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HET OVERGANKELIJK BEWUSTZIJN (deel Ir)

De relatie met neurose en dromen

door Prof. dr. E. VERBEEK, Gent

De geest beweegt altijd. Zoals de lichamelijkheid van de mens voort-
durend, onafgebroken 'beweegt' in de zin van functioneren, zo ook
beweegt de psyche even zo goed permanent en ononderbroken. Het
zou onzinnig zijn aan te nemen dat de geest niet altijd beweegt en het
lichaam wel. Uiteraard is de mens geestelijk op kwalitatieve en kwan-
titatieve wijze geheel verschillend actief dan in zijn lichamelijke
medium.
Van fundamenteel belang is in hoeverre de persoon van zijn activiteiten
weet heeft. Met andere woorden zich bewust is van zijn activiteiten. In
ieder geval zeer veel meer dan op lichamelijk gebied, zelfs al valt nog
altijd slechts een betrekkelijk gering gedeelte van zijn geestelijke acti-
viteit binnen zijn bewustzijn. Want niet alles kan bewust zijn. Dit zou
voor de mens zijn bestaan onmogelijk maken, in geestelijk opzicht. Op
lichamelijk terrein laat de mens zich zeer weinig in met het fysieke
functioneren. Ademhaling, bloedcirculatie, spijsvertering, stofwisseling,
blijven volslagen buiten zijn bewustzijn om functioneren. Maar zelfs de
willekeurige motoriek is voor een aanzienlijk deel geautomatiseerd, of
is semi-automatisch in de vorm van gewoontevorming, gebruik en aan-
geleerd zijn. Dit alles is overbekend. Ik stel het echter, wellicht ten
overvloede, om als contrast te dienen ten overstaan van het psychische.
En ter adstructie van de overweging, dat de mens letterlijk geen leven
zou hebben, en aan zijn meer specifiek menselijke activiteiten niet zou
kunnen toekomen, indien hij niet veel van zijn fysieke activiteiten
buiten zijn bewustzijn, buiten zijn aandacht, kon laten verlopen, maar
ook veel van zijn psychische activiteiten. Het is uit bovenstaande
duidelijk genoeg de nadruk gelegd op het feit dat niet alles bewust kan
zijn. Ja, niet alles bewust moet zijn. Er is steeds een selectioneren, een
keuze maken, gewild of ongewild. Waarom deze laatste toevoeging? De
empirie toont ons dit zonder meer. De aandacht wordt getrokken,
waarbij de persoon in hoge mate — maar niet volledig, want dan zou er
niets gebeuren! — passief is. Ik zou dit confrontatie willen noemen, of
beter nog geconfronteerd worden met. Veeleer actief is de aandacht als
men spreekt van ik richt mijn aandacht op iets of iemand. In dit geval
is er sprake van intentionaliteit, bij voorbeeld in de zin van herinneren,
door middel van concentratie van de aandacht. In optische analogie
kan men dit aangeven met convergentie en accommodatie. De aan-

* Deel I ('De zijnsmodi van het overgankelijk bewustzijn en de relatie met wa-
nen en hallucineren') is gepubliceerd in 1973/1.
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dacht trekt, of wordt getrokken. Maar dit kan in beide gevallen ge-
schieden gewild en geweten, of ongewild en niet geweten (eventueel nu
reeds aan te duiden met niet willen weten). Hetgeen geschiedt is altijd
zinvol. Er is bij de mens nooit iets dat zinloos is, in de betekenis van
ongemotiveerd. Wat wij in de spreektaal met zinloos aanduiden is
evengoed gemotiveerd en dus zinvol. Alleen degene, die spreekt van
zinloos, kijkt niet verder dan zijn neus lang is, blijft binnen de be-
perkte kring van zijn eigen motivering, en schiet te kort in het zich ver-
plaatsen in de motieven van de ander. Anders zou hij zeker niet on-
nadenkend en ondoordacht zich uitlaten door te zeggen dat wat die
andere mens doet zin-loos is. Het is alleen voor hèm zinloos, gemeten
naar zijn motieven, omdat hij heeft nagelaten zich de moeite te geven
de motieven van die ander te begrijpen. Niemand handelt dus (respec-
tievelijk laat na te handelen) zonder zin, maar altijd met zin of met
'tegenzin'. Die zin of die 'tegenzin' kunnen gewild zijn of ongewild,
geweten zijn of ongeweten. Dit is in feite gelijk. Wat bedoelen we met
ongeweten? Ongeweten betekent buiten de aandacht vallend. Wij
kennen uit de psychiatrische praktijk het verschijnsel, dat Freud ver-
dringing heeft genoemd. Wij kennen een ander verschijnsel dat zeer
nauw aan het vorige fenomeen verwant is, en vrijwel steeds simultaan
daarmee zich manifesteert in de psychotherapie, die gericht is op dui-
ding van verdrongen psychische inhoud. Dat is de ervaring die iedere
therapeut kent, dat wanneer een duiding juist is, de patiënt zal zeggen:
ik heb dit steeds geweten, eigenlijk is dit niet nieuw voor mij. Dit
berust zeker niet altijd op negatieve overdracht, omdat de patiënt zijn
therapeut het succes niet gunt zijn juiste inzicht te hebben getoond en
hiermee zijn patiënt heeft geholpen. De patiënt met negatieve over-
dracht devalueert de waarde van de kundige hulp van zijn therapeut,
door deze vlak af te zeggen: och, wat u daar zojuist zei is niets bij-
zonders ik heb het steeds geweten. Dit kan, zoals gezegd, het geval zijn
maar het behoeft allerminst een uiting te zijn van negatieve overdracht.
