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When in doubt, tell the truth! 
Mark Twain 
 
 
 
The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think. 
Horace Walpole 
 
 
 

1. Duisternis  
 
 

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (1980) die vanuit de Verenigde 
Staten in de jaren 1980 aan zijn wereldwijde opgang als diagnostische bijbel begon heeft de 
psychiatrie de voorbije decennia in toenemende duisternis gehuld. Nagenoeg alle spoor van 
neurose, van etiologie en van kadertheorie is uit deze D.S.M. verdwenen. Geluk en 
gezondheid worden gemedicaliseerd en gereduceerd tot de aan- of afwezigheid van meetbare 
klachten of symptomen. De tragikomedie die de condition humaine kenmerkt wordt 
vervangen door een desubjectiverend streven naar normopathie en het in wezen totalitaire 
vooruitgangsoptimisme van een Brave New World.  
 
De Mc Donaldisering van de geestelijke gezondheidszorg heeft geleid tot een overconsumptie 
van genees-middelen ter remedie van dubbel, tripel enzovoort diagnoses die als Big Mac’s op 
elkaar worden gestapeld en als fast food worden aangeboden. Het ontstaan van 
psychopathologie wordt hierbij aan een ‘endon’ (‘endo-geen’) gekoppeld dat eindelijk door 
gesofisticeerde technologie zichtbaar en dus aannemelijk kan worden gemaakt. Anderzijds 
wordt de psychopathologische etiologie aan blijkbaar voor iedereen geldige (?) en scoorbare 
life-events toegeschreven. Een minimum aan respect voor de altijd particuliere en complexe 
ontstaansgrond van psychopathologie (zoals Freud ze reeds in 1916 als ‘complementaire 
serie’ in zijn inleidende colleges beschreef) is definitief teloorgegaan. De psychoanalyse is 
nochtans bij uitstek een ‘science du particulier’. Het Reële van aanleg, aandrift en trauma, het 



Imaginaire van illusie, gehechtheid en verleiding, het Symbolische van taal en tekort waarmee 
de eigen geschiedenis wordt geschreven zijn bij de mens onvermijdelijk en onlosmakelijk met 
elkaar verknoopt. 
 
Door de opkomst van de psychofarmaca en van diverse symptoomgerichte therapievormen 
die in eerste instantie en schijnbaar een betere werkzaamheid konden voorleggen is de 
psychoanalyse bovendien in de verdrukking geraakt. De ganse geestelijke gezondheidszorg 
behoorde tot ver na de tweede Wereldoorlog nochtans tot haar domein. Om Bruno Bettelheim 
(1983) te citeren: ‘Just as the curing of bodily illness was that of medicine’. 
 
 
 

2. Renaissance 
 
 
We kennen allen de Renaissance als het humanistisch hoogtij dat volgde op de duistere 
Middeleeuwen. De duisternis waarvan sprake had dan te maken met het overwicht van 
conservatieve tot reactionaire krachten. De Middeleeuwen waren immers het tijdperk van 
(religieus) dogma en traditie. De Renaissance kenmerkte zich daarentegen onder andere door 
een kritische wetenschappelijke ingesteldheid en een respect voor elk individu en diens 
scheppende kracht (Burckhardt, 1986/1860).  
 
In metaforische zin bevindt de psychoanalyse zich momenteel in een renaissancistische fase. 
Ze is in een post-apostolisch tijdperk getreden (Arlow, 1982) verlaat het geloof in haar 
kerkvaders en overstijgt de exegese van canonieke geschriften. Ze zoekt en vindt aansluiting 
bij de actuele (o.a. cognitieve en neurobiologische) wetenschappen. Door het toetsen van haar 
hypothesen en concepten en door process en outcome onderzoek neemt ze afstand van haar 
door Nobelprijswinnaar Eric Kandel (1999) gehekelde ‘hooghartige onwetenschappelijkheid’. 
Resultaat is alvast dat bijvoorbeeld de Mentalization Based Treatment wordt weerhouden als 
voorkeursbehandeling voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen door de toonaangevende 
American Psychiatric Association (2001).  
 
 

3. Jubileum 
 
 
Vanuit psychoanalytisch oogpunt is het huidige een dubbel jubileumjaar. Ten eerste en in 
majeur is 2006 het 150ste geboortejaar van Sigmund Freud. Dat de uitvinder van de 
psychoanalyse in deze lange periode al meermaals is gestorven en herboren wordt verder 
uitgewerkt. Ten tweede en in mineur viert de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische 
Therapie haar 20ste verjaardag. Zij is een zelfverzekerde, bijdetijdse jongvolwassene 
geworden die een eigen koers vaart met een open geest gericht op integratie en synthese. De 
verschillende medewerkers aan deze publicatie (cfr Verantwoording) maken deel uit van de 
International Psychoanalytical Association, het Lacaniaanse Association Mondiale de 
Psychanalyse en het onafhankelijke Inter-Associatif.  Ze werken met kinderen, volwassenen, 
residentieel en ambulant. Hun setting is de klassieke kuur, de individuele en 
groepspsychotherapie, de speltherapie en de klinische psychotherapie. Deze feestbundel is 
dan ook illustratief voor het multiculturalisme, de theoretische diversiteit en de therapeutische 
actieradius van de hedendaagse psychoanalytische therapie in onze streken.  
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