
De psychologie in de evoluerende psychiatrie

door A. Vergote

Ter inleiding wil ik een historische opmerking maken om reeds
bij de aanvang duidelijk te maken dat ik psychiatrie en psycholo-
gie niet tegen elkaar opstel. Wat zin zou het ook hebben? Er zijn
immers veel soorten psychiatrie, er zijn veel psychologieën en er
zijn zoveel kruisingen tussen beide velden dat een vergelijking tus-
sen beide iets zou betekenen als een vergelijking tussen blanken en
semieten. Wanneer men de geschiedenis van de psychologie over-
schouwt, dan wordt men getroffen door de enorme bijdrage, tot
de psychologie, van artsen, psychiaters en neurologen; en dit niet
alleen in het verleden, toen de psychologie nog moest gesticht
worden, maar ook in recente tijden. Denken wij aan namen als
Freud, Jung, Rorschach, Binswanger, Strauss, Goldstein, Buy-
tendijk, Rogers, Von Gebsattel, Szondi, Lacan, Bakker ... Her-
haald nadenken hierover bracht mij tot de volgende idee. Een we-
tenschap gaat algemeen vooruit door het experimenteren. De
psychologie die wetenschappelijk wil zijn, zoekt eveneens te expe-
rimenteren. Maar wat zijn de experimenten in de psychologie?
Het zijn veelal variaties op gereduceerde gegevens. Herinneren
wij ons de experimenten van de Gestaltpsychologie. Of denken
wij aan de experimenten betreffende het leerproces. De zoge-
naamd echt wetenschappelijke hard-nose psychologie had zelfs
wel eens een voorliefde voor het experimenteren op een kunstma-
tige kip of rat. Het levende psychische object is immers zo com-
plex dat men moeilijk de variabelen onder controle houdt. Het
psychisme bestaat echter juist in het samenspel van de vele fac-
toren. Aldus gebeuren de eigenlijke experimenten van de psycho-
logie vooral in het leven. Het is de natuur zelf die met en in de
mens experimenteert. De inzichten in de menselijke psyche wer-
den dan ook veelal gewonnen door de nauwkeurige vergelijkende
observaties van de variëteiten van de menselijke gedragingswij-
zen en uitdrukkingsvormen. Langdurende klinische contacten met
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mensen hebben daarom zoveel aangebracht aan de psychologie.
Een tweede verklaring voor de onmiskenbaar grote bijdrage van
zoveel psychiaters tot de psychologie ligt naar mijn overtuiging in
het feit dat zij geconfronteerd waren met het negatieve van het
menselijk bestaan: waanideeën, verkrampte eenzaamheid, hallu-
cinaties ... Maar het is een negatief dat uit zichzelf verwijst naar
het positieve. Woorden als afweer, regressie, desintegratie, split-
sing, onvermogen tot zelfverwezenlijking enzomeer hebben enkel
zin in een polaire spanning van negatief en positief. De negatieve
psychische fenomenen nu leren ontzettend veel over de structuur
en de dynamiek van het positief-psychische, meer dan een recht-
streekse studie ervan kan bereiken, omdat men er de moeilijkhe-
den en de wetten leert kennen van de blijvende genese van het po-
sitieve (het 'normale'). Men kan erg moeilijk experimenteel in een
labo tot stand brengen wat de lotgevallen van de psychische na-
tuur in de mens laten gebeuren. Hoe waardevol experimentele
psychologie ook kan zijn, haar bijdrage moest noodzakelijk erg
beperkt zijn.
Ten derde: genoemde psychiaters hebben gereageerd op een ver-
engde medische opvatting van de mens. Tegen hun vorming in en
tegen de heersende praeconcepties van een organicistische psy-
chiatrie in, hebben zij de eigenheid van het psychische ontdekt.
Hun praktische omgang met de lijdende mens heeft hen geleide-
lijk doen inzien hoe de psychisch gezonde mens het resultaat is
van een heel complex geheel van psychische processen.
De geschiedenis zelf van de psychologie en van de psychiatrie
verbiedt ons dus psychologie en psychiatrie polemisch tegenover
elkaar te stellen. Om verscheidene redenen kunnen er natuurlijk
spanningen zijn tussen psychologen en psychiaters: status- en
machtsconflicten en ook wetenschappelijke tegenstellingen. En
wetenschappelijke overtuigingen kunnen gebruikt of voorgewend
worden in dienst van machtsverhoudingen. Een berucht voor-
beeld hiervan is geweest de beslissing in 1930 van de Amerikaan-
se Sociëteit van psycho-analyse, onder leiding dan nog van E.
Jones, alleen geneesheren te erkennen als praktiserende psycho-
analytici, en dit in tegenstelling met Freud's uitdrukkelijke stel-
lingname in dit probleem ter gelegenheid van de gerechtelijke ver-
volging van Th. Reik. Theoretische en daaruitvolgende prakti-
sche tegenstellingen doorkruisen echter de psychiatrie én de
psychologie meer dan dat zij de psychologie en de psychiatrie
tegenover elkaar opstellen.
De blijvende bijdrage nu van de psychologie tot de psychiatrie
kan ik bondig samenvatten: de erkenning van de eigenheid van
het psychische en de eerbied voor het ideologisch-onherleidbare
van het mens-zijn.

1 — Beschouwen wij vooreerst het psychische als relatie- en ar-
beidsbekwaamheid. Ik zal hiervan uitgaande de eigenheid van
het psychische belichten en zijn onherleidbaarheid tot het medi-
sche en het sociologische denken. Het zal u wel duidelijk zijn
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dat ik de psychiatrie niet identificeer met het medische denken.
