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Woord vooraf
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Psychoanalyse en verstandelijke beperking vormen een allesbehalve 
vanzelfsprekend koppel. Méér nog, ze lijken elkaar zelfs uit te sluiten. 
En inderdaad, zowel in de geschiedenis van de psychoanalyse als in de 
geschiedenis van de orthopedagogiek vind je weinig of geen verwijzin-
gen naar elkaar. Aan die wederzijdse uitsluiting liggen heel wat verschil-
lende theoretische en praktische factoren ten grondslag, zoals de van 
oudsher ambivalente verhouding tussen pedagogiek en psychoanalyse, 
de centrale positie van cognitieve processen en leertheoretische con-
cepten in de pedagogiek, de visie op de verstandelijke beperking als 
een organisch gegeven dat niet voor behandeling – zeker niet voor een 
psychoanalytische behandeling – vatbaar is, enz.

En toch… in tijden van inclusie blijkt duidelijk dat een psychoanaly-
tische benadering van de verstandelijke beperking wel eens inclusief 
‘avant la lettre’ kan zijn (De Groef, 2013). “Niets menselijks is mij vreemd, 
hoe vreemd die mens ook moge lijken” (Terentius), luidt haar inclusie 
adagio dat zeer ernstig wordt opgenomen: een psychoanalytische be-
nadering die dit in daden wil concretiseren, noopt je immers werk te 
maken van je eigen – ook overdrachtelijke – exclusies. Kortom, wil je de 
wereld, de ander veranderen, begin dan maar bij jezelf. Wil je de ander 
– hoe vreemd die ook moge zijn – ontvangen, begin dan maar met de 
vreemde die je voor jezelf bent ook binnen te laten. 
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Dit boek biedt een verzameling teksten van auteurs die in de marge van 
de mainstream psychoanalyse en orthopedagogiek zijn ontstaan. In de 
late jaren 1990 hebben een handvol – voornamelijk Europese – psycho-
analytici die betrokken waren bij de handicapthematiek elkaar gevon-
den. Uit hun samenwerking ontstond onder redactie van Johan De Groef 
en Evelyne Heinemann de reader ‘Psychoanalysis and Mental Handicap’ 
(1999). Sindsdien zijn die contacten verdiept. In Frankrijk is onder lei-
ding van onder meer Simone Korff-Sausse, Regine Scelles, Sylvain Misso-
nier, Albert Ciccone en Roger Salbreux zelfs een grote interuniversitaire 
studiegroep gegroeid: SIICHLA.

In Nederlandstalig België bleven een aantal personen, die actief waren in 
voorzieningen voor mensen met een beperking, vanuit deze invalshoek 
verder werken. Psychoanalyse en verstandelijke beperking kregen op 
deze concrete wijze hun geëigende plaats in het werkveld, in het bij-
zonder waar het gaat om personen die bijkomend problemen hebben 
op het gebied van geestelijke gezondheidszorg – de gedragsproblemen, 
ofte de ‘beruchte’ problematiek van de zogenaamde dubbele diagnos-
tiek. De psychoanalytische benadering kreeg zodoende – naast de drie 
andere therapeutische richtingen – ook haar plaats in de postacademi-
sche opleiding van de KU Leuven over personen met een verstandelijke 
beperking en problemen op het gebied van geestelijke gezondheid.

Zonnelied vzw heeft – aanvankelijk bij monde van Johan De Groef en 
gestimuleerd en geïnspireerd door Rudi Vermote – op een niet-schoolse 
psychoanalytische en psychodynamische wijze haar ondersteunings-
project uitgetekend: personen met een beperking als gasten ontvangen 
en ondersteunen in het waarmaken van hun eigen verlangen, en dat bin-
nen de contouren van het dagelijkse leven in al zijn facetten. Dit vormde 
de kern van onze missie, de essentie van onze partituur die Zonnelied 
vzw als instelling verder op de weg zette van een inclusieve ingesteld-
heid. Renaat Van Der Stock, voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Zonnelied vzw, stond ‘ver-dragend’ garant.

Karel De Vuyst, adjunct-directeur, en Steve Oosterlinck, psychothera-
peut, jarenlang compagnons de route, vonden al mijmerend de titel voor 
de studiedag over dit thema: Echo’s van Verlangen. We citeren:

“Met de studiedag wilden we een retrospectieve foto maken van 25 jaar 
werk van verlangen, om op het spoor te komen van het verlangen van 
elk van onze gasten in Zonnelied vzw. We konden dit niet beter doen dan 
door opnieuw een beroep te doen op de vele verschillende mensen die ons 

Verstandelijke beperking en psychoanalyse DRUKKLAAR.indd   8 12/04/2016   16:09:16



| 9Woord vooraf

hadden geïnspireerd aan de hand van lezingen, boek- en artikelbesprekin-
gen. Vele jaren bouwden we een traditie op van vrijdagnamiddaglezingen 
waar tal van sprekers uit verschillende disciplines kwamen spreken over 
‘hun werk van verlangen’.

