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(What’s in a number?): ‹ Neurose is een plek
waar de diepten van de persoon kortsluiting
maken met de oppervlakte. Zoveel te erger
de plek bij psychose. › Ietswaart vervolgt in
778 met: ‹ Neurose betekent mild-falende
verinnerlijking. Psychose etc. duidt op
catastrofale niet-verinnerlijking ›, wat we
dan zelf wel moeten invullen.
In het algemene deel van Ietswaarts bundel
was psychose ook al ter sprake gekomen,
maar dan in een andere toonzetting. In de
sectie Binnen-buiten lezen wij namelijk
onder 358: ‹ Psychisch gezond of ziek zijn
hangt af van het vermogen binnen en buiten van elkaar te onderscheiden ›, en bij 361:
‹ Bij een psychose kunnen de problemen
diep liggen, maar ze zijn niet innerlijk,
namelijk niet verinnerlijkt. Buiten belet
hier binnen. ›
Het voorbeeld van de psychose geeft aan
waarin de kracht van deze bundel schuilt:
de aforismen zijn niet bedoeld om een definitie te geven, maar draaien talige rondjes
die raken aan onze ervaringswereld.
Het is opvallend dat Ietswaarts sectie 16,
Kunst, de kortste van allemaal is met maar
zestien items, maar er staat wel een heel
fraaie uitspraak over literatuur in, 1174: ‹ Een
reden waarom mensen graag romans lezen:
de vele verloren momenten uit hun eigen
leven worden weer gewekt, bewust, half
bewust en onbewust. Dat is de kunst van de
schrijver. › Het aforisme vat dit kernachtig
samen.
De bundel combineert de wijsheid van een
lang leven met de jeugdigheid van heldere
opmerkzaamheid. De rake typeringen vormen telkens vertrekpunten om de geformuleerde gedachten in de eigen ervaringswereld uit te werken. Ze zijn als de Japanse
papieren kunstwerkjes (origami), die in het
water geplaatst zich openvouwen en in volle
glans en kleur schitteren.

Wat zit er in het
stopcontact?
Bespreking van
Sjef Houppermans, Jos de Kroon & Peter
Verstraten (red.) (2014). Psychose en de
kunsten. Leuven/Apeldoorn: Garant. isbn
978 9 044 13197 0, 199 pp., € 23,Marit van der Meulen
Psychoanalytici en film- en literatuurwetenschappers maakten gezamenlijk een bundel,
getiteld Psychose en de kunsten, rond het
thema van de verhouding tussen binnen- en
buitenwereld. De bundel bevat onder meer
een tweetal theoretische beschouwingen
over Lacans theorie van de waan, een artikel
over Nijinksi, een beschouwing over het
theater van de wreedheid zoals Antonin
Artaud dat voorstaat en een verslag over een
geslaagde muziektherapie.
Waar de empirische psychologie universele
wetmatigheden tracht te vinden in te observeren objecten met het doel verandering te
voorspellen, probeert Houppermans met
zijn redactie nu juist — principieel — het
particuliere te begrijpen in de psychose én
in de kunst. Wat is fantasie? Hoe sluit de
binnenwereld op de buitenwereld aan? Wat
gebeurt er op de grens van de individuele
waarneming? Hermeneutiek en psychiatrie
ontmoeten elkaar in de interpretatie van
waan, beeld, klank en woord: negen artikelen geïnspireerd door de ideeën van Lacan
over psychotische patiënten én over het
werk van allerlei kunstenaars.
Eén vraag uit de talloze in deze bundel:
waarom probeert patiënt Richard door de
fbi geplaatste chips te verwijderen door alle
stopcontacten in zijn huis te demonteren?
Jos de Kroon, Stijn Vanheule en Abe Geldof
leveren de psychoanalytisch theoretische
bijdragen aan de bundel. Zij vergelijken
Freud en Lacan met elkaar. Freud verklaart
de psychose vanuit het driftmodel. Heel
kort samengevat: de adaptatie aan de reali-
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teit schiet tekort. Lacan stelt dat het adaptieve vermogen van de psychotische patiënt
überhaupt niet tot stand gekomen is. De
psychotische patiënt ontbeert de capaciteit
tot symbolische ordening van de buitenwereld en — let wel — ook van het eigen
lichaam. Op de grens van realiteit en fantasie, op de grens van binnen- en buitenwereld, vindt het individuele plaats. Het particuliere. In de kunst én in het verhaal van de
mens. Het individuele is nooit voorspelbaar.