Ik heb reeds voldoende de bijdragen van psychiaters tot de psy-
chologie onderstreept; zij betekenden duidelijk een grondige evo-
lutie binnen in de psychiatrie. Toch blijft het waar dat het medi-
sche denken nog sterk het gehele veld van de psychiatrie-beoefe-
ning beheerst. En de wetenschappelijke discussies in dit domein
worden vaak verduisterd door vooringenomenheid die afhangt
van historische en organisatorische omstandigheden. In het hui-
dige vormingssysteem immers moeten de psychiaters na jaren
overwegend medische studies een moeizame inspanning maken
om te komen tot de erkenning van het eigene van het psychische.
En dit des te meer omdat de huidige denkwijze toch nog sterk be-
invloed wordt door leidende begrippen die ertoe neigen het psy-
chische precies uit te schakelen en op te lossen. Men ziet spontaan
de mens als het effect van twee heterogene gegevens: aan de ene
zijde de fysiologische oorzakelijkheid, en langs de andere zijde de
bepalende invloed van de maatschappelijke ordening. Men be-
grijpt gemakkelijk dat de mens ziek kan zijn ofwel omdat hij licha-
melijk ziek is ofwel omdat de maatschappij zoals men zegt 'rot' is.
En de verbeteringswil en de machtswil op de mens neigen ook er-
toe meestal één van die twee vormen aan te nemen: ofwel de me-
dische ofwel de sociologische. Het is niet toevallig dat juist de me-
dische psychiatrie laatst omgeslagen is in een sociologisch gerich-
te anti-psychiatrie. In feite wordt de mens in beide gevallen ge-
dacht als een effect van zogenaamde goed te identificeren oorza-
ken. Ik loochen de causale invloed niet op de menselijke psyche
noch van de fysiologie noch van de maatschappelijke ordening.
Met de psychologie bevestig ik echter, tegen medische en tegen
sociologische reductie, de eigenheid van de 'psychische causali-
teit'. En juist omwille van die eigenheid van de psychische causa-
liteit is het dat de psycholoog in de psychotherapie een volwaar-
dige functie heeft. Ik zeg niet naast de psychiater; want de vol-
waardige psychiater is tezelfdertijd medicus én psycholoog, wat
een moeilijke opgave is, des te moeilijker daar niemand, ook niet
de psycholoog, alle inzichten en alle technieken van de psycho-
therapie kennen en begrijpen kan.
De erkenning van de psychische causaliteit is zo bevreemdend
voor de heersende denkwijze dat velen zich nu verzetten tegen
een uitdrukking als 'psychische ziekten'. Ik kan aannemen dat
men woorden verkiest als gestoord, geklemd, afwijkend . . . Per-
soonlijk meen ik dat de psychologie en de psychiatrie gerust de
term 'psychisch ziek' kunnen behouden, juist omdat die term te-
gen het louter medische denken de eigenheid van het psychische
duidelijk bevestigt. Wij mogen er voor uit komen, zonder schuch-
terheid en zonder slecht geweten, ook al gaan wij in tegen voor-
oordelen van wetenschappelijke of ideologische aard. Het is toch
omdat de mens psychisch ziek kan zijn dat de psychologie eigen-
lijk een groot deel uitmaakt van het psychiatrische veld.
De psycholoog kan verscheidene taken vervullen: hij kan mede-
werken aan de opvoeding en hij kan bijdragen tot de didactiek; hij
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kan in de industrie of in allerhande organisaties de menselijke ver-
houdingen bestuderen en bevorderen. Pedagogie en welzijnszorg
behoren ook tot de psychologie. En die taken bevorderen ook de
geestelijke gezondheid; zij zijn preventief ten overstaan van gees-
teszieken. Ook in die zin draagt de psychologie bij tot de psychia-
trie, zoals de preventieve geneeskunde tot de geneeskunde. De
psychologie werkt aldus binnen een continuum van gezondheid-
ziekte. En voor een verantwoorde werking ten voordele van de
geestesgezondheid is een kennis van de psychische ziekten, van
het negatieve, een belangrijke basis.
De psycholoog kan ook in de echte zin therapeutisch werken, ook
wanneer dit institutioneel bij lange niet voldoende erkend wordt.
En therapie is geen pedagogie en geen functie van een sociaal
werker. De beschouwing van het therapeutische werk dat psycho-
logen verrichten of verrichten kunnen, leidt ons tot inzicht in de
moeilijk te omschrijven psychische causaliteit en laat ons datgene
begrijpen wat wij moeten denken als psychische ziekten.
Tot de psychotherapie behoren verscheidene activiteiten. De or-
dening van het sociale leven in een psychiatrisch instituut is van
uitzonderlijke therapeutische betekenis. Vroeger was een insti-
tuut de opslagplaats van zieken die wanneer mogelijk nog farma-
ceutisch behandeld werden. De afzondering achter de muren
van het instituut was daarbij een wijze om de familie en de maat-
schappij te ontlasten van hinderlijke patiënten of te beveiligen te-
gen gevaarlijke lui. Nu is men gaan inzien hoe een instituut zo
mogelijk nieuwe vormen van menselijke relaties moet scheppen,
waardoor relatiestoornissen geleidelijk verholpen kunnen worden.
