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Verslagen

Dwaallichten in de nacht
Verslag van

Dark Wisdom [Amsterdam, 6 april 2017]

sjef houppermans

knaw en Stichting Breukvlakken organi-
seerden op 6 april 2017 onder de titel Dark 
Wisdom een symposium ter gelegenheid 
van honderd jaar Freud in Nederland. Deze 
bijeenkomst vond plaats in de sfeervolle 
zaal van de Koninklijke Industrieele Groote 
Club aan de Dam in Amsterdam.
Om ook een internationaal publiek te bedie-
nen werden de lezingen in het Engels gege-
ven. Dagvoorzitter was Don Linszen. Na 
inleidende woorden van Jan Swinkels als 
voorzitter van de Stichting Breukvlakken 
mochten we genieten van een tweegesprek 
tussen Leids hoogleraar Nederlandse litera-
tuur Yra van Dijk en succesauteur Arnon 
Grunberg. Deze laatste heeft al bij menige 
gelegenheid blijk gegeven van zijn interesse 
in de psychoanalyse1 en ook bij deze gele-
genheid combineerde hij speels luchtige 
anekdotes en rake inzichten. De schrijver is, 
zoals dit bij meerdere kunstenaars het geval 
is (dit om ‹ menig › niet nogmaals te gebrui-
ken; zie hierboven), op zoek naar specifieke 
invullingen van de tragische conditie van de 
mens. Dit vooral door te observeren en door 
het creëren van scènes, scenario’s en rela-
ties waarin zoals ook in overdrachtssituaties 
onbewust materiaal naar boven komt. De 
extrapolatie door verbeelding, het doortrek-
ken van krachtlijnen, zo nodig en zo moge-
lijk tot in het absurde, de stimulerende en 
tegelijk relativerende inbreng van ironie en 
satire geven betekenis aan de vrijheid van 
een literair auteur tegenover een weten-
schapper of een zorgverlener. Van Dijk, die 

werkt aan een monografie over Grunberg, 
wist door scherpe en toch empathische vra-
gen de schrijver knap te verleiden tot een 
persoonlijke invulling van psychische pro-
blematiek en maatschappelijk engagement. 
Met name over Grunbergs meest recente 
roman Moedervlekken, die zich grotendeels 
binnen het psychotherapeutische milieu 
afspeelt, werden interessante opmerkingen 
gemaakt. Zo werd de rol die schaamte kan 
spelen in relaties en in sociale positionering 
scherp neergezet.
De daaropvolgende reeks lezingen kon 
gevoeglijk onder de noemer Dark Wisdom 
ressorteren, omdat op diverse manieren de 
wetenschap van de duistere gebieden van de 
geest werd ingezet om de schaduwkanten, 
de perversiteiten en de misdadige inslag 
van de menselijke soort te fileren. De Duitse 
psychoanalyticus Werner Bohleber toverde 
uit zijn wankelmoedige usb-stick een 
betoog tevoorschijn over de krachten van 
uitsluiting in de moderne samenleving. 
Waar komt de grote aantrekkingskracht van 
populistische politieke stromingen van-
daan? Kan de psychanalyse mede een ant-
woord hierop geven? In nationalistische 
tendensen treffen we dan fantasieën over 
zuiverheid, over rivaliteit en eigenheid 
tegenover de Ander, evenals gedachten over 
organische eenheid en verlangens naar 
samensmelting. Daarop voortbordurend 
wordt het duidelijk hoe ‹ een narcistische 
identificatie › met een ideaalfiguur samen 
kan gaan met geweld, waarbij beide polen 
elkaar kunnen aanjagen.
Antonie Ladan kon hier goed bij aansluiten, 
ook vanuit zijn eigen publicaties over 
geweld en oorlog. Het verlangen naar oorlog 
vormde het middelpunt van zijn betoog. Dit 
verlangen wordt geboren als tegenkracht bij 
gevoelens van onmacht. Het besef van 
machteloosheid leidt tot een drang tot ver-



