'n aanpak ook
mag zijn, het psychoanalytische begrippenapparaat wordt
dan toch metaforisch gebruikt. Organisaties zijn geen
patiënten in de strikte zin van het woord.
In Nederland is op dit moment eigenlijk alleen Jan Groen
te noemen als een duidelijk voorbeeld van een analyticus,
die de behandeling van patiënten combineert met een
analytische visie op maatschappelijke vraagstukken. Mo-
gelijk hebben anderen die ook, maar dan is hij toch de
enige die in algemeen toegankelijke publikaties de actua-
liteit van de analyse als interpretatiekader buiten de
spreekkamer probeert te laten zien. Dat is met name het
geval in zijn boek over de moderne 'gender'problematiek,
het sekseverschil en de dreigende opheffing of minstens
ontkenning daarvan (Groen 1983). In een studie over 'af-
gunst' wordt een begrip dat zowel uit de alledaagse erva-
ringswereld stamt als in het analytische repertoire een rol
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vervult nader onderzocht op zijn betekenis in de moderne
"3 samenleving (Groen 1986).
g In het algemeen - en dat geldt ook voor Jan Groen - is de

"o toon van analytici, als het over maatschappelijke vraag-
'. stukken en vooral over tendenties tot vernieuwing of

emancipatie gaat, bezorgd en terughoudend. De verande-
ringen gaan in ieder geval te snel, houden onvoldoende
rekening met het beperkte aanpassingsvermogen van de
mens en staan eigenlijk voor iets anders, meestal een
onopgelost intern conflict dat op gevaarlijke wijze uitgea-
geerd wordt (Sobo 1977). In de meer progressieve varian-
ten zijn de ongunstige ontwikkelingen in bijvoorbeeld de
persoonlijkheidsontwikkeling een gevolg van politieke,
maatschappelijke en economische veranderingen, die de
vervreemding bevorderen. Dit standpunt is overigens
onder praktizerende analytici weinig te vinden, het is
meer populair (geraakt) bij degenen die psychoanalyse en
historisch materialisme met elkaar proberen te verzoenen
(Gottschalch 1985).
In het politieke en culturele generatieconflict van de jaren
zestig is er nauwelijks een praktiserend analyticus ge-
weest, die zich heeft gebogen over het waarom en het wat
van dit conflict. De aandacht richtte zich op de psychody-
namiek van het conflict zelf en dan met name op het
pathologische karakter van het verzet tegen de oudere
generatie, die zelf vrijwel buiten het blikveld van de ana-
lytische aandacht bleef (Anselm 1991). De algemene
opinie lijkt te zijn dat bewust gewilde vernieuwing en be-
wust nagestreefde verandering uiteindelijk alleen maar tot
nieuwe en nog grotere ellende zal leiden. Het opgewekte
en naïeve vertrouwen van beoefenaars van de Transcen-
dente Meditatie, dat het simpele feit van hun gezamenlij-
ke mediteren tot een vermindering van het kwaad in de
wereld zal leiden, heeft in de analyse een wereldwijze,
maar sombere antipode gevonden (Schnabel 1982).
De psychoanalyse is naar haar aard dan ook niet opbou-
wend, maar analyserend, niet constructief, maar interpre-
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terend, niet ontwerpend, maar ontdekkend. Het accent
komt dan al gauw op het problematische en negatieve te
liggen, maar daarmee wordt niet per definitie ook het
'eigenlijke' of 'oorspronkelijke' blootgelegd.