Van grote betekenis is ook de arbeidstherapie en de therapie van
de creativiteit. Niet kunnen arbeiden is een kenmerk van veel
geestesziekten. Een wezenlijke dimensie van het mens-zijn is im-
mers dat de mens zichzelf wordt ook door de arbeid. Door de ar-
beid gaat de mens zinvol om met de dingen, leert hij systematisch
de tijdelijkheid van zijn bestaan ervaren, aannemen en ordenen.
Hij leert er ook omgaan met de weerstanden van de materie en
hij ontwikkelt een creativiteit die realistisch aangepast is aan de
mogelijkheden. Hij schakelt er zich in in sociaal verband en ont-
wikkelt er de zin voor de noodzakelijke sociale aanpassing. Ar-
beidstherapie heeft aldus vèrstrekkende invloeden.
Die twee elementen van de psychotherapie zijn essentieel en zij
vergen heel wat psychologisch inzicht. De therapeutische beteke-
nis van de ordening van de verscheidene relaties, van de arbeid,
van de bezigheden en van de creativiteit wijst erop dat de mens
ziek kan worden juist in wat hem het meest eigen is als mens: de
relatie met anderen en de creatieve omgang met de dingen. Daar-
om ook is het eigene van de psychotherapie dat zij juist én de re-
latie én de omgang met de dingen tot instrument maakt van het
therapeutische proces. Psychische ziekte is niet iets wat men heeft,
maar wat men is. In de medische orde heeft men een ziekte: men
heeft een appendicitis, men heeft een maagzweer, men heeft een
griep. Men heeft niet een geestesziekte — men is neurotisch, fo-
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bisch; men is depressief, schizofreen. En tot hun naïeve verba-
zing hebben de dokters op de laatste Entretiens de Bidnat ontdekt
dat ook 10 % mannen hysterisch zijn! Men is geestesziek omdat
de mens niet een psyche heeft, maar omdat hij psychisch is. En
psychisch zijn sluit alle eenvoudige causaliteit uit. Er is nooit één
oorzaak, nooit één traumatisch feit, nooit slechts één bepaalde
organische deficiëntie, tenzij natuurlijk bij bepaalde degeneres-
centieverschijnselen, zoals bij de dementia paralytica of bij duide-
lijke en recente organisch geïnduceerde waanideeën (die wel
eens als het denkmodel van de psychiatrische ziekte gelden). Men
heeft enorm veel tijd en ook heel wat geld gespendeerd aan het
zoeken naar de organische factor die de schizophrenie zou verkla-
ren. En zoals Kulenkampf schrijft in 'Schizophrenie und Familie'.
(Blumenberg H. e.a. Frankfurt/Main 1969): 'De olifant van een
over heel de wereld voortgezette biochemische, anatomische, ge-
netische en verder natuurwetenschappelijke research over de oor-
zaak van de schizophrenie heeft nog niet eens een muis gebaard.'
Waarmee het belang van de psychofarmaca zeker niet geloochend
wordt! Maar een echte psychische stoornis resulteert altijd ook
uit stoornissen in relaties en in de omgang met de dingen, zelfs
wanneer een organische deficiëntie mogelijk ertoe bijgedragen
heeft en zelfs wanneer zij een belangrijke invloed zou blijven uit-
oefenen.
Daarmede hebben wij reeds een belangrijke eigenschap belicht
van de psychische causaliteit: zij is altijd een complexe causaliteit;
nauwkeuriger nog: zij is een intercausaliteit, een netwerk van his-
torisch op elkaar inwerkende factoren. En daarin onderscheidt
de psychologie zich wel grondig van de natuurwetenschappelijke
denkwijze. Relatie- en arbeidsstoornissen zijn geen symptomen in
de medische zin. Het zijn de ziekten zelf. Daar waar een strikt
medische optiek van symptomen spreekt, toont de psychologie
juist aan dat de mens ziek is in zijn psychische ziekteverschijnse-
len. Zij zijn niet uitsluitend een effect van een verborgen oorzaak.
Een diagnostiek gesprek is daarom ook van een andere aard dan
de medische diagnose. Aanvankelijk beschouwde de psychiater
de diagnose medisch, d.i. nosologisch. Hij trachtte de symptomen
te herkennen en poogde dan de oorzaken ervan te achterhalen.
Daarom ook demonstreerde de onderwijzende psychiater patiën-
ten, zoals een andere medicus het doet. Nu is in de goede gevallen
de diagnose psychologisch; de symptomen zijn een taal waarin de
mens zich aanbiedt met zijn gestoorde relatie en percepties. Men
zoekt niet naar oorzaken; een taal interpreteert men immers. Re-
latievorming en omgang met de dingen zijn dus complexe gehelen
waarin veel elementen werken en op elkaar inwerken. Tracht
maar eens te ontleden wat er allemaal omgaat wanneer u een pa-
tiënt tot arbeid of creativiteit brengt: u structureert geheel zijn ge-
leefd-lichamelijk in de wereld zijn met de anderen en met de din-
gen; u ordent zijn tijd, zijn creativiteit, zijn waarnemingsvermogen.
Wanneer men dat een therapeutische randbezigheid acht, dan
miskent men dat de mens een psychisch wezen is dat zichzelf
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wordt in relatie en in creatieve omgang met de wereld. Dat is in
alle geval een wezenlijk inzicht van Marx dat men overnemen kan.
Dit alles is nog niet de volledige psychotherapie. Er zijn ook de
verscheidene vormen van psychotherapie in strikte zin die ieder
kent. Ik zal ze niet uiteenzetten. Maar ik zal de gemeenschappe-
lijke factor er in bespreken, om aldus verder de psychische causa-
liteit te beschrijven en zo de specifieke bijdrage van de psycholo-
gie tot de psychiatrie in het licht te stellen.