Integendeel, negatieve overdracht kan gebruik maken van dit algemene
fenomeen, dat wat vergeten scheen te zijn, toch door de patiënt ge-
weten is. Hij kan zich anders uiten en zeggen: hoe is het mogelijk dat ik
dat niet meer wist, dat ik toch wel wist. Dit is geen tegenspraak, dat is
het slechts schijnbaar. Wat is de betekenis van dit uitermate belangrijke
fenomeen? Wat de patiënt vergeet is, dat zijn weten van kwaliteit
veranderde (1, p. 13). Er is een niet (willen) weten van het 'tegen-
zinnelijke'. Het niet-gewetene is niet afwezig, integendeel, het is presen-
tisch, het is heden, maar ongewild. Het wordt ontkend, maar tegelijker-
tijd is het gekend. Dat is geen paradox. Het weten van de patiënt is
kwalitatief veranderd doordat hetgene dat hij zogenaamd vergeten was
(in Freuds terminologie: verdrongen was), buiten de aandacht is gesteld.
Dit is iets actiefs, dit buiten de aandacht stellen en houden, dit mijden
dat als ongeweten wordt beleefd. Het kan weer geweten worden, door
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confrontatie, namelijk als de patiënt er passief voor wordt gesteld door
de activering van de psychotherapeut: '0 ja, eigenlijk wist ik dit en
heb ik dit steeds geweten'. Dat wil zeggen, het kan weer gewild worden
(en dus geweten), geambitieerd worden. Ik meen, dat Freuds latere
conceptie van het onbewuste te verwerpen is, namelijk dat 'het' on-
bewuste meer omvat dan hetgeen verdrongen is. Dit was een conceptie
die hij vroeger hand aangehangen en die hij later verworpen heeft, toen
hij in het onbewuste de bron van alle psychische leven wilde zien. In
die tijd hechtte Freud ook zo'n grote waarde niet meer aan onbewust
en bewust, en gaf hij zijn voorkeur aan de begrippen Primrvorgang en
Sekundërvorgang. Ik meen dat Freuds vroegere conceptie juist was.
Nu even in het midden latend dat 'het' onbewuste een abstractie is, het
is juist gesteld dat 'het' onbewuste uit verdrongen materiaal bestaat,
met daarnaast actief opgeslagen, dus niet verdrongen herinneringen, en
wel die welke niet gewild herinnerd kunnen worden. Die voluntatief
herinnerd kunnen worden zijn voorbewust. Freud wilde in zijn latere
opvatting per se het psychische zien ontstaan als deviatie uit het fy-
sische*, kortom zijn biologisch gefundeerde driftpsychologie, die zulk
een schadelijk effect heeft gehad op de analytische concepties. Maar
hierover wil ik het hier nu niet hebben, want dit leidt ons af van ons
onderwerp.
Wij stellen voorlopig: wat onbewust was, kan in principe weer bewust
worden, in het geestelijke 'blikveld', de aandacht, terugkomen. Naast
onbewust is er datgene wat vergeten is. Vergeten wil zeggen voorgoed
verloren gegaan, en dat betreft alles wat van te weinig belang was om
onthouden te worden.
De geest beweegt altijd. En altijd op beweeggronden of motieven zoals
het fysieke op gemotiveerde wijze, dat wil zeggen adequaat gereguleerd,
al of niet via terugkoppelingen en andere regulatievormen, gecoordi-
neerd functioneert, zo ook functioneert het psychische, zij het, zoals
reeds eerder gezegd, kwalitatief en kwantitatief (bij voorbeeld relatief
veel meer bewust dan het fysieke) anders en op geleide van motieven.
Motieven leiden tot Gestaltung als resultaat, tot gedaanten, verschij-
ningen (Gestalten zoals ik die in deel I van dit artikel heb gekenmerkt),
waarin reflectief vorm en inhoud, 'geledingen' kortom, elementen,
kunnen worden onderkend achteraf. Motieven richten de aandacht op-
zettelijk, want wij hebben reeds gesteld dat alles zinvol geschiedt, en
niets zinloos; de opzet is het motief. Vanzelfsprekend is bedoeld met de
uitspraak dat motieven de aandacht richten impliciet mee verondersteld
dat intentioneel de aandacht in de werkelijkheid juist afgewend wordt.
Motieven zijn die zinvolle beweeggronden, die Gestalten binnen of
buiten het psychische blikveld houden, dit wil zeggen in de aandacht
laten vallen, de aandacht trekken, of integendeel buiten de aandacht

* Zie hierover de heldere uiteenzettingen in Buelens' boek (2).
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stellen, respectievelijk houden. Het is een kwestie van plaatsing. Deze
plaatsing is een onophoudelijke plaatsverwisseling, omdat de motieven
telkens weer wisselen, op analoge wijze als de zijnswijzen wisselen. Op
welke wijze die onderling wisselen, waarbij de ene domineert over de
beide andere, heb ik uitvoerig in het eerste deel van dit artikel be-
sproken. Vooruitlopend op hetgeen aan de orde is, wil ik nu reeds aan-
kondigen, dat er sprake is van nog een vierde zijnswijze, naast de drie
die werden besproken, maar dat die zijnswijze te gelegener tijd in dis-
cussie zal worden gebracht.
Deze plaatsverwisseling van Gestalten is een uitwisseling, die via get-
motiveerde verbanden verloopt. De ene Gestalt 'reikt de hand' aan de
andere, niet door eigen keuze, maar bepaald door de beweeggronden
van de geest. Deze uitwisseling is niet associatief van structuur, maar
verloopt onder invloed van verbonden ontwikkelingen. Waarom niet
associatief?
Associatie betekent wel verbinding van twee psychische inhouden, maar
deze zijn geconditioneerd door gelijktijdige aanwezigheid in het be-
wustzijn. Dat behoeft allerminst zo te zijn. Uitwisselingen kunnen uiter-
aard geschieden tussen Gestalten binnen de aandacht en Gestalten
buiten de aandacht. Dit voltrekt zich niet autonoom, als in de conceptie
der associatieleer ligt besloten, namelijk als een proces dat zich vol-
strekt buiten de wil om, dit wil zeggen de intentionaliteit uitsluitend.