8. De Psychoanalyse en de kunst

Dat de psychoanalyse inderdaad vooral analytisch en
minder synthetiserend, meer ontledend dan ontwerpend is,
blijkt duidelijk uit de relatie tussen psychoanalyse en
kunst. Een psychoanalytische interpretatie van een literair
werk is bijna altijd, van een muziekstuk soms en van een
werk van beeldende kunst vaak mogelijk. Dat betekent
niet dat daarmee alles of zelfs maar het belangrijkste over
het werk zelf gezegd is - vaak is over het werk zelf nu
juist weinig of niets gezegd -, noch ook dat toepassing
van analytische inzichten op zichzelf een kunstwerk zal
opleveren. Het tegendeel is eerder het geval.
Louis Couperus schreef 'Eline Vere'(1889) nog voor zelfs
maar de 'Studien über Hysterie' (Freud en Breuer 1895)
waren gepubliceerd. Toch is Eline Vere 'psychoanaly-
tischer' dan de enkele roman die bewust psychoanalytisch
geconstrueerd is (zoals in de internationale literatuur re-
cent nog 'The White Hotel (1981) van D.M. Thomas) en
is er analytisch zelfs meer uit te halen dan uit bijvoor-
beeld 'Van de Koele Meren des Doods' (1900) van Fre-
derik van Eeden, die ook echt even analyticus is geweest
en als één van de eerste Nederlanders bevriend raakte met
Freud(Brinkgreve 1983). Ik noem deze twee voorbeelden
uit de Nederlandse romanliteratuur, omdat ze ook werke-
lijk vanuit een psychoanalytisch kader geïnterpreteerd
zijn, door respectievelijk De Jonghe (1991) en Rümke
(1964).
Het is overigens opvallend dat er juist zo'n psychoanaly-
tische belangstelling voor erkende, vaak ook al volledig
gecanoniseerde kunst en cultuur bestaat. Hier lijkt te gel-
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den wat uit de hulpverlening maar al te bekend is: de
"w status van de patiënt bepaalt de status van de dokter. Hoe
§ hoger de kunst, hoe chiquer de psychoanalyse ook zelf

"§ lijkt. Strikt vanuit psychoanalytisch kader gezien zouden
^O

echter juist 'triviaalliteratuur', filmkitsch, popmuziek en
^ zeker ook reclame, strips en pornografie weieens veel in-

teressanter studiemateriaal kunnen blijken te zijn. De
tradities van het 'Bildungsbü'rgertum' zijn in de analyse
echter diepgeworteld en een psychoanalytische analyse
van Kuifje (Tisseron 1986) lijkt daarom alleen als pasti-
che denkbaar, wat het toch niet is.
at voor boeken en schilderijen geldt, geldt ook voor films
en toneelstukken: zodra er welbewust psychoanalytische
'citaten' in gebracht worden, worden ze minder geniet-
baar en psychoanalytisch gezien juist ook minder interes-
sant, vaak zelfs wat komisch. Voor Nederland heeft Bul-
hof (1983) overtuigend aangetoond dat de artistieke ver-
taling van Freuds ideeën, net zo als de inlijving van zijn
gedachtengoed in een katholiek of protestant mensbeeld,
is gedoemd te mislukken. Er is niets 'moois' of van blij-
vende waarde uit voortgekomen. Freud gebruikte zelf
graag literaire thema's om psychoanalytische concepten
mee te verhelderen. Het omgekeerde zou hij nooit gedaan
hebben en ook niet zinvol gevonden hebben.
Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel degelijk sprake
is van een invloed van de psychoanalyse op beeldende
kunstenaars, schrijvers, filmers, acteurs en regisseurs. Die
invloed drukte zich aanvankelijk vooral op surrealistische
manier uit (dromen), maar later ook in een sterkere mate
van psychologisering en een toenemende complexiteit van
karakters. Zodra de invloed echter te groot en te direct
wordt, veranderen symbolen in steriele citaten en verwor-
den karakters tot karikaturen. De psychoanalyse wordt
werkelijkheid in de analyse van één specifiek individu,
maar de psychoanalyse heeft niet de middelen om zelf
één specifiek individu te ontwerpen.
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9. Gevestigden en buitenstaanders in de psychoanalyse