2 — Wat is gemeenschappelijk aan alle psychotherapie? In tegen-
stelling met een veel geliefde en vaak zelfingenomen en ruim on-
wetende werkwijze zal ik niet uitgaan van theoretische tegenstel-
lingen tussen een zogenaamd reductieve psycho-analytische theo-
rie, een humanistische psychologie of ook nog een therapeutische
praxis die schijnbaar geen theorie zou inhouden. Uit waarheids-
liefde zal ik omgekeerd te werk gaan en zoeken naar de gemeen-
schappelijke grond. Laat ik als uitgangspunt twee vormen nemen
die u mij niet betwisten zult: de conditionering (of deconditione-
ring) en de Gestalttherapie. Neem het geval van een condititio-
neringstherapie bij slaapmoeilijkheden. En ik neem dit voorbeeld
omdat het één van de grote psychische stoornissen is waartoe de
psychologie in ons land nog veel te weinig bijgedragen heeft en
die men ongelukkig te veel overlaat aan het farmaceutisch be-
drijf. Wat doet een conditioneringstherapie? Zij bewerkt bijvoor-
beeld systematisch een desentisatie ten aanzien van de angst om
controleverlies, angst die men uit de psycho-analytische ervaring
heeft leren kennen als een veelvoorkomende slaapstorende factor.
En ten tweede leert men ook positief een toenaderingsgedrag aan
tot het naar bed gaan, juist omdat dit gedrag verstoord was door
meestal onbewuste angstvoorstellingen en door reactieve denk-
processen die spontaan en verkeerd opgebouwd werden als gevolg
van slapeloosheid.
Mijn korte beschrijving van dit therapeutische proces laat zien
waarop men inwerkt: op de voorstellingen. In de Gestalttherapie
is het proces complexer. Men vraagt bv. de 'cliënt' een situatie die
hij zich als pijnlijk herinnert te beschrijven en ze te beleven alsof
zij nu op dit ogenblik gebeurt; men verzoekt hem geen waarom-
vragen te stellen (die trouwens altijd slechte vragen zijn), maar
zich te richten op het actueel relatieproces met zijn emotionele be-
levingen en zijn hindernissen. Aldus wil men de ingeboren moge-
lijkheden van de mens tot leven brengen en de afgesplitste delen
van zijn persoonlijkheid integreren in wat men noemt de totaal-
gestalt van de persoon. Mijn samenvatting is erg kort. Voor toe-
hoorders die voldoende er over weten kan dit volstaan om door
te gaan tot de vraag: waarop werkt men in die vorm van therapie?
Het antwoord lijkt mij opnieuw duidelijk: op de voorstellingen die
de mens heeft van zichzelf en van de anderen. Zo is het in iedere
vorm van psychotherapie, ook in de psycho-analyse. Laat ik u
herinneren aan het uitgangspunt van Freud's ontdekking van de
psycho-analyse. Wanneer Freud aanwezig was bij Charcot's 'de-
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monstraties' van hysterische patiënten was hij getroffen door het
feit dat de hysterische lichaamsaandoeningen niet overeenstem-
men met het fysiologische lichaam. Dus kan de mens ziek zijn
volgens het (onbewust) voorgestelde lichaam. Het geleefde
lichaam is een psychische eigenheid: dit van de voorstelling. En
die voorstellingen zijn juist affectief gepolariseerd; zij zijn inge-
schreven in (onbewust) geleefde relatiemodellen.
Het lijkt zeer eenvoudig. Zó eenvoudig dat men steeds opnieuw
geneigd is de voorstellingswereld terzijde te schuiven als iets zon-
der gewicht. De studie van het fysiologische lichaam, dat lijkt se-
rieus. En de uitbouw van de maatschappij, dat is ook iets voor
ernstige mensen. Maar de voorstellingswereld?! Dat is het do-
mein van dichters, dromers, verliefden, fantasten . . . Of men
noemt het voer voor psychologen die met zichzelf niet klaar
zijn . . . Dit is nochtans het onvervreemdbaar eigene van de mens:
hij is en hij ontplooit zich door zijn voorstellingen van de lichame-
lijkheid, van de sexualiteit, van de anderen, van de dingen, van
de maatschappij. Daarom leest hij, gaat hij film en theater zien,
reist hij; en vooral, daarom spreekt hij. Daarom ook is het woord
zo centraal in de psychotherapie. Psychodrama, psycho-analyse,
counseling, Gestalttherapie: alle werken in op de voorstellingen,
vooral door het woord in een geleefde relatie. Woord, voorstel-
ling, relatie, affect zijn intrinsiek verbonden.
De voorstellingen nu maken de densiteit uit van het psychische
omdat de mens zichzelf wordt in een individuele geschiedenis.
Ieder mens is uniek omdat hij een eigen levensloop heeft. Hij
wordt wat hij is door zijn geschiedenis. Zijn lichamelijke erfelijke
aanleg bepaalt mede die geschiedenis; bekend zijn de theorieën
van Kretschmer en van Sheldon, en de kritische evaluaties ervan.
