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Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van

artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 j8 Besluit van 27 november 2002, Stb 575,

dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de

Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl)

of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse

regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen

van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-

werken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,

www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written per-
mission of the publisher.

Verzorging omslag René van der Vooren
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Voorwoord

Dit is de derde, opnieuw uitgebreide versie van het Psychoanalytisch woordenboek,

waarvan de eerste druk verscheen in 1994 en de tweede in 2000. Deze uitgave is

weer volledig gereviseerd. Bestaande lemmata zijn, waar nodig, herschreven en

nieuwe lemmata zijn toegevoegd. Dat het geheel kwalitatief sterker is geworden,

moge blijken uit de nieuwe lijst van medewerkers, allen specialist op hun terrein.

Een essentiële verandering bestaat erin dat ik ben uitgegaan van de nieuwe

Nederlandse Freud-editie Werken (Boom, 2006). Verwijzingen naar Freud betref-

fen altijd die uitgave. Wordt er geen titel genoemd, maar staat er bijvoorbeeld

‘1930a’ dan betreft het de publicatie van Freud met dat nummer. Bij ieder lemma

heb ik in principe de corresponderende Duitse en Engelse termen vermeld, tenzij

de woorden ongeveer identiek zijn. Bij termen die niet van Freud stammen beperk

ik me meestal tot het Engels. Bij uitzondering geef ik een Frans equivalent. Tevens

zijn lijsten van Duitse en Engelse termen opgenomen met de corresponderende

Nederlandse term. Via die lijsten vindt men gemakkelijk het gewenste lemma.

Sommige termen en namen hebben geen afzonderlijk lemma, maar staan wel

ergens genoemd, bijvoorbeeld après coup of M. Target. Bij dit woordenboek hoort

een begeleidende website: www.psychoanalytischwoordenboek.nl. U vindt daar

het complete lexicon, naast overige informatie. Hierdoor wordt het zoeken verge-

makkelijkt en kan er een voortdurende update van het materiaal plaatsvinden.

Voor nadere informatie zie de website.

Drie appendices completeren dit woordenboek. Ten eerste de bibliografie van

Freud. Vervolgens komt ‘Briefwisselingen’, waarin alle belangrijke corresponden-

tie-uitgaven van Freud zijn opgenomen; die staan dus in principe niet vermeld in

de bibliografie. Ten slotte volgt als derde een korte chronologie van zijn leven.

Deze drie appendices zijn, op beperkte wijzigingen na, overgenomen uit Werken
deel 11.

Omdat ik niet beoog een naslagwerk voor de geschiedenis van de psychoanalyse

te schrijven, heb ik slechts in beperkte mate korte biografische notities over analy-

tici opgenomen. Daarbij heb ik me gericht op ‘klassieke’ auteurs die de tand des

tijds hebben doorstaan. Uiteraard is die keuze van korte biografieën niet volledig

en voor discussie vatbaar. De vermelde literatuur is zo actueel mogelijk. Bij voor-

keur geef ik één literatuurverwijzing en wel die waarin de lezer verdere gegevens

kan vinden. Niet één bepaald werk van bijvoorbeeld Bion, maar zo mogelijk een

informatief, generiek werk óver hem. Als er verschillende mogelijkheden waren,

heb ik de voorkeur gegeven aan Nederlandstalige geschriften.

Nog enige praktische aanwijzingen. Zoals gezegd, alle Freudcitaten komen uit

Werken en daarbij heb ik het volgende systeem gebruikt. Ik vermeld eerst het

nummer van het werk, dan het deel, dan de bladzijde. Bijvoorbeeld: 1900a; 2: 50

betekent: De Droomduiding, in deel 2 van Werken, pagina 50. Zou na 50 een v
staan, dan betekent dat ‘en volgende’; staat er n, dan verwijst dat naar een voet-

noot. Over woorden voorzien van een * is een lemma opgenomen. De initialen
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van de medewerker zijn bij het betreffende lemma tussen vierkante haken ver-

meld.