Psychoanalytic! hebben het moeilijk met veranderingen in
de samenleving, maar ook binnen de muren van het eigen
huis geldt verandering en vernieuwing niet steeds als een
aanbeveling. Veel van de vernieuwingen op het gebied
van de psychotherapie, zowel in de methode als de theo-
rie, zijn echter ontwikkeld door analytici, meestal ook op
basis van analytische concepten en opvattingen. In veel
gevallen hebben de vernieuwingen echter toch ook een
gedwongen afscheid van de gevestigde analytische orde
tot gevolg gehad. Freud was uiteraard zelf al weinig ge-
neigd niet door hem zelf geïnstigeerde verbeteringen of
veranderingen als interessante alternatieven, aanvullingen
of correcties te accepteren. De binnen de analytische
wereld toonaangevende figuren na en naast hem waren
zelf al minder origineel in hun ideeën en van de weerom-
stuit nog minder bereid de waarde van verandering en
vernieuwing op zich - geheel los nog van de inhoud en
de implicaties - in te zien. De internationale psychoanaly-
tische beweging kwam alleen nog in beweging als men
het gevoel had dat de overgeleverde waarheid bedreigd
werd. Voor het overige beperkte men zich tot het bewa-
ken van de Graal en het koesteren van de gedachte aan
een bedreigende buitenwereld, waar de weerstand tegen
de analyse eerder groter dan kleiner leek te worden.
Het spel van de 'gevestigden' en de 'buitenstaanders'
(Elias en Scotson 1976) wordt in de analytische wereld
op een heel speciale en heel ingewikkelde manier ge-
speeld. Allereerst zijn er natuurlijk de echte buitenstaan-
ders, de niet-opgeleiden en niet-erkenden, die dus ook
nooit de status van gevestigden zullen kunnen bereiken,
omdat ze eenvoudigweg niet worden binnengelaten. Het
kan zijn dat ter kennis genomen wordt, wat door hen
gezegd wordt, maar officieel is er geen reactie en men
gaat ook niet in discussie. Wie niet door opleiding en
achtergrond tot de analytische kring behoort, kan er ook
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niet door prestaties of inhoud toe gaan behoren. De kring
H> is een gesloten cirkel, waar de discussie nooit communi-
§ catie met een buitenwereld kan zijn.

"ti Moeilijker heeft de analytische wereld het met de tweede
groep buitenstaanders, omdat het hier oorspronkelijk ge-
vestigden betreft, die op grond van hun afwijkende opvat-
tingen of praktijken tot buitenstaanders gemaakt moeten
worden. Vanaf Jung is de geschiedenis van de psychoana-
lyse een geschiedenis van zuiveringen en afrekeningen
geweest. Dat is nu misschien wel wat minder geworden,
maar dan toch vooral omdat de effectiviteit van dit ge-
drag - ook in preventieve zin - wat begint af te nemen.
Enerzijds zijn veel mensen niet meer bereid om een hoge
prijs te betalen om 'gevestigd' te kunnen raken, ander-
zijds is de wereld van de buitenstaanders zo veel groter
en machtiger dan de wereld van de gevestigde analytici,
dat uitsluiting geen vereenzaming, praktijkverlies, inko-
mensteruggang of zelfs achteruitgang in prestige of status
meer hoeft te betekenen. In de analytische wereld heerst
het Mgr. Gijsen-syndroom: liever overblijven met lege
kerken zonder gelovigen, dan concessies te doen ten op-
zichte van wat op schrift en in traditie vastligt. Het histo-
rische en sociale karakter van de traditie - ooit ook ergens
bedacht als iets nieuws - wordt daarmee ontkend. Wat
ooit aan het papier is toevertrouwd, wordt nu in eeuwig
marmer gebeiteld. Dat is wat er met Freuds ideeën is
gebeurd.
Er is nog een derde categorie die steeds weer opnieuw
gevaar loopt van gevestigde tot buitenstaander te worden.
Tot die categorie behoren de analytici die succes hebben
buiten de eigen kring. Maatschappelijk succes, tot uit-
drukking komend in een grote lezerskring en een zekere
mate van publieksbekendheid in de media, is in analyti-
sche kring uiterst verdacht. Een te grote publieke zicht-
baarheid wordt in het algemeen als niet goed voor de
relatie met de patiënten beschouwd en een te grote 'lees-
baarheid' betekent weinig minder dan een botsing met het
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leerstuk van de onvermijdelijke en noodzakelijke weer-
stand tegen de psychoanalyse in de samenleving. Veel
van de moderne, toonaangevende analytische literatuur