Wat de psychologie als eigen inzicht aanbrengt is het genetische
inzicht, het inzicht dat iedere persoonlijkheid als relationeel wezen
op eigen wijze gestructureerd is, het min of meer plastische resul-
taat is van een levensloop waarin hij als subject zichzelf geworden
is door een verwevenheid van concrete relaties. De psychische
causaliteit bestaat in de historische bepaaldheid van de actuele
relatiemogelijkheden. Historisch betekent: door de eigen levens-
loop bepaald. Dit houdt niet in dat alle psychotherapie een uitgra-
ven is van het verleden. Geen enkele psychotherapie bestaat
trouwens uit een anamnese, zeker ook niet de psycho-analyse,
tenzij in de caricaturaal-polemische voorstelling ervan of in de
medische omduiding. Ik kom hierop terug.
Stellen wij eerst de psychische causaliteit nog duidelijker. Een
menselijk bestaan is een lotgeval, een Schicksal. Wat wij nu zijn,
dat zijn wij geworden door datgene wat ons allereigenst geweest
is: de taal die wij leerden en die een gehele wereld van voorstel-
lingen en gevoelens in ons ontwikkeld heeft; de omgang met die
vader en die moeder, die elkaar en de kinderen op die eigen wijze
beminden of haatten, begeerden of weerden; de eigen geschiede-
nis van onze ontdekking van onze lichamelijkheid en van onze
sexe; wat wij gehoord hebben over geluk, arbeid, slaap, ziekte,
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dood en bestemming; de wijze waarop men ons geleerd heeft om
te gaan met de dingen, de natuur en de dieren. Dit alles heeft
ieder ook verwerkt op een hem eigen wijze, volgens verscheidene
psychische processen. Die historische verwevenheid nu van rela-
ties ervaringen, toeëigeningen, verzakingen en omvormingen is
het, die de eigenheid van het psychische uitmaakt. Heel dit cumu-
latief proces ligt natuurlijk verwikkeld in een eigen cultuurpatroon
en in een maatschappelijk geheel; op al de psychologische facto-
ren hebben zij een diepgaande invloed. Maar het zou grandioos
naïef of verwaand zijn te denken dat in een betere maatschappelij-
ke ordening het psychische niet meer problematisch zou zijn.
Want in de levensloop heeft de mens altijd veel lotgevallen door
te werken. Er is geen natuurlijke harmonie noch in de sexuali-
teit, noch in de liefde, noch in de ethiek, noch in de religie en ze-
ker ook niet in het samenspel tussen al die existentiële gegevens.
Het zijn altijd opgaven voor psychische arbeid; en voor de ver-
storing ervan zijn altijd meerdere factoren verantwoordelijk. En
juist in de levensloop werken zij op elkaar in, zoals het ook het
geval is in de geschiedenis van een gemeenschap.
Denk nu niet dat ik een definitistische opvatting heb van het psy-
chisme. Dit zou juist in strijd zijn met de idee van het psychisme
als genetisch-historisch proces. Ik heb trouwens gesteld dat men
in alle psychotherapie vooreerst inwerkt op de actuele relaties en
voorstellingen. De psychotherapie is een actueel geleefde en ver-
woorde relatievorm. Men hanteert de actuele relaties omdat zij de
open potentialiteiten bevatten die door de wording van de persoon
aangeboden worden. Maar men doet ook maar aan therapie om-
dat die potentialiteiten gedeeltelijk gesloten zijn, dit is: ver-
vreemd, bepaald door onbewuste herinneringsbeelden, die de ac-
tuele voorstellingen en relaties richten en beklemmen. Wanneer
de psycholoog of de psychiater met de mens therapeutisch om-
gaat, dan houdt hij dus altijd twee stellingen samen: die van de
vrije mogelijkheden van de mens en die van zijn gedeeltelijke on-
vrijheid. De psychotherapie is daarom altijd een zelfarbeid van de
patiënt. Voor de psychotherapie blijft waar wat in de oude genees-
kunde gezegd werd: medicus curat, natura sanat. In de moderne
geneeskunde, zoals in iedere natuurwetenschap, schept men
kunstmiddelen om de werkzaamheid van de natuur te intensifiëren
of om ze gedeeltelijk aan de natuur te substitueren. De psycho-
therapie blijft vooral een zelfwerkzaamheid van de mens die zich-
zelf geneest. Daarom is het dat de actuele relatie in iedere thera-
pie het medium is waardoor de stoornissen in de relatie worden
opgeheven of althans verminderd. Daarom ook werkt de arbeid
en de ordening van een instituut therapeutisch of anti-therapeu-
tisch. Men ondergaat niet een therapie of een psycho-analyse zo-
als men een medicamenteuze behandeling of een chirurgische in-
greep ondergaat; men doet zelf de arbeid. Maar men doet die ar-
beid samen met een technisch gevormde therapeut omdat men de
spanningen en conflicten van de relatievormen vroeger niet heeft
kunnen doorwerken en omdat men daardoor de actuele moei-
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lijkheden van het leven niet aan kan. Het is natuurlijk niet alleen
omdat een mens lijdt dat hij bij een psychotherapeut komt; of
omdat hij verdere opvoeding wenst. Lijden behoort tot het mens
zijn; en verdere opvoeding eveneens. Wanneer echter de mens
de last en het lijden van het leven, van het werk en van de liefde
niet dragen kan, of wanneer de normale activiteiten van het le-
ven, als sexe, arbeid, geweten tot een drukkend lijden worden,
dan is hij psychisch gestoord en kan therapie hem helpen. Dit lij-
den aan het lijden en dit drukkend lijden aan de existentiële le-
vensmogelijkheden nu is een lijden aan zichzelf, dit is aan het eige-
ne levenslotgeval.