308

Tijdschrift voor Psychoanalyse | Drieëntwintigste jaargang | 2017 | Nummer 4

Verslagen

nietiging. Doorgaans wordt dit verlangen 
afgebogen naar minder schadelijke bezighe-
den als werk en sport, maar de voldoening 
blijft dan beperkt. Oorlog biedt een gelegiti-
meerde opstap voor onze behoefte aan des-
tructie en prikkelt als zodanig het verlan-
gen. Bij de diverse oorlogen die woeden 
maakt dit een neutrale kijk op de realiteit 
bijzonder moeilijk.
Wouter Gomperts’ titel luidde Society and 
its perverted discontents. Perversie, door 
Freud al als de keerzijde van neurose 
beschouwd, leeft zich uit in wat de neuroti-
cus verdringt. Zo kan perversie licht werpen 
op processen die beschaving ondergraven. 
Er is volgens Gomperts bij perversie sprake 
van een splitsing tussen een zelfbeeld zon-
der hoop of toekomst, een leeg zelf, en een 
manisch opgetuigd idee van zelf en de wer-
kelijkheid. Dit tweede aspect wordt massaal 
uitgebuit en in scene gezet door Donald 
Trump. Verachting van minderheden, ver-
heerlijking van geld en weelde, gekoppeld 
aan verhalen die spotten met feitelijke waar-
heden, creëren een opgehemelde pseudo-
werkelijkheid. Wie zich machteloos voelde 
kan hier zwelgen in eigenwaan.
Abraham De Swaan is vooral bekend van-
wege zijn indringende sociale studies. Hier 
ging hij in op gedrag en mentaliteit van 
‹ massamoordenaars ›. Welke factoren zijn 
van invloed op hun gedrag? In hoeverre is 
de situatie bepalend en waar zijn de poli-
tieke context of de persoonsstructuur 
belangrijk(er)? De psychoanalyse kan hel-
pen te beseffen dat er vaak meerdere lagen 
op bewust én onbewust gebied meespelen. 
Dan kan blijken dat de daders problemen 
hebben met gezag en met morele normen 
en dat ze bovenal een gebrek vertonen aan 
empathie buiten hun eigen kleine leefkring. 
Mentalisatieprocessen kunnen licht werpen 
op deze complexe situaties.
Als laatste voerde Nel Draijer het woord. Zij 
ging in op een andere vorm van splijtings-
verschijnselen. In onze maatschappij wor-
den deze uitgelokt door de vele bedreigin-
gen die op ons afkomen en existentiële 
precariteit met zich meebrengen. De wereld 

wordt dan in goed en slecht verdeeld. Maar 
deze manier van tegenpolen uittekenen 
voedt het populisme en lokt discriminatie 
en geweld uit. De psychoanalyse leert ons 
dat een veilige hechting in de eerste levens-
jaren tot een persoonlijkheidstructuur leidt 
die vanuit zelfbewustzijn en empathie weer-
stand bieden kan aan een antagonistische 
en gewelddadige wereldvisie.
In de discussies kwamen ook andere stem-
men naar voren die de veelzijdigheid van 
het psychoanalytisch bedrijf onderstreepten 
en de dwarsverbanden met filosofie. Bij het 
discours over geweld zou het bijvoorbeeld 
vruchtbaar zijn de gezichtspunten van 
Michel Foucault en René Girard erbij te 
betrekken, zo werd geopperd. Darwinisten 
en datafreaks deden verder hun zegje, ter-
wijl traumaverwerking ook de nodige (en 
noodzakelijke) aandacht kreeg. Zoals Rolien 
van Mechelen namens de Stichting Breuk-
vlakken aankondigde staan ons (gelukkig?) 
dit jaar waarin honderd jaar Psychoanalyse 
in Nederland gevierd wordt nog heel wat 
goed gevulde feestdissen te wachten.

Noot

1 Zo nam hij in 2009 deel aan de studiedag van 
de Stichting Psychoanalyse en Cultuur waar-
van de teksten gepubliceerd zijn in Spreken, 
zwijgen … schrijven — psychoanalyse en taal, 
red. P. Verstraten, M. De Kesel en S. Houpper-
mans, Garant, 2010. Het artikel van Grunberg 
heeft als titel extase (pp. 49-62).