(^ grenst dan ook aan de onleesbaarheid of is juist te lees-
Q- baar, zoals vroeger al Fromm en Mitscherlich en nu Mil-

ler, Gay en Lasch. Waar de weerstand bijval wordt, moet
iets mis zijn met de gedachten die uitgedragen worden.
Net als het traditionele marxisme kent ook de psychoana-
lyse zijn gestaalde kaders, die zich de bewakers weten
van een overgeleverde waarheid, die per definitie nooit
populair zal en kan worden. De waarheid zit verborgen in
het onwelgevallige. Het is een gedachte die Freud zelf al
koesterde en die we in Nederland in de jaren dertig bij-
voorbeeld bij Menno ter Braak (1934) terug kunnen vin-
den.
Een 'politbureau' heeft de analytische beweging al sinds
haar eerste jaren gehad - Freud begon er zelf mee (Gross-
kurth 1991) - en al heeft geen instantie in de psychoana-
lytische wereld ooit de macht gehad van de politbureaus
in Oost Europa, op het niveau van individuele analytici
zijn de gevolgen van een tot ostracisme geneigde politiek
toch vaak erg dramatisch geweest. Ook voor de geves-
tigde analyse zelf zijn de gevolgen ernstig, in feit komt
het neer op een toenemend en zelfgezocht isolement,
waarin analytici voor een belangrijk deel van hun analyti-
sche werk bezig zijn analytici op te leiden, die zelf weer
andere analytici zullen opleiden of anders nauwelijks
analyses zullen hebben. Wie als patiënt of als therapeut
wat anders wil dan de traditionele bankanalyse van 4 of 5
keer per week, wil - althans in Nederland, de Verenigde
Staten en de Bondsrepubliek - per definitie geen analyse
meer en dus speelt de overgrote meerderheid - op die ene
laatste procent na - van de psychotherapie zich ver buiten
de wereld van de psychoanalyse af, zelfs zozeer dat de
therapeuten van de psychoanalytische psychotherapie en
eigen vereniging hebben opgericht. Binnen de psychoana-
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lyse was er onvoldoende plaats voor hen. De gevestigde
3> heeft zich zo zelf tot buitenstaander gemaakt.
Q
K

S
. 10. Behoud en vernieuwing

Vele kansen zijn gemist. In Nederland heeft de ontwikke-
ling van de psychotherapie en de vorming van het beroep
psychotherapeut zich bijna vrijwel geheel buiten de sfeer
van de psychoanalyse voltrokken, hoewel het vrijwel
zonder uitzondering analytici zijn geweest, die deze ont-
wikkelingen op gang hebben gebracht. De ontwikkeling
van het IMP-concept, de ontwikkeling van de
groepspsychotherapie, de introductie van het concept van
de psychotherapeutische gemeenschap, de inrichting van
de psychotherapieopleiding, de opzet van de beroepsregis-
tratie, ja zelfs de financiering en erkenning van de psy-
chotherapie - en dus ook de psychoanalyse - zijn voor
een belangrijk deel geëntameerd en bepaald door psycho-
analytici. Toch is de psychoanalyse en zijn de psychoana-
lytische instituten in deze ontwikkeling zelf niet de voor-
trekkers geweest, maar juist de hekkesluiters geworden.
Dat geldt zeker voor de Vereniging en het Amsterdamse
Instituut, omdat het juist leden van het in Utrecht geves-
tigde Psychoanalytisch Genootschap waren (met name A.
van Dantzig, J.H. Dijkhuis, H. Blankstein), de buiten-
staande gevestigden dus, die veel van de veranderingen
en vernieuwingen bewerkstelligd hebben. Het is toch wat
paradoxaal, wanneer men bedenkt dat het bewaken van
de zuiverheid in de leer bij de Vereniging ondanks het
gezag van de vereniging tot overgrote voorzichtigheid in
de omgang met nieuwe inzichten en opvattingen heeft
geleid. De wat rekkelijkere houding van het Genootschap
daarentegen, zelf ontstaan uit een breuk in de Vereniging
(Brinkgreve 1983), heeft er juist toe geleid dat de inhoud
van het psychoanalytische denken, ondanks alle vernieu-
wing als zodanig toch betrekkelijk groot is gebleven in
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het totale gebied van de Nederlandse psychotherapie.
Een paar voorbeelden. Het opleidingsmodel voor de psy-
chotherapeut is op dat van de analyticus geënt, de multi-
disciplinariteit van de IMF's heeft een sterke psychodyna-
mische oriëntatie niet in de weg gestaan (Schagen 1985)
en in de intramurale psychiatrie is er meer aan psychoa-
nalytisch gedachtengoed geïntegreerd dan door de Vereni-
ging zelf ooit is aangedragen of goedgekeurd. De traditio-
nele psychoanalyse mag bewaakt worden door de Vereni-
ging, het psychoanalytische denken zelf is bewaard geble-
ven door het werk van analytici, die het verbonden met
nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie en de geeste-
lijke gezondheidszorg.
Ik denk dat het ook geen toeval is dat het vooral Genoot-
schapsleden waren, die deze rol hebben vervuld. Bij ge-
brek aan erkenning door de International Psychoanalytic
Association (IPA) was het Genootschap ook niet interna-
tionaal georiënteerd, maar daardoor hoefden Genoot-
schapsleden zich ook niet ingetoomd te voelen door de
onzichtbare teugels van het bestuur van de IPA en zijn
directe vertegenwoordigers in Nederland. Nationaal heeft
hen dat de erkenning als voortrekker en bekendheid als
protagonist van de psychotherapie opgeleverd, die leden
van de Vereniging internationaal, maar alleen in eigen
kring, als trouwe volgers en orthodoxe volgelingen kon-
den verwerven. Het respect dat de Vereniging nationaal
onder psychotherapeuten geniet - daarbuiten is haar be-
staan onbekend -, is het respect dat ook oude adel nog
toekomt. Het is een buiging voor traditie en afkomst, niet
voor prestatie, kennis of macht.
Nederlandse analytici publiceren relatief weinig en bo-
vendien weinig over de psychoanalyse. Dat heeft zeker te
maken met de sterke sociale controle van analytici onder-
ling en met de angst af te wijken van een nooit voorge-
schreven, maar altijd voorgehouden lijn, die zowel disci-
plinair als dynastiek van aard is. Hoe geringer de afstand
tot Freud, hoe geringer de afstand van Freud en hoe gro-
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ter de invloed op jongere en verderaf staande generaties.
"«S Op zich kleine oorzaken met uiteindelijk steeds grotere
g gevolgen, die er tenslotte toe hebben geleid dat Nederland