Er zijn psychotherapeutische strekkingen die de gebondenheid
aan het verleden willen loochenen. Zoals ik reeds betoogde, be-
weer ik niet dat alle psychotherapie moet teruggaan naar het ver-
leden. De keuze van de psychotherapeutische vorm is een kwestie
van strategie die moet berusten op een inzicht in de structuur van
de persoonlijkheid en in de aard van de psychische stoornis. Maar
ik houd staande dat er geen psychische stoornis is die niet terug-
gaat op de historische dieptedimensie van de levensloop. Wan-
neer de therapeut dit loochent, dan vervalt hij zonder dat hij het
weet in het medisch model of in het sociologische model. Men
verwerpt soms de term psychische ziekte om zijn zogezegde me-
dische belasting. Maar dan beschouwt men juist de mens medisch:
de psyche is dan maar een uiting van fysiologie, zonder eigen psy-
chische dichtheid en zonder eigen structuren.

3 — De psychische causaliteit, of de historische bepaaldheid van
het psychisme houdt in dat er in het psychisme een wetmatigheid
is. Dit is het laatste punt dat ik benadrukken wil. De menselijke
levensloop is altijd een uniek lotgeval; en tevens verloopt hij vol-
gens wetten. De verkenning van die wetten is het eigen domein
van de psychologie. Men zegt soms dat het geen belang heeft wel-
ke psychologische theorie men er op na houdt, en dat het enige
wat telt is dat men maar de patiënten de gelegenheid geeft om
zichzelf uit te spreken ... Ook psychologen spreken soms zo om
verschillende redenen waarschijnlijk omdat zij reageren tegen een
medisch model van een bepaalde psychiatrie, of omdat zij ont-
goocheld zijn in een theoretische vorming die vaak te weinig bij-
draagt tot de beoefening van de klinische psychologie. Of vaak
ook om onuitgesproken persoonlijke motieven; de therapeut die
zelf een therapie doorgemaakt heeft, omwille van zijn vorming
of om aan eigen nood te verhelpen, weet uit ervaring dat men
op affectieve gronden geneigd is psychologische principes te ver-
werpen, zelfs wanneer men een therapie heimelijk wenst. Een van
de meest subtiele vormen van die verwerping is de pretentie alle
theorie terzijde te schuiven om zogenaamd onbevooroordeeld te
staan tegenover de 'cliënt' en om hem van zijn imaginaire psy-
chologische vooroordelen te bevrijden. Bij nader toezien blijkt
echter duidelijk de ambiguïteit van die stellingname. De ontleding
ervan is uiterst belangrijk voor een verantwoorde therapie, maar
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zij vergt op zichzelf reeds de ruimte van een grondige uiteenzet-
ting. Ik kan hier alleen erop wijzen dat die zogenaamde theoreti-
sche neutraliteit in werkelijkheid de bijzonder autoritaire houding
kan dekken van een therapeut die zijn fatalistische theorie op-
dringt aan zijn 'cliënt'. Waar de patiënt innerlijk verdeeld is en
onmachtig om een levensconflict volgens zijn diepste wens door
te werken, overtuigt men hem zichzelf te 'aanvaarden zoals hij is',
alsof hij geen geklemde meermogelijkheden bezit en wenst te ver-
wezenlijken. Er is in dit geval een verwarring tussen de theoretisch
verantwoorde therapeutische techniek en een verholen determi-
nistische theorie.
De verscheidenheid van theorieën en technieken is wellicht de
voornaamste reden waarom psychotherapeuten wel eens geneigd
zijn in superieur scepticisme de 'theorieën' weg te vegen. Dan gaat
men ofwel aan wilde therapie doen ofwel gaat men zogenaamd
theorieloos de cliënt bevrijden van eigen vragen, maar in feite ont-
menselijkt men hem door hem aandringende en beklemde men-
selijke mogelijkheden te ontnemen. Gestalttherapie, psychodrama,
conditioneringstherapie, psycho-analyse ... zijn volgens mij geen
vormen van therapie waartussen men willekeurig kiezen kan. En
zij sluiten elkaar niet uit als tegengestelde theorieën. Zij steunen
alle op bepaalde aspecten van de wetmatigheid van het psychi-
sche. Zij stellen in het licht dat het psychisme als geleefde dyna-
mische voorstellingswereld een complex geheel is. Ik denk dat
één van de belangrijkste opgaven bij de vorming van de psycho-
loog er in zou moeten bestaan dat men de verscheidene vormen
van psychotherapie theoretisch begrondt en dat men op die wijze
toegaat naar het ontwerp van een fundamentele psychologie.
