Jaarverslag 2001

Het jaar 2001 begon voor de Stichting op 19 januari met een vergadering in Antwerpen in de
serres van het Hilton Hotel aldaar, onder de kathedraal. Afwezig was Joost Baneke, nieuwe
aanwezigen waren Marc De Kesel en Jo Smet die voortaan de Belgische ‘sectie’ van het
bestuur zullen verrijken. Eerste punt van aandacht dit jaar is het symposium dat
georganiseerd gaat worden om het eerste lustrum te vieren van het Tijdschrift voor
Psychoanalyse, waarvan onze Stichting deel uitmaakt.
Dit symposium zal gehouden worden in de zaal van Christofori te Amsterdam, over
Wat wil de Psychoanalyse niet weten?. Dit symposium, dat bestemd is voor de lezers van het
Tijdschrift, op 16 maart 2001, wordt tegen gereduceerde prijs aan donateurs en
belangstellenden van onze Stichting aangeboden ter vervanging van het symposium te
Enschede dat in november 2000 geen doorgang kon vinden. Dit zeer drukbezochte gebeuren
zal inderdaad ook vanuit onze Stichting veel bezoekers trekken. Sprekers die dag zijn Jan
Cambien, Henk de Meij, Willem van Tilburg en Paul Verhaeghe. De reacties op het
symposium, dat gepubliceerd wordt in het 3e nummer van het Tijdschrift dit jaar, zijn zeer
levendig en zeer gemengd. Met name het verschil in opvatting en in taal tussen de Belgische vooral Lacaniaanse – en de Nederlandse - meer Angelsaksisch georiënteerde - sprekers wordt
hierin benadrukt (zie Tijdschrift , 2002, n. 2).
Tweede programmapunt in Antwerpen is het eigen symposium van de Stichting, over
Psychoanalyse en Poëzie, waarvan Kees Nuijten en Henk Hillenaar de organisatoren zijn.
Hierover zal worden doorvergaderd in Utrecht, ten huize van Jan Scheffer, op 16 juni. Na
enig zoeken blijkt het Parkhotel in Amsterdam een geschikte locatie voor het symposium. Een
complicatie is dat de toegezegde medewerking van Christa Widlund, alias Anna Enquist,
wegens het overlijden van haar dochter niet door kan gaan. Maar het symposium van 17
november, waaraan ongeveer 80 mensen deelnemen, wordt niettemin een succes. Sprekers
zijn Walter Schönau, Jan de Roder, en Jo Smet. Korte bijdragen worden geleverd door Kees
Nuijten, Jan Scheffer en Henk Hillenaar. Een verslag, geschreven door Marc Fanchoo,
verschijnt in het Tijdschrift voor Psychoanalyse, jrg. 2002, n. 1. De teksten van het
symposium zullen een jaar later in boekvorm verschijnen. Tijdens het symposium worden
tevens weer een aantal donateurs gewonnen, geen overbodige luxe voor de schatkist die nog
altijd meer bodem dan munten laat zien…
Dit jaar verschijnt alsnog bij uitgeverij Thela Thesis, onder redactie van Maria
Haerynck de bundel Psychoanalyse en Beeldende Kunst, het verslag van het Symposium over
dit onderwerp uit 1998. Het is het 11e deel in de serie die onze Stichting sinds 1990 verzorgt
over ‘Psychoanalyse en Cultuur’.
Een ingrijpend gebeuren heeft een maand eerder plaatsgevonden, op 14 oktober, in
Utrecht, tijden de derde vergadering van de Stichting dit jaar : voorzitter Joost Baneke en
secretaris Walter Schönau – beiden werkers van het eerste uur - leggen hun functie en hun
deelname aan het bestuur van de Stichting neer. Trees Traversier wordt de nieuwe voorzitter,
en Jan Scheffer is bereid de functie van secretaris op zich te nemen. Henk Hillenaar blijft
penningmeester totdat Kees zich vrij kan maken. Van de Raad van Advies van de Stichting
maken voortaan deel uit : C. Brinkgrever, J. Corveleyn, J. Groen, J.Groen-Prakken, D. de
Levita, E. Mulder, L. de Nobel en P. Verhaeghe. In die nieuwe constellatie gaan we de
toekomst en allereerst het jaar 2002 tegemoet.