Integendeel, niets is minder het geval. Zeker geen autonome associa-
tieve koppeling op basis van gelijktijdige aanwezigheid. Ook Freud
heeft in later jaren dit causaal-mechanistisch standpunt verlaten en
kreeg zijn interpretatieve methodiek, zeker in de praktijk, een feno-
menologische inslag. Maar gemotiveerde verbanden structureren de uit-
wisseling. Uitwisseling geeft veranderingen, van kwalitatieve en kwan-
titatieve aard. Uit het psychisch blikveld* geraakt, staan de Gestalten
in een relatie tot datgene dat nog in het blikveld is geplaatst, verge-
leken bij voorheen toen die Gestalten zelf nog in het blikveld aanwezig
waren. Dit is de verklaring van het fenomeen van de patiënt die ons

* Blikveld staat hier ook voor 'gehoorveld', 'reukveld', 'smaakveld', 'tastveld' en
'evenwichtsveld', dit wil zeggen als representant van alle overige territoiren der
zintuiglijke media van de geest. Het gaat natuurlijk niet om het blikveld, re-
pectievelijk gehoorveld etc...., maar om wat in dit blikveld intentioneel uitge-
wisseld wordt tussen persoon en wereld, in de betekenis van zin-nemen en zin-
geven. Ik citeer een passage uit mijn inaugurale rede, die betrekking heeft op
deze aangelegenheid: Wij brengen de zichtbare werkelijkheid, juist als zichtbaar,
actief tot stand, door de structurering van ons gezichtsveld. Los van ons is er
geen gezichtsveld. Wij maken de wereld tot ons gezichtsveld.' 'Ons zien is zin-
nemen, want wij eigenen ons de wereld als gezichtsveld toe. En wij eigenen ons
de wereld als geluidsveld, als olfactorisch, als tactiel veld toe. Maar dit zin-
nemen vindt plaats doordat wij de wereld tot gezichtsveld constitueren, dus door
zin-geven. Zin-nemen en zin-geven zijn twee kanten van éénzelfde activiteit' (zie
le deel van dit artikel, en het artikel 'De taak van de psychiater' in mijn bundel
Psychiatrische Perspectieven).
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vertelt dat hij eigenlijk het steeds heeft geweten, wat verdrongen was
en hem nu geduid werd. Alles verandert van gedaante, van Gestalt zo-
dra het uitgewisseld wordt, en buiten het blikveld is geraakt waarin het
kort tevoren nog aanwezig was. Door deze uitwisseling is de relatie
veranderd, en daarmee de Gestalt zelf. De aandacht 'ziet' de Gestalt
niet meer buiten het blikveld, maar 'weet', onbewust, zeer wel van die
Gestalt af. Deze Gestalt, nu buiten het blikveld gesteld, blijft in relatie
staan met al het overige, binnen en buiten het blikveld, maar zij is
getransformeerd. Er is door deze uitwisseling een gedaanteverwisseling
een metamorfose, een Gestaltverwisseling ontstaan, èn in de Gestalt
zelf, èn in de relaties met de Gestalten binnen het blikveld als daar-
buiten. Transitiviteit bestaat er dus niet alleen bij de zijnswijzen onder-
ling, zoals de sympatische, waarnemende en reflectieve zijnsmodi, maar
geldt ook voor alle psychische Gestalten. Alleen zijn die ontelbaar van
aantal, in tegenstelling tot de zijnsmodi. De onderlinge relaties van
Gestalten veranderen niet alleen onbewust, doordat zij buiten de aan-
dacht zijn gesteld, maar evengoed bewust. In dit laatste geval evenwel
kan de persoon de transformatie bewust waarnemen, en ook reflectief
onderkennen, in het geval bij voorbeeld van een wijziging van oordeel,
van smaak, van instelling. Waarbij het er voor ons betoog niets toedoet
of deze bewuste wijziging het gevolg is van innerlijke verandering bij
de persoon of meer door situatieve veranderingen. Want de persoon is
natuurlijk niet op te vatten als een geïsoleerde eenheid, maar deze leeft
in wederkerige verbondenheid met zijn omgeving. Sterker nog: de situa-
tieve betrekkingen bepalen in aanzienlijke mate het individu en om-
gekeerd worden deze beïnvloed door het individu. Ik verwijs in dit ver-
band naar de relatie zin-geven en zin-nemen, die ik ontleend heb aan
MERLEAU-PONTY, en waarvan het belang in mijn inaugurale rede
('De taak van de psychiater') is terug te vinden. Zin-nemen en zin-
geven veranderen door uitwisseling. Dit verloopt niet causaal, want er
is psychisch geen causaliteit, maar begrijpelijk, via gecorreleerde re-
laties en transformaties.
Als nu gesteld wordt dat 'het' onbewuste alleen in abstracto bestaat,
neemt dat niet weg dat onbewust wel in concreto bestaat. Op het eerste
gezicht zegt deze term niets meer dan dat het aanduidt datgene wat niet
bewust is, met andere woorden een negatie. Maar dat is niet juist. Wij
weten dat onbewust ook betekent zich buiten de aandacht bevindend,
en dat is geen negatie meer, maar een vaststelling. En wij weten, dat dit
inhoudt twee zaken: Ten eerste spaart het de psyche van de mens, die
niet alles kan verwerken, voor wie het schadelijk zou zijn indien alles
wat hij ervaart bewust zijn zou en blijven. Er bestaat een gezonde af-
weer (3). Maar het gaat om hetgeen afgeweerd wordt, welke selectie er
wordt getroffen. Deze selectie is niet doelbewust, niet weloverwogen.
De afweer kan pathologische vormen aannemen, bij voorbeeld in de
neurotische ontwikkeling. De selectie kan essentiële elementen buiten
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de aandacht sluiten, die onmisbaar zijn binnen de aandacht. Bij een
gezonde psychische ontwikkeling echter is de afweer van grote posi-
tieve waarde, als regulatieve functie die de psyche een overbelasting
bespaart. Derhalve is Freuds beroemde uitspraak: 'Wo Es ist, soli Ich
werden', zeer aanvechtbaar. Alleen in het geval van een pathologische
ontwikkeling, moeten bepaalde Gestalten opnieuw bewust worden, dm
de ongunstige situatie te verbeteren.