"o één van de landen is waar de psychoanalyse al zeer vroeg
! gevestigd kon worden, maar vernieuwing binnen de psy-

choanalyse zelf vrijwel is uitgebleven. De orthodoxie in
de Vereniging heeft er zeker ook toe geleid, dat er nau-
welijks sprake is geweest in de analytische literatuur van
een Nederlandse bijdrage op het eerste plan. (Ook het
werk van bijv. mevr. dr. J. Lampl-de Groot (1985) wordt
niet als zodanig beschouwd). Het gebrek aan een goed
Nederlands handboek voor de psycho-analyse of zelfs
maar een introductie tot de psychoanalyse wordt daarmee
wel begrijpelijk, maar tegelijkertijd werkt het ook erg
remmend op de toekomstige intellectuele ontwikkeling
van de psychoanalyse in Nederland. Het beperkt ook de
invloed van de analyse in een tijd, waarin het handboek
steeds belangrijker wordt voor de kennisoverdracht.

11. Twee gemiste kansen

Een belangrijk voorbeeld van een gemiste kans is de late
en aarzelende erkenning van de realiteit van incest en
seksuele traumatisering. Zonder te hoeven stellen dat
Freud uit opportunistische motieven op zijn oorspronke-
lijke inzichten terugkwam en de fantasie meer gewicht
toekende dan de realiteit (Masson 1984; Knörzer 1988),
kan in ieder geval wel gesteld worden dat in de geschie-
denis van de psychoanalyse zowel de realiteit zelf als de
betekenis van de realiteit vrijwel geheel plaats heeft moe-
ten maken voor fantasieën van patiënten over de realiteit
en de betekenis van die fantasieën. Zelfs toen onderzoek
aan het licht bracht dat incest en seksueel geweld niet
alleen veel meer voorkomt dan gedacht (Draijer 1990),
maar ook een bijna autonoom traumatiserende werking
blijkt te hebben, bleef onder analytici officieel een hou-
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ding bestaan, die zijzelf in anderen in termen van afweer-
mechanismen zouden interpreteren.
Ontkenning is er daar één van. Het gevolg is geweest dat
waar de analyse eerst voorlag, uiteindelijk een bijna on-
overkomelijke achterstand is ontstaan, die de psychoa-
nalyse bovendien ook nog veel goodwill heeft gekost,
zeker in de wereld van de vrouwenhulpverlening. In ze-
kere zin kan zelfs gesteld worden, dat het hele psycho-
traumabegrip, in oorsprong een analytisch begrip, in zijn
huidige betekenis en omvang juist door analytici onvol-
doende erkend wordt. De aandacht voor de realiteit van
het interne conflict heeft het beeld van de realiteit van
externe conflicten verduisterd. Het belang van de bele-
ving kan het gewicht van de belevenis echter niet uitslui-
ten, hier wel nog minder dan elders.
Een ander en in andere zin treffend voorbeeld van een
gemiste kans betreft de relatie tussen psychoanalyse en
homoseksualiteit (Lewes 1988). Vergeleken met de alge-
mene opinie van zijn tijd was de visie van Freud op ho-
moseksualiteit en homoseksuelen bepaald open en tole-
rant te noemen. Uit zijn werk blijkt dat hij over de etiolo-
gie van homoseksualiteit erg onzeker was, in ieder geval
zo onzeker dat hij in geval van een exclusieve homosek-
suele partnerkeuze een biologische grondslag van de ho-
moseksualiteit niet uitsloot en van onveranderbaarheid
van deze voorkeur uitging. De analytische generaties na
hem, vooral de Amerikaanse, waren op dit punt minder
ambivalent en zagen hier wel degelijk een therapeutische
opdracht in de richting van een heteroseksuele partner-
keuze. Het is opvallend dat in de Amerikaanse literatuur
dit standpunt steeds explicieter als het doel van een ana-
lyse bij homoseksuelen naar voren werd gebracht, met
name door Socarides (1978).
Al in de jaren twintig was de toelating van homoseksuele
kandidaten tot de psychoanalytische opleiding of beroeps-