Ten slotte past mij een woord van dank aan velen. In de eerste plaats aan alle

medewerkers, die een of meer lemma’s hebben geschreven. Met hun medewer-

king staat of valt dit hele woordenboek. Voorin vindt de lezer een lijst met hun

namen. Veel collega’s hebben inlichtingen gegeven en hebben behulpzame kritiek

geleverd. Verder wil ik Elsbeth Greven en Hanneke Stuit van Uitgeverij Boom

noemen. Allen mijn hartelijke dank.
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A Zie Object a.
Aandacht Zie Gelijkzwevende aandacht.
Aandrang Zie Drang.
Aanleuningstype van objectkeuze [Anlehnungstypus der Objektwahl; anaclisis/lean-

ing-on] Het liefdesobject wordt gekozen naar het model van de ouders, die in de
ogen van het kind aanvankelijk zeer machtig waren en van wie het kind geheel
afhankelijk was. Zie Freuds Ter introductie van het narcisme (1914c; 6: 342n). Dit
model kan gebaseerd zijn op de feitelijke ouders, maar ook op de ouderfiguur
die het kind zich wenste als compensatie voor het ontbreken van zorg. Bij dit
\aanleunende" type gaat het om de verhouding tot de ander die hoort bij de
vroegste fasen van het kinderleven, wanneer het kind nog volkomen aangewe-
zen is op degene die het voedt en verzorgt. Het verlies van zo’n belangrijk
object* kan dan ook als levensbedreigend worden ervaren. Naar dit model kie-
zen volwassenen — soms onbewust* — een partner. Zie Anaclitische depressie*.

Freud, S. (1914c) ‘Ter introductie van het narcisme’,Werken 6: 326, 329-355.

Aanpassing/Adaptatie(f) [Anpassung; adaptation] Al of niet aangepast zijn aan de
omgeving, niet zozeer in fantasie*, maar werkelijk; niet als gehallucineerde
wensvervulling maar realiter. Zijn de acties van de analysand* aangepast aan
de feitelijke omgeving? Bevorderen ze zijn ontplooiing? Hartmann* heeft
gewezen op het belang van autonome egofuncties die een vitale rol spelen bij
de adaptatie. In hoeverre zijn (primair autonome) egofuncties betrokken
geraakt in de afweer waardoor de adaptatie is gecompromitteerd? De beant-
woording van die vraag impliceert een waardeoordeel en de psychoanalyticus
wordt verondersteld (voor)oordelen van morele of maatschappelijke aard te
vermijden, neutraal (zie Neutraliteit) te zijn. Zie Alloplastisch/autoplastisch,
Egopsychologie en Socialisatie.

Abraham, Karl (1877-1925) Duits psychiater, leidende figuur van de psychoana-
lyse in Duitsland, lid van het Geheime Comité* en voorzitter van de Internatio-
nal Psychoanalytic Association* (Vereinigung), van 1914 tot 1918 en van 1924 tot
zijn dood. Abraham werkte van 1904 tot 1907 in de Burghölzli (zie Bleuler) in
Zürich bij Bleuler en Jung en kwam daar in aanraking met de psychoanalyse.
Hij vestigde zich eind 1907 in Berlijn als eerste psychoanalyticus met een privé-
praktijk in Duitsland. In maart 1910 richtte hij de Berlijnse Psychoanalytische
Vereniging op, dochtervereniging van de vlak daarvoor opgerichte IPA, en wist
van Berlijn een bloeiend psychoanalytisch centrum te maken met een uitstekend
opleidingscurriculum. Bekend en omstreden is zijn artikel uit 1921 over het
castratiecomplex bij de vrouw. Zijn artikelen over de pregenitale fasen van de
libido (1916 en 1924) behoren tot de psychoanalytische basisliteratuur. [ABvS*]