Naast de sparende betekenis van onbewust zijn, buiten de aandacht
blijven, oefenen de Gestalten, die onbewust zijn, nog andere functies
uit. In het geval van een normale ontwikkeling blijven de onbewuste
Gestalten in relatie tot bewuste, kunnen dus gemobiliseerd worden en
geretransporteerd worden en opnieuw onder de aandacht komen. Dit
betekent een potentiële rijkdom, als een ruim banksaldo, waarvan op
te nemen valt, indien dit nog mocht zijn. Bovendien blijven de on-
bewuste Gestalten, door hun verbonden blijven met bewuste Gestalten
een uitwerking uitoefenen op alles wat bewust is, zonder dat retranspor-
tatie nodig is: in de zin van resonnantie, van een ongeweten invloed
uitoefenen op hetgeen bewust wordt geweten.
Deze invloed kan ongunstig zijn bij bovengenoemde pathologische
selectie. In plaats van een heilzame, ongekende invloed uit te oefenen,
van een potentiële rijkdom te zijn, en in plaats van de beperkte capa-
citeit van bewustzijn te sparen, kunnen zij storingen verwekken als er
elementen buiten de aandacht teruggevoerd willen worden binnen de
aandacht. Deze preoccupatie, mitsgaders alle energie die nodig is om
onbewust gewild en onbewust geweten deze Gestalten buiten de aan-
dacht te houden, spaart allerminst de bewuste activiteiten, interfereren
daarentegen op schadelijke wijze. Wij blijven zitten met een schijnbare
inconsequentie. Hoe kan, wat onbewust gewild en onbewust geweten
is, van het bewustzijn uit, dus bewust, die Gestalten buiten de aan-
dacht houden? Als wij aanvoeren dat in plaats van onbewust gewild en
onbewust geweten ook kan worden gezegd bewust ongewild en bewust
ongeweten, want van het bewust zijn uit mag men dit zo stellen, dan
is het nog niet begrijpelijk om ons voor te stellen wat hierbij gebeurt.
Laat ons een voorbeeld nemen. Stel in de plaats van blikveld als meta-
foor een emmer De emmer heeft een zekere capaciteit. De rand van
de emmer geeft concreet de grens aan van de inhoudelijke capaciteit
van de emmer. Kan de persoon niet meer alle aanwezige Gestalten
onder zijn aandacht bevatten, dan 'vloeien' er noodzakelijkerwijze
Gestalten af, zoals bij een emmer die overvuld is geraakt. Wat over-
vloeit is vergeten, is voor goed verloren. Wat overvloeit is al datgene
wat letterlijk gebrek aan gewicht heeft, wat onbetekenend is, van
weinig gewicht is. Het teveel vloeit af. Waarom vloeien nu ook die
Gestalten af, die de integratie te boven gaan, die de integratie te zwaar
wegen? Nu gaat de vergelijking met de emmer en zijn vloeibare inhoud
niet meer op; de zwaarwegende elementen zouden juist op de bodem
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zakken. Het zal ons voorstellingsvermogen niet te moeilijk vallen om
ons voor te stellen, dat de te zware Gestalten niet over de rand af-
vloeien, maar dóór de bodem van de emmer uit de inhoud van de
emmer verdwijnen. Wij behoeven ons niet het hoofd te breken met ons
af te vragen, hoe wij dan wel die bodem van die emmer ons moeten
indenken. Elke metafoor heeft zijn tekortkomingen en ook deze. Van
meet af aan is ons bewustzijn geen emmer. Als zodanig is deze voor-
stelling irreëel, maar reëel bruikbaar als beeldspraak. Op eendere wijze
is die vreemde emmerbodem, die 'te zware' Gestalten niet kan dragen
en moet laten doorzakken, irreëel, maar reëel bruikbaar om ons een
voorstelling te maken van de wijze waarop Gestalten van binnen de
aandacht buiten de aandacht geraken, niet door een censuur, maar
door hun te grote gewicht. En dat daarom die Gestalten juist bewust
ongewild en bewust ongeweten, gezien van de onbewuste 'zijde', en on-
bewust gewild en onbewust geweten, gezien van de onbewuste 'zijde',
getransporteerd worden: zij transporteren namelijk zichzelf. Deze 'zak-
ken' uit het blikveld, omdat ze te zwaar wegen, het psychisch draag-
vermogen (niet objectief beoordeeld, maar subjectief beleefd) te boven
gaan. De Gestalten blijven echter herinnerd, soms vaag, soms helemaal
niet meer. Maar er blijft een ongeweten, en ongewilde, herinnering
bestaan, die onbewust is.
Wij moeten overigens het vermogen van ons geheugen niet over-
schatten. Ik wil niet zeggen hoe gebrekkig is ons geheugen, maar hoe
beperkt. Wat een moeite kost het ons niet om van een recent afgelopen
week van uur tot uur ons te herinneren wat wij hebben gedaan, laat
staan wat wij hebben gedacht. Een fractie daarvan blijft ons bewust.
En dan als wij ons een willekeurige week uit een vorig jaar trachten te
herinneren; dan blijkt dat wij vrijwel of geheel niets meer weten van
hetgeen toen gebeurd is en ervaren werd. Toch blijven van bepaalde
Gestalten, die buiten de aandacht zijn gevallen, herinneringsbanden
bestaan, namelijk van die welke juist 'uitgezakt' zijn door hun over-
wicht. Hierdoor hebben zij een zekere overwaardigheid gekregen, die
aanleiding geeft tot een ongeweten preoccupatie. Zij blijven echter
onbewust, totdat door een stimulans deze sluimerende, maar door hun
overwaardigheid actieve herinneringen van ongeweten weer geweten
worden; dit geweten worden kan allerlei graden van helderheid hebben,
van vaag tot zeer scherp afgetekend.