Kunst vervreemdt en psychose is vreemd.
Freud keek naar Sophocles’ Oedipus en ontwikkelde zo zijn gedachten over de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Jos de Kroon
wijst — in de traditie van de psychoanalyse — op het belang van uitlegkunde, hermeneutiek, naast het onderzoek van fysio
logische substraten van bijvoorbeeld
schizofrenie.
Richard, de stopcontacten demonterende
patiënt van De Kroon, mist Lacans symbolische orde. Hij veroorzaakt brand en wordt
gedwongen opgenomen. In zijn verhaal
vertelt hij over zijn moeder. Moeder wist
altijd alles en was overal. Net als de fbi.
Moeders lichaam is niet van Richards
lichaam afgescheiden, noch van de dingen.
Om zich enige vrijheid te verwerven en al
deze bemoeizucht onklaar te maken, kan
Richard niet anders dan alle door de fbi
geplaatste chips verwijderen uit alle stopcontacten in zijn huis. Zonder zijn verhaal
zou zijn gedrag onbegrijpelijk zijn.
De bundel is een pleidooi voor hermeneutisch onderzoek naar individuele expressie.
En een aanklacht tegen de evidence-based
psychologie van het voorspellen en beheersen. Maar: in het állerindividueelste ontbreekt het gemeenschappelijke, symbolische. Het allerindividueelste wordt
betekenisloos. De bundel onderzoekt die
passage.
Ludi Van Bouwel schrijft over de danser
Nijinski. Nijinksi verbeeldt in zijn choreografie het vruchtbaarheidsritueel van Le
sacre du printemps. Nijinksi is getraumatiseerd door de vreselijke gebeurtenissen van
de Eerste Wereldoorlog. In zijn voorstelling

geeft hij zich over aan zijn dans. Hij wervelt
en draait tot hij alleen nog maar kan
schreeuwen, om daarna nooit meer op te
treden.
Katrien Vuylsteke Vanfleteren beschrijft iets
soortgelijks bij Artauds ‹ theater van de
wreedheid ›. Artaud verzet zich tegen ensceneren. Hij wil echtheid op het toneel. Eigen
echtheid. Echtheid waarin afgezien wordt
van de symbolische ordening van de ander.
Hij wil geen teksten, al helemaal niet van
andere auteurs. En eigenlijk ook geen taal.
Een dergelijke ‹ echtheid › ontaardt in betekenisloosheid. Vuylsteke Vanfleteren stelt
Artaud onder meer tegenover Freuds kleinzoon, die zich met zijn ‹ fort da ›-spel een
eerste symbolische orde toe-eigent. Met het
klosje aan het touwtje verbeeldt hij de afwezigheid van zijn moeder. Waar Artaud en
Nijinski zich verliezen in de betekenisloze
wanorde van het driftmatige, overwint
Freuds kleinzoon met zijn spelletje de angstige werkelijkheid.
Ik leer uit deze bundel dat patiënten die
lijden aan een psychose Oedipus’ gelaagdheid ontberen. Er is geen schuldgevoel noch
een onderliggende grootheidsfantasie. Er is
niets, óf: er is alles; de bedreiging is alom.
In de Griekse tragedie staat de gelaagdheid
van het belangrijkste personage centraal.
De schrijvers van Psychose en de kunsten
laten — denk ik — zien dat voor het
beschrijven van de psychose een ander
soort kunst nodig is. Kunst waar de toeschouwer leegte en vervreemding voelt.
Jos De Backer en Jan Van Camp beschrijven
in een gedetailleerd verslag van een muziektherapie hoe zij Marianne, lijdend aan
melancholie, hielpen de ankers van de symbolische orde uit te werpen. Klanken, geluiden, ritme en wiegen zijn preverbale symbolische ordeningen waarin baby’s voelen wie
moeder is en wie zij zelf zijn. Marianne kan
bij aanvang van de behandeling niet veel
meer dan wat geluid maken. Ze is psychotisch geworden na een mislukte liefde. Ze
bestaat niet meer. In de behandeling leert
ze met allerlei kleine muziekinstrumentjes
een éigen ritme en een éigen melodie te
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ontwikkelen in het door de behandelaar
gespeelde motief. De lezer krijgt — de partituren staan afgedrukt in het artikel — een
heel precies zicht op de behandeling.
