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Verslagen

Spiegeltje, spiegeltje aan 
de wand ...

Verslag van

‹ Wat je zegt ben je zelf › — Over projectieve 
identificatie [Amsterdam, 1 november 2013]

MArit vAn der Meulen

De studiedag van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychoanalytische Psychotherapie 
is gewijd aan het mechanisme ‹ projectieve 
identificatie ›. Wie is wie? Wat is waar? En 
waar is wie? Projectieve identificatie wordt 
belicht vanuit verschillende disciplines: 
psychologen vertellen vanuit metapsycholo-
gische en klinische opvattingen. Een filo-
soof stelt het kentheoretische fundament 
aan de orde. Een filmregisseur en een 
schrijfster laten in fictie voelen hoe identi-
teit zich via projectie ontwikkelt. 
Michel Thys schetst in zijn lezing Stukken 
van mensen het ontstaan en de ontwikkeling 
van het begrip projectieve identificatie van-
uit de metapsychologie. Wie groot wordt, 
kijkt, projecteert, evacueert en communi-
ceert. In stukken verandert de identiteit 
constant .
Thys beschouwt de ontwikkeling van het 
begrip ‹ projectieve identificatie › langs lij-
nen die de ontwikkeling van de psychoana-
lyse in de twintigste eeuw volgen. In mijn 
bespreking van de lezingen volg ik deze 
lijnen. Dit verslag is mijn projectie; ik ver-
ander de dag in stukken in mijn weer-
spiegeling.
Het wezenlijke van de mens is het funda-
menteel verdeeld zijn. Hoe verloopt nu de 
dynamiek? 
Freud, denkend vanuit het intrapsychische, 
veronderstelt een vernietigende drift, 

doodsdrift, onder de libidineuze drift 
omdat hij herhaling van traumatische dro-
men niet vanuit het lustprincipe kan verkla-
ren. Pathologie is verdichting van het nor-
male. Wie het afwijkende begrijpt, herkent 
de structuur van het normale. Melanie 
Klein beschouwt agressie als te evacueren 
primaire drift naast de libidineuze. Bion 
wijst op het communicatieve aspect van de 
evacuatie. Thomas Ogden ten slotte, ver-
klaart de individualiteit helemaal vanuit het 
intersubjectieve. Zo ontwikkelt de psycho-
analyse zich in de twintigste eeuw van een 
theorie over het intrapsychische, de driften, 
via een gedachtegoed over afweer en adap-
tatie aan de werkelijkheid naar een theorie 
van het interpsychische, van het zelf, waar 
spiegeling van het ik aan de ander een for-
matieve rol inneemt.
Thys bespreekt de ontwikkeling van de pro-
jectieve identificatie op het continuüm van 
pathologie naar normaal: Kleins patiëntje 
Gerald heeft een speelgoedtijger. Agressie is 
een primaire intrapsychische drift, die zich 
manifesteert in te beteugelen woede. Gerald 
zet zijn speelgoedtijger in als hij uit de 
slaapkamer van zijn ouders wildernisgelui-
den hoort, die maken dat hij zich klein, 
jaloers en boos voelt. Speelgoedtijger strijdt 
met vadertijger. Gerald groeit gezond 
— normaal — op door bangmakende impul-
sen te verplaatsen in zijn kleine tijger die 
voor hem vecht. 
Fragmenten uit Darren Aronovsky’s film 
Black swann worden vertoond. De film is 
een reflectie op Het Zwanenmeer van 
Tsjaikovsky, verteld vanuit het perspectief 
van de maagdelijke ballerina Nina, die om 
de hoofdrol strijdt met de passievolle, aan 
drugs verslaafde Lily. Nina is sterk aan haar 
moeder gebonden. Zij moet tegelijk de rol 
van witte én van zwarte zwaan vertolken. 
Nina projecteert haar woede in haar 
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lichaam: om zich af te schermen van moe-
der snijdt ze in vingers en tenen. Woede op 
moeder, verschoven naar het lichaam, is 
natuurlijk een pathologische projectie. 
Thys vervolgt zijn geschiedenis van de pro-
jectieve identificatie door het begrip af te 
zetten op de lijn van evacuatie naar commu-
nicatie. Waar Klein vooral geïnteresseerd 
was in wat zich ín het subject afspeelt, 
betrekt Bion het object bij de wijze van con-
ceptualiseren. De patiënt projecteert boze 
gevoelens in de analyticus opdat deze de 
gevoelens in ontgifte vorm teruggeeft. 
Anne van Broekhuyzen illustreert deze ont-
wikkeling in Identificatie en het alien self 
— over mentaliseren met patiënten met 
borderlineproblematiek. Ze beschrijft een 
patiënte die provocatief, boos en lastig is. 
De patiënte leed zo onder de talrijke ruzies 
van haar ouders dat ze zich regelmatig in 
een kast verstopte. Doel van de behandeling 
is leren mentaliseren, niet het verleden 
reconstrueren met het oog op een gene-
zende catharsis. Anne van Broekhuyzen 
beschrijft hoe zij probeert het provocatieve 
zo te spiegelen dat haar patiënte erop kan 
reflecteren: ‹ Wie is eigenlijk lastig? Waar 
hoort de last? ›
Op het continuüm van evacuatie naar com-
municatie schuift deze patiënte lastig gedrag 
naar buiten opdát haar therapeute de bete-
kenis zal ontgiften en spiegelen. De pati-
ente krijgt haar woedende gevoelens gespie-
geld in verdriet terug. 
Franca Treur, schrijfster van Dorsvloer vol 
confetti, verbeeldt in haar beschrijving van 
Kathelijne, een in een streng gereformeerd 
boerengezin opgroeiend meisje, de evacue-
rende, communicerende en formerende macht 
van het woord. Kathelijne ontdekt hoe zij 
door woorden macht en rust kan brengen 
en zo net als God zélf kan beschikken over 
toelating tot de hemel. 
Het derde continuüm waarlangs Thys de 
ontwikkeling van het begrip projectieve 
identificatie afzet, is de lijn van intra- naar 
interpsychisch. Waar Klein en Bion de pro-
jectie vanuit het subject beschouwen, gaat 
Ogden over op een beschrijving van het con-