Praktisch zou dit ook een onverantwoord eclecticisme of een po-
lemische inkapseling voorkomen. De (de)conditioneringstherapie
laat bijvoorbeeld duidelijk zien dat voorstellingen (o.m. met be-
trekking tot de slaap) door associatieve banden vastgelegd zijn en
dat men op de stoornis kan inwerken door het losmaken van die
verbindingen en door nieuwe te creëren. Maar de vorming van de
voorstellingsverketeningen houdt meerdere dimensies in. En het
is daarom niet mogelijk alle patiënten, zelfs niet allen die aan
slaapstoornissen lijden, met de techniek van desensitisatie en her-
conditionering te helpen, of ze uitsluitend met die techniek te ge-
nezen. Een fobie kan ontstaan door een recente traumatische er-
varing, die zelfs niet rechtstreeks met het fobisch object te maken
heeft. Zo ken ik het geval van een man die in tien gesprekken
voor goed genezen werd van een door hem zeer hinderlijke vlieg-
tuigfobie. Maar ik ken ook het geval van een treinfobie waarop
een oude en diepe neurose zich had gekristalliseerd; daar heeft
een klassieke psycho-analyse definitieve genezing gebracht. Ik
denk ook aan een patiënt bij wie slaapstoornis de voornaamste
klacht was, maar bij wie dit symptoom duidelijk voorkwam als
een fixatie door verschuiving van een problematiek in de werkver-
houdingen. Een concentratie op dit symbolisch symptoom, hoe
reëel het op zichzelf ook was, zou de verschuivingsfixatie wellicht
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maar versterkt hebben en zou niets opgelost hebben; wellicht in-
tegendeel. Daarmee heb ik een woord laten vallen dat een an-
dere vorm aanduidt van de psychische wetmatigheid van de voor-
stellingswereld: de symbolische verschuivingsfixatie. Het is hier
niet de plaats om die wetmatigheid uit te diepen. Ik wil ze alleen
vermelden om te onderstrepen dat hetgeen de psychologie juist
in de psychiatrie inbrengt de kennis is van de vele soorten verbin-
dingen tussen de voorstellingen die het psychische uitmaken. Tus-
sen het biologische lichaam en de actuele ervaringen en strevin-
gen van de mens ligt een wereld van voorstellingen die in grote
mate onbewust zijn en die gestructureerd zijn volgens psychologi-
sche wetmatigheden.
Psychotherapie is geen opvoeding en geen medemenselijke be-
hulpzaamheid die iedereen kan bedrijven. Het is een technische
aangelegenheid waarvoor men theoretisch gevormd en praktisch
geoefend moet zijn. Technische geschooldheid staat niet tegenover
goedheid. Men moet goed zijn in de therapie; maar als men alleen
goed is, dan is men niet goed voor de therapie. De therapeutische
goedheid bestaat er zelfs ook in dat men niet zomaar ingaat op de
verlangens naar troost, sympathie of raad zoals de lijdende mens
die vraagt. Het is één van de zwaarste miskenningen van het psy-
chische te menen dat men door goedheid een diepe frustratie,
waaraan de gestoorde mens lijdt, opheft, zoals een medicament
een fysische deficiëntie opvult. Wanneer een mens met zijn vrien-
den of zijn familie een rouw niet doorwerken kan, dan is het niet
omdat hij goedheid mist, maar omdat hij een vroegere rouw niet
heeft kunnen maken, om verscheidene mogelijke en verborgen
redenen. De therapie kan hem maar helpen door een onthechting
in de hechting van de actuele therapeutische relatie. Het begrip
frustratie is ook één van die valieswoorden die een netwerk van
psychologische wetmatigheden dekken die men moet kennen.
Meen nu niet dat ik heel de psychotherapie centreer op het indivi-
du. Ik heb reeds het belang beklemtoond van de therapeutische
communauteit. Ook ben ik overtuigd dat een psychisch gestoorde
veelal een pool is in een intersubjectief veld van morbide verhou-
dingen met meerdere polen. Dit neemt niet weg dat iedere ver-
storende pool het veld structureert vanuit zijn eigen psychische
levensloop.
De theoretische kennis van het psychisme is zeker zo complex als
die van het fysiologische lichaam. En het is in de mate dat de psy-
chologen daarin ernstig zijn dat zij de psychiatrie verrijken. Dat
onderstelt dat de theoretische psychologie vooral aansluit bij de
experimenten die de natuur zelf in de mens maakt, en niet voor-
eerst bij de experimenten die de psycholoog maakt in zijn labo.
Want deze laatste leren ons maar enkele geïsoleerde segmenten
kennen van een gedrag.
Hierbij aansluitend zou ik een woord willen wijden aan de klini-
sche tests. Ik zal daarbij vrij mijn mening weergeven. Ik weet dat
heel wat psychologen weigerig staan tegenover klinische tests. En
ik begrijp hen wanneer ik soms zie hoe weinig aandacht men
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heeft voor hun testverslag dat uren werk gevraagd heeft. Ik be-
grijp ook dat zij niet zonder meer de dienaars willen zijn van art-
sen die soms weinig van de tests begrijpen en alleen maar enkele
vage aanduidingen ervan overhouden voor een soms al te intuï-
tieve psychotherapie. Nochtans geeft een goed rapport van een
klinische test precies heel wat inzicht in de verborgen psychische
structuren van de persoonlijkheid. Wellicht zullen sommigen mij
voor-werpen dat ik bij dergelijke test-diagnose-stelling een me-
disch model hanteer. Dit is één van de meest voorkomende ob-
jecties tegen klinische tests. Ik acht die objectie een misduiding.
Een klinische test is niet een 'fixeren van de mens in zijn ziekte-
symptomen'. De psycholoog die deze opvatting heeft, die heeft
een medische opvatting van de psychische stoornis. Zoals ik be-
klemtoond heb, zijn de symptomen die in het gesprek besproken
worden en die in de test uitgedrukt worden, een taal die moet ge-
duid worden. Daar drukt de mens én zijn stoornissen én zijn te
ontwikkelen mogelijkheden uit. De psychische diagnose is niet
medisch, daar zij juist de dynamische spanningen in het licht stelt,
dus ook de geklemde potentialiteiten, en daar zij die reeds in be-
weging brengt. Wanneer de psycholoog de klinische test mis-
prijst, dan ondergraaft hij zijn eigen positie en versterkt hij de idee
dat iedereen zo maar met om het even welke patiënt of cliënt zon-
der inzicht aan (wilde) therapie kan doen.