Charlotte Mutsaers schrijft een inleidend
artikel Op zoek naar een nieuwe inhoudsmaat. Ze pleit voor grensoverschrijding. Wie
de regels van moraal en fatsoen overtreedt,
ontdekt het andere, het echte, het nieuwe.
Iedereen verlangt altijd naar de belofte die
achter het decor ligt. ‹ Wat vindt u nu echt
van mij? › vraagt een patiënt mij soms. Maar
— zo maken de schrijvers van deze bundel
duidelijk — achter het decor ligt niets.
Ik sluit af met een laatste voorbeeld. Een
miniatuurtje van een in bed gelegen uiltje
siert de achterflap van het boek: het uiltje
knipoogt naar de lezer. Houppermans legt
het belang van alle dubbele betekenissen
uit: uiltjes knappen uiltjes en knippen oogjes, maar ... een geknapt uiltje slaapt niet
rustig, het is dood, en een geknipt oogje
maakt geen grapje, maar houdt op met
kijken
Deze schitterende bundel, waarin het
gedachtegoed van Lacan door psychoanalytici en literatuur- en filmwetenschappers
besproken wordt, is een pleidooi voor telkens nieuwe interesse voor de grens tussen
binnen- en buitenwereld. Met een schat aan
voorbeelden wordt uitgelegd hoe een symbolische orde gecreëerd wordt. En hoe angstig het ontbreken van zo’n orde is. Oedipus
had een analyse nodig. Patiënten met psychotische klachten een baken. Psychose en
de kunsten laat zien hoe moderne kunst een
manier kan zijn om de ontregeling te begrijpen. Freud gebruikte klassiek theater om de
gelaagdheid van de neurose duidelijk te
maken. De schrijvers van deze bundel
gebruiken moderne kunst en de ideeën van
Lacan om het principieel andere karakter
van de psychose te beschrijven. Het boek is
— juist door alle voorbeelden — een waardevolle en inspirerende hulp zowel voor
diagnostiek als voor behandelen. Het echt
andere wordt talloze malen invoelbaar en
inzichtelijk uitgelegd. Bovendien maakt het
nieuwsgierig naar álle beschreven kunst.

Verbijsterende
werkelijkheid
Bespreking van
Abram de Swaan (2014). Compartimenten
van vernietiging — Over genocidale regimes
en hun daders. Amsterdam: PrometheusBert Bakker. isbn 978 9 035 14081 3, 312 pp.,
€ 24,95
Gertie Bögels
In een interview bij het verschijnen van
Compartimenten van vernietiging zegt de
auteur, Abram de Swaan: ‹ Die massamoorden vormen een raar gat in het landschap,
waarvan je je voorneemt om er met helm en
pikhouweel in af te dalen, en het uiteindelijk niet doet. › De Swaan is een psychoanalytisch opgeleide socioloog en emeritus universiteitshoogleraar van de Universiteit van
Amsterdam. Op suggestie van zijn promotor
Nico Frijda, gespecialiseerd in emotie
research, kwam hij er toch toe zich te begeven in dit sinistere deel van onze geschiedenis: ‹ uit te zoeken waarom mensen soms
met zo’n enorme emotionele inzet anderen,
die ze helemaal niet kennen, zo kunnen
haten › (Krielaars 2014).
Uitgangspunt van het boek is het verzet van
de auteur tegen de opvatting dat ook
‹ gewone › mensen in staat zouden zijn op
enig moment vrijwillig deel te gaan uitmaken van een groep die uit is op vernietiging
van anderen. De Swaan weerlegt de vooroordelen over daders van genocides, zoals de
visie van de filosoof Hannah Arendt op de
fanatieke Jodenvervolger Adolf Eichmann:
slechts een plichtsgetrouw, maar onwetend
ambtenaar, toonbeeld van ‹ de banaliteit van
het kwaad ›. Dit beeld onderschrijft de
maligne dooddoener ‹ dat iedereen onder
die omstandigheden hetzelfde gedaan zou
hebben ›, een opvatting die onlangs nog
werd verwoord door de hoofdaanklager bij
een van de Neurenbergse processen, Benjamin Ferencz (Funnekotter 2014).
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