Hoe moeten wij ons nu die re-transportatie voorstellen? Vooropgesteld
dient te worden dat retransportatie alleen plaats heeft van overwaar-
dige herinneringen, niet meer van werkelijke vergeten alledaagse bele-
vingen. Die zijn voor goed en werkelijk vergeten. Evenwel, de door hun
'zwaarte' 'uitgezakte' Gestalten kunnen geretransporteerd worden, uit
hoofde van de herinneringsband die is blijven bestaan, juist door de
gebeurtenis en beleving van het 'uitzakken'. Tevens zijn de Gestalten
getransfigureerd door het buiten de aandacht vallen, en onderhevig
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geweest aan verdichting en verschuiving; bovendien veranderen de Ge-
stalten, zoals Freud aangaf, doordat gedachten en voorstellingen in
hoofdzaak worden 'omgezet' in beelden (vgl. Freuds begrip Traum-
arbeit). Een stimulans weet hen te wekken. Vanzelfsprekend een sti-
mulans die rechtstreeks verband houdt met deze latente Gestalten. On-
bewuste Gestalten, kan men zeggen, hebben slechts een (zeer bepaal-
de!) stimulans nodig om opnieuw geactiveerd te zijn.
De retransportatie kan volledig zijn of onvolledig, dit wil zeggen in het
eerste geval treedt er een retransfiguratie op, een duiding van en een
opheffing van verdichtingen en verschuivingen, de beeldtaal wordt 'ge-
dachtentaal'. Is de Gestalt nog al te 'zwaar', dan dringen slechts vage
of sterke angsten op, of andere manifestaties, die nog onder de regie van
verdichting en verschuiving staan. Een werkelijk volledige herinnering,
dit wil zeggen een volkomen retransportatie veronderstelt echter op-
heffing van de transfiguratie, opheffing van verdichting en verschuiving,
'terugvertaling' van onbewuste beelden in bewuste beelden en/of be-
wuste gedachten, resp. woorden. Om misverstand te voorkomen: het
gaat hierbij vanzelfsprekend niet om transportatie, resp. retransportatie
tussen beleving en onbewuste herinnering, maar tussen bewuste her-
innering en onbewuste herinnering.
Hoe nu onbewust de Gestalten getransfigureerd worden heeft Freud op
fraaie wijze verhelderd. Met hetgeen hij Primrvorgang heeft genoemd,
gaf hij aan, hoe in hoofdzaak door verdichting en verschuiving Gestal-
ten van gedaante veranderen na hun overgang van binnen de aandacht
naar het gesteld zijn buiten de aandacht. Waarom deze transfiguratie
op deze wijze plaats heeft lijkt mij zeer moeilijk aan te geven, zonder
speculatief te worden. Dit bezwaar kleeft evident aan de verklaringen
die Freud hierover heeft gegeven, deze zijn louter hypothetisch.
Bij een neurotische ontwikkelingsstoornis wordt er relatief meer, te veel
ook, buiten de aandacht gesteld. De neuroticus is niet bij machte, juis-
ter gezegd méént niet bij machte te zijn om dit 'te veel' te kunnen ver-
werken, dat wil zeggen te integreren en te reguleren. De afweerin-
stelling overheerst over de verweerinstelling (3). Er treedt bij de neurose
een uitwisselingsvermindering op, een verstarring. Door de remmingen
van de uitwisselingsmogelijkheden ontstaat er een toestand van status
quo, de dynamische activiteiten worden geautomatiseerd tot schemati-
seren, tot gewoontevormingen, en het statische overweegt; bewust on-
geweten, bewust ongewild grotendeels, en tevens onbewust gewild,
onbewust geweten, met andere woorden buiten de aandacht om. Na-
tuurlijk, want de Gestalten in relaties zijn, zodra zij buiten de aandacht
zijn gesteld, ongeweten, ongewild, vergeten. Zij veranderen kwalitatief
en kwantitatief door dit transport van binnen naar buiten de aandacht,
die een transformatie een gedaanteverandering bewerkstelligt: Het
werkt anders, datgene wat buiten de aandacht is gesteld, vergeleken
met wat binnen de aandacht valt.
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Bij de neuroticus gaat het erom, dat hij in principe onveranderlijk blijft
omdat er tet weinig uitwisseling is, te weinig gedaantewisselingen
beleefd worden. Hij wijzigt relatief weinig, hij heeft een aantal mogelijk-
heden opgeheven, buiten de aandacht gesteld en de neuroticus beschikt
dientengevolge over slechts een gereduceerd aantal bestaansmogelijk-
heden, die bovendien in een ongeweten ongunstige relatie staan met de
uit het blikveld geëlimineerde en derhalve getransformeerde, getrans-
figureerde Gestalten. Neurose betekent uitwisselingsbeperking, zelf op-
gelegd, maar grotendeels ongeweten en ongewild. Neurose is een syn-
droom van psychische contractuur. Men kan de vergelijking maken met
een verschijnsel op fysiek vlak. In het midden latend waardoor, heeft
iemand een flexie-contractuur van zijn knie. Hierdoor is het gaan be-
lemmerd in die mate, dat hij hinkt. Laat hij die slechte gewoonte
bestaan, dan wordt die toestand blijvend. Door met inspanning en pijn
regelmatig te oefenen kan de knie weer normaal functioneren, althans
zodanig, dat de knie naar omstandigheden maximaal mogelijk opnieuw
beweeglijk is.
De behandeling van de neurose-lijder is overeenkomstig. Ook deze moet
regelmatig, met inspanning en pijn, oefenen. Die oefening bestaat in
psychotherapeutische gesprekken, en wel door middel van passieve con-
frontatie, door de therapeut actief bewerkstelligd. Een weer vrij maken
van de gefixeerde, verstarde uitwisselingsmogelijkheden, hetgeen im-
pliceert re-transportatie naar het blikveld, van wat er buiten werd
gesteld, en, door inpassing regulatief en integratief temidden der be-
wuste Gestalten, re-transfiguratie. En wel re-transfiguratie adequaat
aan de presentische situatie en normen, niet in de oude gedaante van
voorheen. Want in die vorm waren deze voor de neuroticus niet te ver-
werken, en juist om deze reden waren zij buiten de aandacht gesteld.