We zochten een titel waarin drijfveer en kern van ons werk verklankt wordt. 
Hoe samenvatten wat ons drijft, wat de kern van ons werk was, is en zal 
blijven? Onafhankelijk van elkaar brachten drie beelden een antwoord, 
die samengevoegd de titel aan kracht deden winnen: ‘Echo’s van verlan-
gen’ daagde aan een mistige horizon, opklarend en sterker wordend onder 
invloed van een zachte zon. Want dit is ons werk. Steeds opnieuw warm, 
open en rustig ontvangen. En luisteren naar wat iemand voor zichzelf goed 
vindt. Dit verhaal goed oppikken, onthouden en uitwerken, eventueel uitda-
gen is onze kernopdracht. 

Dit bracht ons naadloos bij het beeld van een vraag, een schreeuw die 
weergalmt in een kloof. Een paar keer luid en dan keer na keer minder 
hoorbaar. Dit beeld staat voor de vraag die we niet horen, die ons ontglipt, 
of die we graag vergeten; soms door de complexiteit van ons werk, maar 
soms ook omdat de vraag ons niet zint, niet past. En sommige gasten ma-
ken het helemaal moeilijk omdat hun persoonlijkheidsdynamiek ons noopt 
om het antwoord op de vraag uit te stellen of zelfs te vergeten.

Bij het vallen van de avond verlaat de vleermuis haar slaapplaats. Bij de 
gratie van uitgestuurde signalen vindt ze haar weg en vindt ze voedsel. Per-
sonen met een verstandelijke beperking zijn dikwijls communicatief niet 
sterk. Bovendien zijn zij veelal afhankelijk van andere mensen, van ons 
als begeleiders, om tot een beslissing te komen. Wij worden de radarlezers. 
Wij dienen de signalen te ontvangen en vervolgens te lezen, te vertalen in 
beelden, in mogelijke uitingen van verlangen. De beelden die we ervan 
maken en de woorden die we eraan geven dienen we aan elkaar te toetsen. 
Ons individueel aanvoelen van blijdschap, angst, verdriet, ... dienen we 
aan elkaar te vertellen om bij het beste intersubjectieve beeld te komen, 
waarschijnlijk het meest aansluitend bij de vraag van de gast. 

Wat werkelijk een echo van verlangen is geworden is de foto van het on-
geboren (on)verwachte kindje. Voor mijn part een complete demystificatie 
van een onzichtbaar, groeiend leven, hoewel: de foto blijft voldoende on-
scherp waardoor het beeldend werk van verlangen van beide ouders kan 
starten. Zij maken, schilderen, regisseren hun droombeeld van hun kind. 
Een echo van verlangen, echo die stiller en stiller zal worden naarmate het 
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kind zijn of haar weg van verlangen beetje bij beetje concipieert. De echo 
wordt verlangen.”

De bijeengebrachte teksten van oudere en jongere auteurs getuigen van 
de theoretische en praktische klinische werkzaamheden, echoën hun 
verlangen. De getuigenissen werden gebracht op de studiedag ‘Echo’s 
van Verlangen’, die georganiseerd werd naar aanleiding van het afscheid 
van Johan De Groef als algemeen directeur van Zonnelied vzw. De stu-
diedag was een goede weergave van een cultuur van brede gedragen-
heid, wars van idolatrie en doordrongen van een – ook psychoanalyti-
sche – nederigheid en bewerkt narcisme. 

Dit boek wil een reader zijn en niet meer dan dat: geen handboek dus. 
Wel een exemplarische verzameling van teksten die tot nadenken aan-
zetten en de lezer willen aansporen om zelf werk te maken van het eigen 
verlangen om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteu-
nen als volwaardig subject van verlangen, hoe gewoon of ongewoon dat 
ook gestalte mag krijgen. Een reader die inleidt in één bepaalde legitie-
me en weinig bekende benaderingswijze. Eén die blijkbaar haar diensten 
bewijst wanneer alle hoop op hulp is vervlogen. Ook als er niets méér 
aan te doen is, is er volgens de psychoanalyse nog heel wat te doen, ten 
minste: er zijn en luisteren, al is het luisteren naar fluisteren.

Verwijzend naar het Zonnelied van St.-Franciscus heeft Zonnelied vzw 
voor ons een partituur die als motto een frase meekreeg uit een gedicht 
van Hölderlin: “… sinds we een (jawel ‘een’ en niet ‘in’) gesprek zijn en 
van elkaar kunnen vernemen … weldra worden we gezang…”. Echo’s 
van verlangen kijkt uit naar de horizon waar we inclusief met zijn allen 
samen zingen. Zonnelied vzw, met haar nieuwe dirigent Katleen Evene-
poel, zingt verder zoals het dagelijks gebekt is…

Ten slotte willen we iedereen bedanken die bijdroeg tot het welslagen 
van dit ‘Echoproject’. In het bijzonder bedanken we Marienelle Reyns en 
Lothar Vandenberghe voor hun aanhoudende logistieke ondersteuning, 
Helen Van Dorpe en Barbara Haverhals voor het vele vertaal- en redacti-
onele werk. We zijn Fernanda Reyns erkentelijk voor de reproductie op 
de cover van haar werk: Mensen, huizen, bloemen, bomen. Als interna-
tionaal erkend artiest, sinds 1980 wonend in Zonnelied vzw, getuigt zij 
met haar werk van een authentieke passie om haar verlangen gestalte 
te geven. Finaal zijn we Mark Kinet en Garant erkentelijk voor hun uitge-
versgastvrijheid van dit weinig evidente thema. 

Verstandelijke beperking en psychoanalyse DRUKKLAAR.indd   10 12/04/2016   16:09:17