Abraham, K. (1969, 1971) Psychoanalytische Studien. 2 delen. J. Cremerius (red.). S. Fischer,
Frankfurt am Main.
(2008) Sigmund Freud & Karl Abraham Briefwechsel. Ernst Falzeder (red.) & L. Hermanns
(annotatie). Turia & Kant, Wenen
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Abstinentieregel [Abstinenzregel; abstinence] ‘De kuur moet in abstinentie worden
uitgevoerd’ (Freud, 1915a; 6: 441). Dit houdt in dat de patiënt tijdens de behan-
deling zo weinig mogelijk substituutbevredigingen mag ervaren. De analy-
sand* moet bijvoorbeeld ontdekken dat hij (onbewust) een (betere) vader zoekt
en daarom steeds vastloopt in zijn relaties met mannelijke autoriteitsfiguren.
Wanneer ditzelfde zou gebeuren met de analyticus zou de analyse slechts een
herhaling, een nieuwe slechte ervaring vormen. De duiding* is erop gericht de
herinnering aan en herbeleving van oude verlangens te bevorderen en daar-
door vruchteloze herhalingen te voorkomen. Men kan ook zeggen dat de dui-
ding de therapeutische barrière tussen de patiënt en zijn object* in stand houdt.
De lijdensdruk moet gehandhaafd blijven: een psychoanalyse is ook een proces
van rouw*, namelijk het opgeven van verlangens die nooit meer vervuld kun-
nen worden. Hiermee hangt samen dat vroeger, toen psychoanalyses gewoon-
lijk korter duurden, aan de analysand verboden werd tijdens de behandeling
levensbelangrijke beslissingen te nemen. De analyticus behoort volgens de
abstinentieregel in beginsel zijn neutraliteit* te bewaren en zich te beperken
tot luisteren* en spreken. Freud spreekt van de verleiding voor de analyticus
‘om tegenover de patiënt de rol van profeet, zielenredder en heiland te spelen’
(1923b; 8: 413n). Zie Ageren, Alsof en Techniek.

Freud, S. (1915a) ‘Verdere adviezen over de psychoanalytische techniek III: Opmerkin-
gen over de overdrachtsliefde’,Werken 6: 434, 436-447.
Freud, S. (1923b) ‘Het Ik en het Es’, Werken 8: 371, 380-420.

Accidenteel Bijkomend; staat bij Freud tegenover constitutioneel*.
Accident prone [Unfallneurose] Letterlijk vertaald: geneigd tot ongeluk. Het ver-

schijnsel waarbij mensen zich zóveel ongelukken op de hals halen dat men
mag aannemen dat de ongeluksvogel er zelf (onbewust) de hand in heeft. Met
name schuldgevoel en zelfbestraffing kunnen eraan ten grondslag liggen, of de
wens om bezorgdheid te wekken. Freud spreekt van ‘ongevalsneurotici’
(1920g; 8: 190). Zie Noodlotsneurose.
In het Duits spreekt men tegenwoordig van Unfallgewohnheit of Unfallpersön-
lichkeit. Daarbij hoort een specifieke psychodynamiek. Het gaat om mensen
die vanaf hun kindertijd een diepe wrok koesteren tegen gezagsdragers en die
tevens een streng geweten hebben. Het verwikkeld zijn in een ongeval is een
aaneenschakeling van rebellie, schuldgevoel en zelfbestraffing. Daarnaast spe-
len nog andere motieven een rol: verantwoordelijkheid ontlopen, de wens ver-
zorgd te worden en het streven naar financiële schadeloosstelling. [DB*]

Freud, S. (1920g) ‘Aan gene zijde van het lustprincipe’, Werken 8: 162, 165-218.

Achtervolgingswaan [Verfolgungswahn; delusion of persecution] Type waan waar-
bij betrokkene overtuigd is dat anderen hem/haar schade willen berokkenen
of achtervolgen. Deze overtuiging leidt soms tot het eindeloos juridisch aan-
klagen van de vermeende achtervolger. Deze waan wordt ook gevonden in
schizofrenie en in stemmingsstoornissen met psychotische kenmerken. Freud
(1911c) schreef erover in zijn studie over Schreber*. Deze waan is in zijn acute
vorm een contra-indicatie voor een psychoanalytische behandeling. Zie Para-
noia.