Hoeveel moet worden geoefend, en hoe moet worden geoefend? Hoe-
veel moet worden geretransformeerd? Dat hangt af van de vorm der
neurose. Bepalend is dat er een vrije uitwisseling wordt hersteld, het
verdrongene, resp. het actief opgeslagene, herinnerd wordt, en in het
blikveld meer Gestalten aanwezig zijn dan voorheen, in adequate on-
derlinge relatie en in adequate gedaante. Wat moet weer in uitwisseling
komen? Lang niet alles wat buiten de aandacht is, moet weer onder
de aandacht worden gebracht en worden verwerkt; namelijk zoveel als
psychisch functioneel nodig is, vergelijkbaar met de knie in flexiecon-
tractuur, waarmee na oefening normaal, zonder hinder gelopen kan
worden. Dat hangt af van de condities. Een psychotherapie moet een
einde hebben, en de zogenaamde 'unendliche Analyse' is een verwerpe-
lijke conceptie. Zowel actuele belevingen van eertijds, dus ook infan-
tiele (dit wil zeggen in het infantiele verleden reeds buiten het blikveld
gestelde Gestalten) moeten als dat nodig blijkt, uitgewisseld worden.
En wat nodig blijkt wordt bepaald door het beloop van de psychothera-
pie, geheel analoog aan de knie in contractuur. Het eindresultaat be-
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paalt de duur; zoveel moet weer bewust worden, gewild en geweten,
opdat de neuroticus zijn moeilijkheden in het leven weer zelf kan op-
lossen.
Men kan ook een andere vergelijking maken op fysiek terrein als het
lopen met een knieletsel. Een neurotische ontwikkeling is een onver-
mogen om 'geestelijk voedsel' goed en voldoende te verteren. De psy-
chische stofwisseling (hierin zit ook de term wisseling!) is gestoord. Er
blijven in zijn geestelijke maag onverteerde brokken liggen, die aan-
leiding zijn datgene te vermijden dat de 'stenen in de maag' nog meer
hinder zouden kunnen geven. Allerlei behoedzame wijzen van 'gees-
telijk voedsel' tot zich te nemen kenmerken de afweerinstelling van de
neuroselijder. Een interferentie tussen geest en lichaam in de neurose
is vanzelfsprekend te verwachten en ziet men ook veelvuldig. Iemand
die in zijn jeugd slagen kreeg, en het doet er weinig toe of dit concrete
slagen of slagen in de vorm van reëel beleefde veroordelingen of zelfs
veronderstelde veroordelingen, zo iemand kan geneigd zijn het hoofd
tussen de schouders te laten zakken en gebogen te lopen als een voor
hèm adequate houding van afweer van slagen. Hij moet leren dat het
op latere leeftijd gedaan is met slagen te krijgen op deze wijze en dat hij
niet meer de geestelijke statuur heeft van een kind, die tegenover een
volwassene staat die hem in ieder opzicht de meerdere is. Dat nu die
houding niet meer passend is en dat deze houding herzien dient te
worden.
Bij de conceptie der neurotische structuur en zijn aetiologie is het naar
mijn mening van groot belang de psychologie los te maken van de
driftenleer en de nog spookachtiger driftrepresentanten (Freud) en de
chimaeren van lust en onlust, als primaire beweeggronden van het
menselijke handelen, uit te sluiten. Ik laat verder buiten beschouwing
hetgeen Freud nadien in Jenseits des Lustprinzips heeft verkondigd, als
resultaat van de antinomische relatie tussen eros en thanatos. Hierop is
al zoveel kritiek geuit, juist in de kring der psycho-analytici, dat ik mij
onthoud hier in herhaling te vervallen. Maar dat Lustprinzip, als
fantoom van het 19e-eeuwse positivisme, heeft zich tot op heden ge-
handhaafd.
Nietzsche wees reeds in zijn Jenseits von Gut und 55se op het onhoud-
bare van deze conceptie. Lust en lijden zijn begeleidingsbelevingen.
'Wohlbefinden, wie ihr es versteht — das ist ja kein Ziel, das scheint
uns ein Ende! Ein Zustand, welcher den Menschen als bald lkherlich
und verkhtlich macht'. — 'Nochmals gesagt, es gibt hiihere Probleme
als alle Lust- und Leid und Mitleid-Probleme; und jede Philosophie,
die nur auf diese hinauslaiift, ist eine Naivifát'. En Nietzsche geeft
precies aan wat met lust wordt bedoeld, namelijk exact zoals Freud het
heeft bedoeld, als 'das Gliick des Ausruhens, der Ungestewtheit, der
Sattheit, der endlichen Einheit' (4 p. 131). Wat zijn dan wel de drijf-
veren van het menselijke handelen? Ook geen 'Wille zur Macht'; zie
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het echec van de introductie hiervan in ADLER'S Individualpsychologie.
Alles in deze richting verondersteld is zonder meer speculatie, en sim-
plistische constructie. Wederom is een uitspraak van Nietzsche een
duidelijke waarschuwing tegen alle pogingen om tot een simpele fun-
damentering te komen: 'Wie unordentlich und reich ist dieser ganze
Seelen-Haushalt!'
Hoe meer men deze basale vraag open laat, hoe realistischer men is.
Het gaat zeker om iets, dat typisch is voor alle menselijk leven, en
geestesleven. Het gaat om ontplooiing en groei als principe, om ont-
wikkeling in de zin van een geraken tot maximale innerlijke geestelijke
vrijheid, van een maximaal uitwisselingspotentieel, van verwezenlijking
van mogelijkheden, van mobilisatie van capaciteiten, begaafdheden en
talenten, van groei tot zelfstandigheid en van aanpassing en ook van
verwerping van die vorm van aanpassing die afgewezen wordt om
welbewuste motieven. Bij voorbeeld bij die mensen die niet weigeren
kunnen, die moeten leren nee te zeggen in die omstandigheden waarin
hun voorkeur uitgaat naar nee zeggen, maar waar zij dit uit angst na-
laten en daarom toch toestemmen. Het gaat om een ontwikkeling die
voeren moet tot vrijheid van keuze, tot een eigen oordeel, tot zelf-
kritiek en van weten van eigen grenzen. Maar niet een ontwikkeling die
macht als doel heeft.
