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Ingezonden

Reactie (1) op ‘Een gevaarlijke psychiatrie in bloei’

De psychiatrie, letterlijk de genees- of heelkunde van de ziel, bloeiend
als nooit tevoren en vol schone beloften maar toch in gevaar?

Ja, het heldere betoog van collega De Kroon (‘Een gevaarlijke psy-
chiatrie in bloei’, Tijdschrift voor Psychiatrie, 39 (1997) 12, pp. 905-911)
onderschrijf ik van harte. Laten we waakzaam zijn dat ons mooie am-
bacht, heelkunde en kunst van de ziel, niet verder in gevaar wordt ge-
bracht onder invloed van de enorme druk die op ons wordt uitgeoe-
fend, bijvoorbeeld door mega-instituties als ziekenfondsen. Een dwaze
druk, die ons dwingt om alles vast te timmeren wat te maken heeft met
de psyche door middel van catalogisering, rubricering, protocollisering
etc.

Dan dreigt inderdaad het gevaar dat ook wij geruisloos gaan denken
dat het woord samenvalt met het ding, en vooral dat zijn en denken
identiek zijn!

De valkuil van het ‘cogito ergo sum’ kan slechts door ons opgemerkt
worden als we ons niet tot gevangenen laten maken! Zowel onze we-
tenschappelijke speurders als onze ambachtslieden moeten in vrijheid
kunnen werken.

Of zou het zo zijn dat we juist in gevangenis de kans krijgen tot ge-
bed en meditatie? Immers, alleen een ‘meditatief leven’ of het ‘bid zon-
der ophouden’ kan het denken volledig tot rust brengen en dan... pas
dan is de sprong, de trancendentie mogelijk naar evidentie, wat ‘niet
beredeneerde zekerheid’ betekent volgens het ‘Groot woordenboek
der Nederlandse taal’.

Last but not least zijn we dan echt bezig met een ‘evidence-based
psychiatry’ in de geest van een onzer roemruchte voorvaderen Rümke,
die daaronder verstaat: ‘het met evidentiegevoel beleven van innerlijke
structuursamenhangen’.

J.P. Stuitje, Paterswolde
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Reactie (2) op ‘Een gevaarlijke psychiatrie in bloei’

Op tweede kerstdag las ik uw artikel ‘Een gevaarlijke psychiatrie in
bloei’ (het leek wel een kerstverhaal!). Het getuigt van moed om in
deze tijd zo’n artikel te schrijven!

Solistische acties hebben in deze veelal beperkte waarde. Wellicht is
het mogelijk dat meerdere psychiaters zich verenigen en aldus een
krachtiger signaal afgeven. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

S.J. Matthijsen, Zeist

Antwoord aan van J.P. Stuitje en S.J. Matthijssen

Het gebeurt mij niet vaak dat er wordt gereageerd op een artikel dat ik
heb geschreven. Daarom alleen al is het welkom dat twee collega’s de
moeite hebben genomen per brief een reactie te geven: mevrouw J.P.
Stuitje en de heer S.J. Matthijsen. Ik dank hen op deze plaats voor hun
adhesiebetuigingen. Graag wil ik zelf kort hierop reageren.

De poëtische toonzetting van collega Stuitjes brief waardeer ik zeer.
Mogelijk ter verheldering kan ik nog toevoegen dat de psyche zich niet
laat vastpinnen op één punt van welk discours ook, maar zich juist ma-
nifesteert in het spanningsveld tussen object en subject, waar alleen
sprake kan zijn van een dialectiek tussen beide posities.

Collega Matthijsen roept in zijn reactie op tot een bundeling van
krachten om een halt toe te roepen aan de zorgwekkende ontwikkeling
rondom en binnen de psychiatrie. Graag wil ik mij daarbij aansluiten.
Ik stel voor dat belangstellenden zich in contact stellen met mij, opdat
een inventarisatie kan worden gemaakt die mogelijkerwijs tot een sa-
menwerking leidt.
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