tact, waarin hij het object een aan het sub-
ject gelijkwaardige, de identiteit forme-
rende, rol toekent. 
Jos van Mosel vertelt in Ik voel, ik voel wat jij 
niet voelt over twee meisjes, op weg naar 
Engeland, waar hun vader die niet meer bij 
moeder woont, verblijft. Elfjarige Lotte 
houdt in de vertrekhal achtjarige Eefje bij 
de hand. Lotte is bang. Eefje helemaal niet. 
Tot Lotte Eefje wijst op wel heel veel drukte. 
Eefje grijpt Lottes hand. Of pakt Lotte Eef-
jes hand? En nu is Eefje bang en Lotte niet 
... Lotte voert Eefje veilig naar de terminal 
... Woede en angst verdelen zich heen en 
weer schommelend over de communice-
rende partijen. In de interactie kristallise-
ren projecties zich. In therapie worden pro-
jecties teruggebracht in een nieuwe 
individuele orde. Van intrapsychisch via 
interpsychisch naar intrapsychisch. 
Jan Baars vertelt hoe projectie en identifica-
tie intergenerationeel een rol spelen. Een 
dochter bedenkt, terwijl ze de luier van haar 
pasgeboren zoon verschoont, dat ze onmid-
dellijk naar haar pas van moeder geschei-
den vader wil. Vader nam een overdosis in. 
Dochter is net op tijd. Vader wordt gered. 
Behandeling richt zich op het bespreken 
van het wraakelement in deze suïcide. Wie 
doodde vader met zijn suïcide? Of, wie had 
hij willen doden? Projectie van interpsy-
chisch naar intrapsychisch. 
Robin Brouwer, maatschappijfilosoof, vliegt 
van boven af in: in het moderne denken 
lijkt dé waarheid niet te bestaan. Álles is 
waar en niets is waar. Commercie creëert 
een efemere werkelijkheid. Projectieve iden-
tificatie veronderstelt een subject en een 
object, een pool en een tegenpool waar 
gespiegeld wordt wie waar is, wat waar is en 
waar wie is.
Brouwer waarschuwt: onder de reflectie van 
de witte en de zwarte zwaan, van het maag-
delijk meisje en de vamp, ligt een traditio-
neel onderscheid. Goed is goed en kwaad is 
kwaad. Man is man en vrouw is vrouw. 
Het mechanisme van projectieve identifica-
tie beschrijft de beweging. Wie is goed? Is 
goed waar? Waar is kwaad? En hoe bewegen 
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kwaad en goed van mens tot mens? 
Freud haalde honderd jaar geleden in 
Jenseits des Lustprinzips een mythe aan 
waarmee hij uitlegde dat het menselijk ver-
deeld zijn eeuwig is: ‹ Unser Leib war näm-
lich zuerst gar nicht ebenso gebildet wie 
jetzt [...] Alles an diesen Menschen war aber 
doppelt [...] Da liesz sich Zeus bewegen, 
jeden Menschen in zwei Teile zu teilen [...] 
Weil nun das ganze Wesen entzweigeschnit-
ten war, trieb die Sehnsucht die beiden 
Hälften zusammen: sie umschlangen sich 
mit die Hände, verflochten sich ineinander 
im Verlangen zusammenzuwachsen ... › (1920, 
Gesammelte Werke xiii, p. 62).