Wij blijven met een open vraag, waarom de mens zus of zo handelt.
Het is een open vraag hoe 'geest' is ontstaan en wat 'geest' is. Het blijft
vooralsnog een open vraag hoe 'geest' geëvolueerd is, maar naar mijn
opinie zeker niet uit 'driften'. Het is een open vraag waarom de geest
altijd beweegt. Dat is de vraag naar wat leven is. Leven is bewegen,
zowel functioneel-lichamelijk als geestelijk functioneren. Dit is empirie,
die ons toestaat in dit licht inzichten te hebben, die echter belemmerd
worden door hypothesen zoals het onbewuste, driftpsychologie, en
associatieleer. Werking, als levensprincipe. Het levende 'werkt', is in
werking gesteld, moet werken zolang als het levende leeft. In het
psychisch medium heerst ditzelfde principe. Alleen is daar een ont-
wikkelingsniveau bereikt bij de mens die wij omschrijven met bewust-
zijn, met aandacht, met psychisch blikveld, respectievelijk hoor-, tast-,
reuk-, smaak- en evenwichtsveld, met een uitwisselingspotentieel (hoe-
veel ziet de mens, hoort, voelt, ruikt en proeft hij, en wil hij zien, horen
etc...., respectievelijk hoeveel kan hij zien, horen etc. qua aanleg!).
Hoeveel is hij bereid om zijn psyche te oefenen en te bekwamen, zoals
zijn lichaam?
Als consequentie van het voorafgaande kan men ook een ander model
poneren dan door Freud werd opgesteld. Ik wil afzien van Freuds in-
zichten op het gebied van het dromen te dezer plaatse uiteen te zetten.
In zijn 'Traumdeutung' kan men dit nalezen. Aan zijn inzichten van
1899 heeft Freud in zijn later leven weinig toegevoegd en weinig
veranderd.
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Gaat men niet uit van een opdringen van wensen of van angsten uit
onbewuste regionen, figuurlijk opgevat van 'beneden' naar 'boven', dan
is er bij voorbeeld het navolgende model te geven. Laat ik evenwel
vooropstellen dat dit nieuwe model niets verandert in de wijze, waarop
men in de psychotherapie gebruik maakt van dromen door interpretatie,
als middel om toegang te krijgen tot de conflictmatige Gestalten die
buiten de aandacht zijn gesteld.
In de slaap, zo kan men het stellen, dringt 'licht' van de bewuste sfeer
uit, figuurlijk opgevat van 'boven' naar 'beneden', ongeweten en onge-
wild bewust, dóór in de territoiren die buiten de aandacht vallen. In de
slaap valt uiteraard al het geestelijke buiten de aandacht. Er wordt licht
geworpen in de duisternis van de slaap, als een lichtstraal in de diepere
lagen van de oceaan. Beelden doemen op, en zelden woorden, en de
mens droomt. Waarom?
Ieder mens droomt, iedere nacht, doorgaans vier à vijf perioden van
20 minuten op een nachtrust van ongeveer 7 1/2 uur, stelde DEMENT
vast. Zijn conclusie was, dat 'dreaming appears to be an intrinsic part
of normal sleep and, as such, although the dreams are not usually re-
called, occurs every night in every sleeping person' (3). Dromen is dus
geen pathologisch verschijnsel, want het voorkomen van dromen, door
onmiddellijk als iemand gaat dromen de slaap te onderbreken, doet
prikkelbaarheid en nervositeit ontstaan na enkele nachten.
Ieder mens komt overdag niet 'klaar' met hetgeen hij te verwerken
heeft gehad. Er blijft altijd een residu achter, dat om verwerking, 'ver-
betering' vraagt. Zeker als daarbij nog komen elementen uit het ver-
leden buiten het blikveld aanwezig, die tot cumulatie van onverwerkte
conflicten aanleiding geven, en die ook om 'uitwisseling' vragen. Dit
vragen is niet op te vatten in de zin van een driftmatig impulsief 'op-
dringen', opstoten willen in 'het bewuste', maar is als het ware onbeant-
woorde correspondentie, die beantwoord moet worden, brieven die uit-
gewisseld moeten worden en reeds al te lang op een beantwoording
hebben liggen wachten. Er blijft dus in de meeste mensen, als zij gaan
slapen, door het tekort aan integratie en regulatie, een zekere onrust
bestaan. Het hangt er maar van af hoe sterk deze uitvalt om een
inbreuk op de slaap te maken, uitgaande van de bewust ongewilde
(want het individu wil bewust slapen), maar onbewust wèlgewilde
aandacht. Als expressie van deze 'belichting' door de aandacht, als
resultaat hiervan, ontstaat het dromen. Het is geen drift, maar een
ongeweten wil, die een zijnswijze doet domineren over de zijnswijze
van het slapen, namelijk het dromen. Dat dit in werkelijkheid een
bewuste* zijnswijze is laat zich afleiden uit het feit, dat dromen her-
innerd worden, en dus bewust zijn. Dromen is dus de vierde zijnswijze

* Met het voorbehoud dat de bewustzijnsgraad niet optimaal is.