uitoefening een probleem aan het worden. Analytici met
zelf soms uiterst ingewikkelde erotische relaties met vrou-
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wen en zonodig ook vrouwelijke patiënten zagen er geen
^ been in potentiële collega's met een homoseksuele voor-
§ keur als 'te neurotisch' voor de analytische praktijkuitoe-

"§ fening af te wijzen. Pas heel onlangs heeft de Amerikaan-
^ se psychoanalytische vereniging haar officiële beleid op

dit punt gewijzigd en verzacht. Tot voor zeer kort was er
bijna overal sprake van de klassieke Catch 22-situatie, die
de voor zijn of haar homoseksualiteit uitkomende kandi-
daat per definitie van de opleiding uitsloot, terwijl de
kandidaat die zijn homoseksualiteit verborgen hield (tot
in de leeranalyse toe; als het belang maar groot genoeg is,
lukt het best om bepaalde zaken uit de analyse weg te
houden. ledere analysant heeft geheimen voor zijn analy-
ticus!) alle kans had om wel tot de opleiding te worden
toegelaten.
In de afgelopen jaren heeft een hoogleraar psychiatrie en
psychoanalyticus uit New York, Richard Isay, enerzijds
de aandacht op zich gevestigd door een nieuwe psychoa-
nalytische theorie over de homoseksualiteit te ontwerpen
(hij gaat daarbij uit van een biologisch gegeven homosek-
suele aanleg, die tot een soort 'linkshändige' - maar zeker
niet 'negatieve' -variant van het Oedipuscomplex leidt: de
gezonde verliefdheid van het jongetje op zijn vader),
anderzijds door steeds nadrukkelijker ruimte te vragen
voor de homoseksuele psychoanalyticus (Isay, 1990).
Inmiddels heeft hij zichzelf ook nadrukkelijk als zodanig
gemanifesteerd en wordt zijn praktijk in belangrijke mate
bepaald door homoseksuele psychiaters en psychoanalyti-
ci, die bij hem hun eigen therapeutisch heil komen zoe-
ken, na de leeranalyse en vaak ook na eerdere therapeuti-
sche analyses (Isay 1991). Binnen de officiële analytische
wereld is zijn rol nu echter vrijwel uitgespeeld en is hij
van een gevestigde geleidelijk aan steeds meer een bui-
tenstaander geworden. Ook zijn theorie over homoseksua-
liteit, opvallend juist door de traditionele Freudiaanse
signatuur, wordt in analytische kring maar nauwelijks
serieus besproken, al heeft hij wel toegang gevonden tot
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in de analytische wereld hoog aangeschreven staande
tijdschriften als The Psychoanalytic Study of the Child en
Psychiatric Quarterly. Tekenend is wel dat een Ameri-
kaanse collega van Isay diens pogingen onlangs in een
informeel gesprek tijdens een congres vergeleek met po-
gingen om de Kerk van het celibaat af te brengen, een
wanhopige onderneming dus.
Nederland is geen Amerika en de opvallende Amerikaan-
se homofobie heeft in Nederlandse analytische kringen
geen equivalent gevonden. Het is een publiek geheim dat
er vooraanstaande analytici zijn die zelf homoseksueel
zijn en al aan het begin van de jaren tachtig heeft de
Amsterdamse hoogleraar psychiatrie en psychoanalyticus
P.C. Kuiper openlijk blijk gegeven van een verandering
in zijn opvattingen over homoseksualiteit (Kuiper 1982).
Toch is het niet toevallig dat de Nederlandse Vereniging
voor Psychoanalyse zich in internationaal verband nooit
sterk heeft gemaakt voor een andere opvatting dan de
Amerikaanse. De ruimte die men informeel in Nederland
liet, is nooit formeel of op internationaal niveau geclaimd.
De kansen die hier lagen en die bijvoorbeeld al aan het
eind van de jaren zestig door bijvoorbeeld Sengers (1969)
theoretisch en praktisch waren uitgewerkt, zijn nooit als
kansen, laat staan als morele verplichtingen of therapeuti-
sche verbeteringen gezien.