Freud, S. (1911c) ‘Psychoanalytische opmerkingen over een autobiografisch beschreven
geval van paranoia (dementia paranoides)’ [‘Het geval Schreber’],Werken 5: 340, 347-406.
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Actieve techniek Het geheel van door Ferenczi* aanbevolen methoden om stag-
naties in de behandeling, met name in de vrije associatie*, op te heffen of trau-
mata (zie Trauma) uit de vroege moeder-kindrelatie opnieuw emotioneel te
doen beleven en daardoor te verwerken. Ferenczi wilde vooral duidelijk laten
voelen dat hij anders was dan de traumatiserende ouderfiguur. Aanvankelijk
sloot hij aan bij ideeën van Freud (1919a; 8: 52), later leidden zijn technische
experimenten tot controverses. Het boek dat hij aan het einde van zijn leven
in 1932 schreef (Ferenczi, 1988) was mede bedoeld als antwoord op de gerezen
kritiek, namelijk dat hij zijn patiënten verwende en hun de moederlijke zorg
probeerde te geven die hijzelf tekortgekomen was.

Ferenczi, S. (1988) Ohne Sympathie keine Heilung. Das klinische Tagebuch von 1932. S. Fi-
scher, Frankfurt am Main. Engelse uitgave: J. Dupont (red.) (1990) The clinical diary of
Sándor Ferenczi. Norwald University Press, Cambridge MA.
Freud, S. (1919a) ‘Wegen van de psychoanalytische therapie’, Werken 8: 48, 50-58.

Activiteit/Passiviteit In het begin stelde Freud de tegenpolen actief/passief gelijk
met de polen mannelijk en vrouwelijk, waarbij activiteit bij vrouwen gezien
werd als mannelijk, passiviteit* bij mannen als vrouwelijk. Later begreep hij
dat zowel mannen als vrouwen een mengsel van activiteit en passiviteit ver-
tonen, evenals van andere \mannelijke" en \vrouwelijke" trekken. ‘( .. .) dat u
voor uzelf besloten hebt \actief" met \mannelijk" en \passief" met \vrouwe-
lijk" te laten samenvallen. Maar ik ontraad u dat’ (1933a; 10: 174). Wel kan men
spreken van driften met passieve of actieve doelen. Zie Driftdoel. Onder passi-
viteit wordt dan verstaan dat het subject de bevrediging door anderen aan
zichzelf laat voltrekken. Activiteit kan als overdekking of afweer van passivi-
teit optreden en vice versa. [MDM*]

Freud, S. (1933a) ‘Colleges inleiding tot de psychoanalyse. Nieuwe reeks’, Werken 10: 77,
79-232.

Actuele neurose [Aktualneurose; actual neurosis] Vorm van neurose* die door Freud
onderscheiden werd van de psychoneurose*. Naast de angstneurose* en de neu-
rasthenie* rekent Freud ook de hypochondrie* tot de actuele neurosen. Ver-
moeidheid zonder grote lichamelijke inspanning, hoofdpijnen, slechte spijsverte-
ring, constipatie, lage rugpijn en libidoverlies vormen de symptomen (zie
Symptoom) van de actuele neurose. Deze is volgens Freud een gevolg van frus-
traties in het seksuele leven, van seksuele handelingen als masturbatie en coı̈tus
interruptus. De actuele neurose is een ‘directe toxische uiting’ (Freud 1925d; 9:
94), een soort vergiftigingsverschijnsel ten gevolge van het niet of onvoldoende
afvoeren van seksuele stoffen. Zij staat tegenover de psychoneurose, waaraan
een niet verwerkt psychisch conflict ten grondslag ligt, en zij kan niet worden
opgeheven door een psychoanalytische behandeling. Freud is altijd vast blijven
houden aan het begrip, dat evenwel in de tegenwoordige psychoanalyse geen
opgeld meer doet.