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van bewustzijn, naast de drie overige, naast de sympathische, waar-
nemende en reflectieve. En deze vierde zijnsmodus is de enige die de
slapende zijnswijze kan domineren: dat kunnen de overige drie zijns-
modi niet. De functionele samenhang der vijf zijnsmodi is aan te geven
als een 'Mobile' van Calder. Een lichtbundel valt op het zwevend stel-
sel. Een der zijnswijzen wordt aangetrokken, komt naar voren en domi-
neert over de vier andere. Totdat de situatie verandert; de lichtbundel
verandert en trekt nu een andere zijnswijze aan. Dit is passief. In de
actieve vorm richt een zijnswijze zijn aandacht op een andere con-
stellatie, stelt het geheel in een ander licht. Dromen is bewust maken
willen, de aandacht laten vallen op iets dat de geest is blijven bezig
houden, en nog zulk een onrust verwekt, dat zij prefereert die onrust
eerst te matigen door het dromend verwerken. Want dat er in droom-
toestand verwerkt wordt is duidelijk: want doorgaans slaapt de mens
na zijn dromen weer in zonder wakker te zijn geweest. De rust is
bereikt, althans in die mate, dat het slapen weer domineren kan over
he dromen. Of het nu wensen zijn, of angsten of andere zaken die de
aandacht ongeweten en ongewild bleven bezighouden, doet in feite niet
ter zake. Het gaat steeds om onverwerkte ervaringen en belevingen, die
de mens zelf slapende niet ongemoeid laten: het moeten verwerken pre-
valeert over het psychisch uitrusten. Behalve de poging tot verwerken,
die de dromer na verloop van een 20 minuten weer toestaat door te
slapen, omdat er voldoende verwerkt is, kan het ook zijn dat bij de
persoon na een 20 minuten van dromen zijn geest zo afgemat is, dat hij
weer dusdanige behoefte heeft aan rust, dat hij opnieuw de slaap vat,
omdat hij dit pogen tot dromend verwerken niet langer meer kon vol-
houden. Is hij na enige tijd voldoende uitgerust, dan tracht opnieuw
de aandacht zich te richten op het onverwerkte en stelt een nieuwe
poging in het werk om tot verwerking te geraken. In een periodiek
pogen, vier à vijf keren per nacht, 'valt' de aandacht op het onver-
werkte, wil het verwerken zo veel als mogelijk is, en liefst oplossen.
Van dit standpunt uit gezien is ook te begrijpen de behoefte die menig
mens kent om een droom te willen 'afdromen'; na wakker te zijn ge-
worden tracht men weer in te doezelen om de onderbroken droom voort
te zetten, kennelijk omdat men hiervan verwachtingen heeft en op een
positief resultaat hoopt.
Ook het slapen is vanzelfsprekend 'werken' van de geest, een bewegen
van de geest. Verhindert men de mens te slapen, zoals bij 'hersen-
spoeling' wordt toegepast, dan put men hem in korte tijd uit, breekt
men zijn weerstandsvermogen, zodat hij uiteindelijk alles zal doen wat
hem wordt gezegd en opgedragen. Bij het slapen wordt de aandacht
rust gegeven, omdat alles buiten de aandacht wordt gehouden door een
dusdanige verlaging van de vigiliteit, dat er geen aandacht meer actief
is. Wordt, door onrust, deze slaapdrempel overschreden, dan wordt de
persoon niet wakker, maar domineert de dromende zijnswijze, die
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blijkbaar adequater verwerken kan in die omstandigheden, namelijk bij
toch onbetwist gedaald bewustzijn, dan de drie bewuste zijnsmodi. In
zoverre heeft Freud gelijk, dat men de droom de behoeder van de
slaap kan noemen, juister echter is het te zeggen dat dromen de mens
in staat stelt te verwerken zonder te behoeven te ontwaken, en dat het
slapen gemakkelijker weer kan worden voortgezet als de droomactivi-
teit haar werk heeft verricht. De slaper wordt tot zichzelf geroepen,
omdat zaken van belang in hem werken, die voor hem van meer
gewicht zijn dan het voortzetten van het slapen; meer nog, die eerst
verwerkt moeten worden, en voorwaarde zijn om zo snel mogelijk, en
wel in de kortste tijd, weer de slaap te kunnen voortzetten. In zoverre
is dromen als zijnswijze adequater en efficiënter functionerend dan
sympathisch, waarnemend of reflectief zijn. Bij angstdromen of nacht-
merries is hetgeen 'gezien' wordt in de droom te aangrijpend; het kan
als het ware het licht niet verdragen. De dromer kan het niet verwerken
en wordt van emotie — doorgaans angst — wakker. De bedoeling van
dit wakker worden is om alsnog dit aangrijpende, nu wakker, te ver-
werken. Dit heeft zijn analogie ook in de bewuste sfeer. De aandacht
kan voor het inslapen zo intensief gericht zijn op zaken, die de persoon
preoccuperen, dat deze activiteit hem het inslapen belet. De aandacht is
getrokken in die mate, dat deze het belangrijker acht de persoon die
eerst te laten verwerken, vooraleer hem de vrijheid wordt gegeven om
in te slapen. Dit wordt als onaangenaam beleefd, omdat men niet wil
bezig zijn met genoemde zaken, maar wil slapen. Men gebruikt dan
een kunstmiddel om toch tot slapen te geraken, men neemt een middel
te baat dat de vigiliteit doet verminderen: een slaapmiddel. Dromen
worden zeker niet als zo onaangenaam ervaren, als onderbrekers van
de slaap, omdat de bewustzijnsgraad verlaagd is, men is zich niet zo
bewust van het feit niet te slapen als wanneer men niet kan inslapen.
Bovendien verwerkt in de droomtoestand de geest beter de onrustver-
wekkende Gestalten, zodat na een minuut of twintig vrijwel ongemerkt
de toestand van slapen wordt hersteld.

SAMENVATTING

Op grond van de conceptie van het overgankelijke bewustzijn en zijn
modaliteiten worden deze opvattingen in verband gebracht met het neu-
rose-syndroom en met het dromen. Freuds hypothesen van het lust-
principe, van 'het' onbewuste, van een op driftpsychologie en associa-
tieleer gebaseerde neurosetheorie en voorts Freuds droomtheorieën
werden kritisch onderzocht en beoordeeld.

SUMMARY

The conceptions of transitive consciousness and its modalities are confronted with
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the syndrome of neurosis and with dreaming. Freud's hypotheses of the pleasure
principle, of 'the' unconsicious, of a theory of neurosis based on a psychology
of instincts and also his theories on dreaming are examined and criticized.
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VERANTWOORDING
In deze aflevering — zo omvangrijk dat men haast aan een dubbelnummer gaat
denken — worden door Poslavsky en Lit enkele klinisch toegepaste therapieën
aan de orde gesteld. In de resterende bladzijden is het 2e deel (slot) van
Verbeek's artikel aangaande 'het overgankelijk bewustzijn' afgedrukt.
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