12. Een vreemde wereld

Het is dat we het al bijna een eeuw zo gewend zijn, maar
op zich is het natuurlijk bizar dat een theorie die zichzelf
als wetenschappelijk beschouwt, bewaakt wordt door een
organisatie. Theorieën hoeven niet bewaakt te worden, het
enige wat bewaakt moet worden is de vrijheid van discus-
sie over theorieën. Natuurlijk is de psychoanalyse meer
dan een theorie, maar ook dan blijft het nog steeds bizar
dat de praktijk veel verdergaand bewaakt wordt dan al-
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leen in het kader van een opleiding. Wie verstarring wil
^ in plaats van ontwikkeling, deviantie in plaats van discus-
§ sie, conflict in plaats van consensus, die moet met de
5 psychoanalyse doen wat er met het Marxisme in de tijd

. van de ontwikkeling van de psychoanalyse is gebeurd:
een theoretisch concept tot grondslag van een organisatie
maken, die afwijkingen van de leer controleert, de intro-
ductie in de leer beheert en beheerst en de beroeps- en
praktijkuitoefening bepaalt.
Dit is precies wat er ook met de analyse is gebeurd.In de
analytische verenigingen en instituten zijn belangenbehar-
tiging, beroepsuitoefening, wetenschapsbeoefening, hulp-
verleningspraktijk, opleiding, erkenning en toezicht on-
verbrekelijk met elkaar verbonden. Deze verknoping van
zaken die beter gescheiden kunnen blijven, wordt nog
eens extra stevig aangetrokken door het persoonlijke ka-
rakter van de onderlinge verhoudingen. De oudere gene-
raties, de leeranalytici, weten bijzonder veel van de jon-
gere generaties, de leeranalysanten, en hoewel de beoor-
deling inmiddels losgekoppeld is van de leeranalyse zelf,
houdt de leeranalyse niet alleen een indringende vorm
van socialisering in, maar blijft het ook een instrument
van disciplinering en afhankelijkheid.
De dynastisch-generationele rangorde is in de psychoana-
lytische instituten belangrijker dan de functioneel-hië'rar-
chische orde. Een heel archaïsche structuur, die de oudere
generaties een definitieve en permanente controle op
mogelijk nieuwe ontwikkelingen garandeert. De gevestig-
de en oudere generaties zijn het ook die bepalen wie tot
het beroep wordt toegelaten, wie waarover en op welke
manier mag spreken, wie daarbij mag zijn, wie de vragen
mag stellen en of en hoe er gepubliceerd wordt en voor
wie dat toegankelijk zal zijn. Dit absolute gezag hoeft
vaak niet eens feitelijk uitgeoefend te worden, er wordt
door de anderen effectief op geanticipeerd.
Een dergelijke combinatie van intensieve interne controle
en een hoge mate van externe autonomie is organisatie-
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kundig gesproken echter inmiddels een gepasseerd station
of in ieder geval een station waar nog maar weinig passa-
giers op de trein willen wachten. Het is ook zeer de vraag
of de prijs die voor zo'n structuur betaald moet worden,
niet veel hoger is dan de winst die ermee wordt behaald.
De psychoanalytische wereld is een buitenstaander ge-
worden in de psychotherapie, de ontwikkeling is allang
aan de psychoanalyse voorbij en de naar binnen gerichte