Freud, S. (1925d) ‘Zelfportret’, Werken 9: 75, 78-134.
Verhaeghe, P. (2005) Over normaliteit en andere afwijkingen. Handboek klinische diagnostiek.
Acco, Leuven/Voorburg.
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Adaptatie/Adaptief Zie Aanpassing.
Adler, Alfred (1870-1937) Vanaf het begin, in het najaar van 1902, was deze arts

deelnemer aan de Psychologische Mittwoch-Gesellschaft*, de voorloper van de
Weense Vereniging voor Psychoanalyse. Hij legde sterke nadruk op de compen-
satieneurose*, agressie*, sibling rivalry (rivaliteit tussen broers en zussen) en het
mannelijk protest*. In 1911 verliet Adler met een aantal medestanders de psy-
choanalytische beweging en werd hij de grondlegger van de Individualpsycholo-
gie*. Voor het verloop van die strijd en de redenen ervan zie Freud (1914d) en
Handlbauer (1990). Fischer Verlag in Frankfurt geeft Adlers boeken (weer) uit in
pocket. Sommige zijn (lang geleden) in het Nederlands vertaald, onder andere
zijn betrekkelijk systematische werk Menschenkenntnis.

Adler, A. (1932) Menschenkennis. Bijleveld, Utrecht.
Bruder-Bezzel, A. (1999) Geschichte der Individualpsychologie. Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen.
Freud, S. (1914d) ‘Over de geschiedenis van de psychoanalytische beweging’, Werken 6:
356, 359-416.
Handlbauer, B. (1990)Die Adler-Freud-Kontroverse. S. Fischer, Frankfurt amMain. Engelse
uitgave: The Freud-Adler controversy. Oneworld, Oxford, 1995.

Afasie Naar zijn Griekse afleiding betekent de term letterlijk \niet spreken" of het
onvermogen daartoe. Freuds boek over dit onderwerp (1891b) wordt meestal
tot zijn vooranalytische geschriften gerekend. Het is interessant dat Freud
schreef over het onvermogen tot spreken aan de vooravond van de behande-
ling door spreken die de psychoanalyse is.

Freud, S. (1891b) ‘Het psychofysische parallellisme’ en ‘Woord en ding’, Werken 7: 104-
106 en 107-112.
Leuschner, W. (1992) Einleitung in: Freud, S. (1891b) Zur Auffassung der Aphasien. Eine
kritische Studie. Fischer Tb 1690, Frankfurt am Main.

Affect [arousal] Letterlijk: \aandoening". Dit is een ouder woord voor gevoel of
emotie, waarvan het de passieve kant benadrukt. Een gevoel is een subjectieve
evaluatie van de werkelijkheid. Vaak gaat het gepaard met arousal, gereedheid
voor actie. Het is ook een vorm van communicatie. Krause (1997, 61) definieert
affect als: ‘Het proces dat de motoriek, fysiologie, het denken en het communi-
catieve handelen op geordende wijze aanstuurt.’
Gevoelens worden opgewekt door mensen of dingen, maar die worden zelf
ook gevormd door die gevoelens. Er bestaat geen objectieve relatie tussen
object en gevoel. Mijn haat definieert de vijand en mijn liefde maakt de
geliefde. Wat de een blij stemt, verontrust de ander. Gevoelens hebben een ge-
schiedenis en kunnen \diep" zitten. In de psychoanalytische praktijk gaat het
steeds over gevoelens. Affect verwijst naar de directe emotionele reactie op een
situatie. De reactie kan onder meer te sterk zijn (verhoogd affect) of juist te
gering (vlak affect). Stemming verwijst naar de overheersende, langer durende
kwaliteit van het gevoel (min of meer onafhankelijk van een situatie), bijvoor-
beeld een depressieve stemming.