Het kader in beeld

Verslag van

Het analytisch kader als noodzakelijk 
subversief fundament [Gent, 4 december 
2013]

eli noé 

De psychoanalyse is behalve een theorie ook 
een praktijk, een praktijk van het spreken. 
Dit spreken vindt niet plaats in het luchtle-
dige, maar wordt concreet omkaderd door 
een aantal variabele elementen, zoals duur 
en frequentie van sessies, het gebruik van 
de divan, de betaling, enzovoort. Het ‹ analy-
tische kader › vormt aldus het geheel aan 
randvoorwaarden waarzonder geen analyse 
mogelijk is. Dit kader is echter nooit voor 
eens en voor altijd ‹ gegeven ›. Het kan en 
mag geen evidentie zijn of worden. Aller-
eerst omdat het kader altijd al ‹ van binnen 
uit › bevraagd en beproefd wordt: vanuit de 
de klinische praktijk zelf. Voorts omdat de 
vraag van de overdraagbaarheid van het 
kader ‹ naar buiten toe ›, bijvoorbeeld naar 
een institutionele context, niet ontweken 
kan worden. In beide gevallen is een volge-
houden kritische reflectie noodzakelijk, 
opdat het kader niet vervreemd zou geraken 

van datgene waar het werkelijk om gaat: het 
klinisch werk
Een dergelijke reflectie was precies de inzet 
van een studiedag georganiseerd door het 
vormingsinstituut Idesça en het Gezelschap 
voor Psychoanalyse en Psychotherapie 
(GPP), op 4 december 2013 in het Geuzen-
huis te Gent. Onder de noemer Het analy-
tisch kader als noodzakelijk subversief funda-
ment kwamen vier analytici getuigen van 
hun werk en de rol die het analytische kader 
daarin speelt. De voormiddag was gewijd 
aan de ‹ klassieke › psychoanalytische set-
ting, na de lunch kwamen twee sprekers uit 
het institutionele veld aan de beurt. 
In zijn welkomstwoord situeerde GPP-direc-
teur Wim Galle het thema binnen een bre-
der historisch kader. Hoewel Freud van het 
begin af aan het open en niet-dogmatische 
karakter van de analytische werkwijze bena-
drukte, hebben sommige volgelingen toch 
gepoogd deze op te sluiten in de rigide stan-
daard van een cure type. Het was Lacan die 
het op zich nam de regels en de techniek 
weer te verbinden met de fundamentele 
inzet van de psychoanalyse, en zodoende 
het analytische kader te mobiliseren als 
volwaardig therapeutisch instrument 
— denk aan de omstreden sessies van varia-
bele duur. De prelude eindigde met een 
interessante etymologische beschouwing 
rond het meest gebanaliseerde van alle psy-
choanalytische parafernalia: de divan. 
Afkomstig van het Arabische dīwān (ambts-
vertrek van de Sultan) heeft het via het 
Frans geleid tot ... douane! Oftewel de divan 
als grenspost van het onbewuste.
Na de inleiding nam GPP-lid Els Therssen 
het woord. In enkele klinische fragmenten 
liet zij zien hoe in de preliminaire gesprek-
ken, waar het kader wordt geïntroduceerd, 
overdracht en weerstand reeds werkzaam 
zijn. Met betrekking tot de betaling bijvoor-
beeld: in hoeverre dient de analyticus zich 
te laten verleiden tot prijsverlaging? Of zegt 
het niet willen betalen van de prijs mis-
schien iets over de economie van de klacht? 
Memorabel was de episode van een jonge 
vrouw die al jaren in analyse kwam, tot zij 