aandacht van de psychoanalytische verenigingen en insti-
tuten heeft niet kunnen voorkomen - waarschijnlijk eerder
bevorderd - dat zich steeds meer mensen uit deze kring
verwijderen en de onderlinge omgang steeds voorzichti-
ger en terughoudender wordt. Zelfgenoegzaamheid en
middelmatigheid sluipen zij aan zij naar binnen, ook al
zijn er gezien de keuzes die er gemaakt zijn ten aanzien
van de opleidingsstructuur ook wel redelijke, zij het geen
absolute argumenten voor het 'geheime genootschap'
karakter van de psychoanalyse (Rustin 1985).
Een rigide verenigings- en instituutsstructuur leidt onver-
mijdelijk tot een toenemende conservatisme zowel als tot
maatschappelijk en wetenschappelijk isolement. Enerzijds
zal de georganiseerde psychoanalyse steeds minder aan-
sluiten op wat in een steeds individualistischer wordende
samenleving nog als een redelijke graad en mate van
organisatie zal worden gezien, anderzijds zal het de 'insi-
ders' juist steeds meer dwingen tot een rigoureuze aan-
passing aan de overgeleverde waarden en normen. Daar-
mee zal de aantrekkelijkheid voor 'outsiders' onvermij-
delijk weer kleiner worden (Petri 1985). Dan zou zich in
nog sterkere mate kunnen gaan voordoen wat vandaag al
zichtbaar is: het kleiner worden van het aantal psychoana-
lytic! en analysanten pur sang en het groter worden van
de belangstelling voor de psychoanalyse buiten de traditi-
onele kaders van de analyse zelf. Nog ontleent de analyti-
sche wereld een deel van haar vitaliteit aan het dood
verklaren van anderen, maar ruim 50 jaar na de dood van
Freud dringt zich toch ook hier het voorbeeld van de
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marxisten op, die zich een eeuw na Marx' verscheiden
zelf hebben dood moeten verklaren om hun eigen vitali-
teit weer te herwinnen.

Epiloog

Ik gaf dit verhaal als titel een variant op enkele beroemde
dichtregels van Martinus Nijhoff mee. Bijna zestig jaar
geleden ging Nijhoff naar Zaltbommel om de nieuwe
brug tezien, waarvan hij de functie poëtisch zo treffend
wist te omschrijven. Wie vandaag gaat kijken, ziet een
wel zeer smal ogende verbinding tussen beide oevers. Het
grootste deel van de dag is er sprake van minstens lichte
filevorming, zodat de overzijden soms onbereikbaar lijken
en elkaar bijna weer lijken te vermijden. Anders gezegd,
de verbinding tussen psychoanalyse en 'maatschappij' is
wel van vitale betekenis, maar tegelijkertijd beperkt en
nauw, bovendien snel verstopt. In de 45 jaar dat het PAI
bestaat lijkt dat zelfs eerder meer dan minder het geval te
zijn geworden.
Met het beeld van de 'overzijden' heb ik willen aandui-
den dat enerzijds de wereld van de psychoanalyse zelf
ook het karakter van een samenleving heeft, maar dat
anderzijds de maatschappij als geheel ook weer als een
wereld voor de psychoanalyse is te beschouwen. Tussen
beide oevers zijn verbindingen, maar het zijn er minder
dan mogelijk zou zijn en ze zijn smaller dan nodig of
wenselijk is. Er is dus nog heel wat te doen.
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