Krause, R. (1997 & 1998) Allgemeine Psychoanalytische Krankheitslehre. Band I: Grundlagen.
Band II: Modelle. Kohlhammer, Stuttgart/Berlijn/Keulen.
Leeuwen, W.F. van (1987) ‘Het vanzelfzwijgende: gedachten over gevoelens’. Psychoana-
lytisch Forum 5, 5-46.
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Affectisolering Zie Isolering.
Affectomkering [Affektumkehrung; reversal of affect] Het gevoel dat een patiënt op

een gegeven moment heeft, kan tegengesteld zijn aan wat men — gezien zijn
onbewuste verlangens — zou verwachten. Dat is een vorm van afweer*, van
verdringing*. Freud geeft een voorbeeld in zijn analyse van Schreber (1911c),
waarin deze zegt: ‘Ik houd niet van hem; ik haat hem’, terwijl het tegendeel het
geval blijkt. Een man kan bijvoorbeeld zeggen een hekel te hebben aan een
vrouw, terwijl de omgeving zijn liefde voor haar reeds waarneemt. Gevoelens
voor iemand of iets kunnen omslaan: van idealisering* naar teleurstelling is
een bekende ontwikkeling. ‘Ermee lachen om er niet mee te huilen’ is een gang-
bare omkering. Voor een voorbeeld, zie 1900a; 2: 450.

Freud, S. (1900a) ‘De droomduiding’, Werken 2: 7, 22-582.
Freud, S. (1911c) ‘Psychoanalytische opmerkingen over een autobiografisch beschreven
geval van paranoia (dementia paranoides)’ [‘Het geval Schreber’],Werken 5: 340, 347-406.

Affectquantum [Affektbetrag; quota of affect] Kwantitatieve factor die door Freud
in zijn driftmodel als energie* van de gevoelens verondersteld wordt. Onder
emoties — die kunnen variëren, in elkaar overgaan en elkaar afweren — ligt een
lichamelijke, biologische basis. Daar zetelt de kracht van het affect*, de \hoe-
veelheid energie" ervan.

Affectregulatie De capaciteit om affecttoestanden te moduleren. Zij is een voor-
loper van mentaliseren*. Zodra mentaliseren optreedt, is sprake van een verder
ontwikkelde regulering van affecten, vooral door de grote invloed die van het
mentaliseren uitgaat op het zelfgevoel (Fonagy e.a., 2002: 4-5). [AVP*]

Fonagy , P., Gergely, G., Jurist, E.L. & Target, M. (2002) Affect regulation, mentalization and
the development of the self. Other Press, New York.

Afgunst Zie Jaloezie*.
Afreageren [abreagieren; abreaction] Breuer* en Freuds oorspronkelijke term voor

een emotionele ontlading na de terugkeer in het bewustzijn van een pijnlijke
ervaring die tot dan toe verdrongen was. Freud verklaarde dit met behulp
van het constantieprincipe*: met het ontladen van de buitensporige hoeveel-
heid posttraumatische emotionele excitatie keert het organisme terug tot de
juiste emotionele balans. In beide wereldoorlogen pasten vele clinici \afreage-
ren" veelvuldig toe in de behandeling van acuut getraumatiseerde militairen.
Andere clinici beklemtoonden het principe van het opheffen van het gedissoci-
eerde (zieDissociatie) karakter van traumatische (zie Trauma) herinneringen en
hun integratie in het geheel van de persoonlijkheid. Dit principe, dat ook in het
werk van Freud terug te vinden is, staat centraal in de moderne fasengerichte
traumabehandeling. Het is een curieus gegeven dat sommige hedendaagse cli-
nici die het integratieprincipe aanhangen het — al dan niet in een therapeutische
context — herbeleven van traumatische ervaringen blijven aanduiden met
abreactions. Zie Catharsis. [OvdH*]

Hart, O. van der & Brown, P. (1992) Abreaction re-evaluated. Dissociation 5, 127-140.

Afvoer [Abfuhr; discharge] De term hoort bij Freuds opvatting van het psychische
apparaat*. Voor zover dit begrip nog gebruikt wordt, is het in de betekenis van
afreageren*.

Afweer [Abwehr; defence] Buiten het bewustzijn houden of duwen van prikkels
waaraan onwelkome voorstellingen gebonden zijn, alsmede van situaties die
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