De kennis van een klinische test is ook zeer vormend. Het afleg-
gen van een klinische test is één van de interessante wijzen waar-
op het psychisme natuurlijke experimenten maakt. Nemen wij bv.
de Rorschach. De wijze waarop de mens zijn perceptie structu-
reert zegt ons veel over de psychische eigenheid van dié mens,
vooral wanneer die kennis ingeschakeld is in een relatie. De ken-
nis en de inoefening van de klinische test is dan ook één van de
voorname psychologische vormingsmogelijkheden. Men komt er
tot inzicht in het psychische, en men leert in het therapeutische
gesprek horen wat een niet gevormde niet hoort. De kennis van
een klinische test vergt dan ook een diepgaande vorming en een
fijne inoefening door psychologen die zelf ervaring en klinische
kennis hebben. Persoonlijk zou ik bij de vorming van klinische
psychologen de ernstige studie van een paar klinische tests als
één van de voornaamste vakken stellen. En ik acht het ook wen-
selijk dat psychiaters eveneens die vorming bezitten. Kan men
zich een cardioloog indenken die niet zelf een electrocardiogram
kan lezen? Een klinische test is een natuurlijk experiment dat meer
dan de experimentele psychologie inzicht geeft in de psychische
dieptedimensie van de perceptie, van de relatievormingen, van
het hongeren en het lijden, van het zelfbeeld en van de affectieve
dimensies. De test brengt namelijk heel het psychisme in bewe-
ging en tot uitdrukking. De test is een reële confrontatie met een
betekenisvol stuk buitenwereld. De wijze waarop de mens erop
reageert leert hoe hij de wereld en de verhoudingen tot de ande-
ren structureert vanuit een psychisme dat in zijn bewustzijn werkt
maar aan de greep ervan ontsnapt. Zelfs wanneer men de klini-
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sche test later niet meer gebruikt als hulpmiddel bij een diagnose,
dan nog geeft de studie ervan een psychologische vorming die
moeilijk vervangbaar is.
Het theoretische inzicht in structuren en wetmatigheden maakt
nog niet dat wij de andere begrijpen. Het is de voorwaarde ertoe,
maar niet de voldoende voorwaarde. Want iedere persoon draagt
in zich een levensloop die een unieke geschiedenis is, en die aan
zijn actuele beleven zijn uniciteit geeft. De uniciteit van ieder le-
venslotgeval moet ons ook kritisch stemmen tegenover ons ver-
mogen om zo maar te begrijpen door mede-voelen of door in-
voelen. De andere is altijd anders en wat hij zegt en hoe hij zich
gedraagt is de voorgrond van een belevings- en voorstellingswe-
reld die hem eigen is, en die voor hem zelf in grote mate een ge-
heim is. Laat staan dat hij voor ons een open kaartenspel zou
zijn. Therapie is geen anamnese en geen theoretisch verklaren.
Een zeker begrijpen is echter wel nodig voor het leiden van een
therapie. En dit begrijpen steunt én op het theoretisch inzicht én
op het verhaal van de patiënt.
Wanneer wij de psychische eigenheid van de mens ernstig nemen,
dan moeten wij ook weten dat wij allemaal, psychologen en psy-
chiaters, ons eigen psychisme en ons eigen onbewuste hebben.
Ook wij structureren onze relaties met de anderen en onze waar-
neming van de wereld volgens ons psychisme. Wanneer wijzelf
een therapie gemaakt hebben, dan beseffen wij beter wat psy-
chisch lijden, psychische weerstanden, frustratie, projectie, angst,
hechtingsdrang . betekenen en hoe zij zich kunnen doen gel-
den in onze verhoudingen, ook in onze therapeutische bekwaam-
heden. Maar dit volstaat niet. Supervisie is ook een belangrijk
moment in de vorming van de therapeut. Niet alleen omdat super-
visie technische wenken geeft, maar wel omdat zij bijdraagt tot
een relatievorming die bevrijd is van eigenwaan, projectie, gene-
zingsdrang, onverdraagzaamheid voor angst en agressie.

Met het voorgaande hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat ik
het psychisme ernstig neem en dat ik de bijdrage van de psycholo-
gie tot de psychiatrie essentieel acht. Jaren ervaring hebben mij
geleerd dat het gewicht van het psychische steeds dreigt miskend
te worden en dat de ernst en de taak van de psycholoog steeds be-
dreigd zijn. Vele grondstromingen van onze kultuur gaan er tegen
in.
De technische geest maakt dat men de psychische innerlijkheid
gemakkelijk als een onwezenlijke, onwerkelijke verbeeldingswe-
reld aanziet, en degenen die er zich mee bezighouden misprijst.
De oude medische opvatting van het lichaam heerst nog steeds en
neigt ertoe de eigen werkzaamheid te miskennen van het geleefde,
het driftmatige ervaringslichaam. De sociale utopieën leiden ertoe
de geluksdroom naar de toekomst op te schuiven, de oorzaak van
alle psychisch lijden op de anderen te projecteren, en de mens als
eigen subjectiviteit met eigen te doorwerken levenslijden uit te
schakelen. Tenslotte is er een naïef rousseauïstisch naturalisme
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of ecologisme dat doet denken dat men met spontaneïteit en inge-
boren intuïtie alles kan, met zichzelf en met de anderen. U ziet
de positie van de psychologie is eerder onbehaaglijk. Ik hoop
echter ertoe bijgedragen te hebben dat de psycholoog zelf gelooft
in de ernst van zijn wetenschap en van zijn taak en dat de anderen
in hem geloven.
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