Drankdrama
voor de jeugd

Roes. Dramaserie over ervaringen van
jongeren onder invloed van alcohol en
drugs. Totale speelduur: ca. 265 minuten.
Te bestellen via www.trimbospreventie.nl
¤ 17.50.

Een psychoanalyse van
het fundamentalisme
De dood van Sigmund Freud. Het vitale belang
van Freud voor onze tijd. Mark Edmundson.
Uitgeverij De Arbeiderspers,
ISBN 978 90 295 66094, ¤ 19,95.
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‘R

oes gaat over
atten tot je er
bij neervalt,
knetterstoned
de weg kwijt
raken, niet
goed weten
met wie je
allemaal hebt
lopen bekken,
strippen op de
bar, kotsen op
de vloer, met
zijn drieën die
dronken geile
bitch pakken…’ De achterflaptekst
van de VPRO-dramaserie liegt er niet
om. ‘Vooral niet geschikt voor
ouders!’, waarschuwt de sticker op de
dvd-hoes dan ook.
Klinkt waarschijnlijk behoorlijk goed
in de oren van jongeren. Maar zij zijn
niet de eerste doelgroep; de dvd moet
vooral in handen komen van volwassenen die de serie als educatief materiaal kunnen gebruiken. Want de serie
is weliswaar van de VPRO, maar ook
van het Trimbos-instituut en het pro-

D

e kaft van De dood van
Freud laat een fotomontage zien van Freud in
zijn huis in Londen
enkele dagen voor zijn
dood en een parade van
nazi’s voor het gebouw
van de Reichstag in Berlijn. Dat zet wel zo’n
beetje de toon van dit
boek dat de parallelle
geschiedenis van Freud
en Hitler beschrijft.
Hitler en Freud, op vele terreinen
elkaars tegenpolen, hadden ook
gemeenschappelijke trekken: zij wil-

grammaministerie voor Jeugd en
Gezin. En dus staan er ook zinnen op
de hoes als ‘Herkenbaar voor jongeren
in de middelbare schoolleeftijd,
omdat ze er zelf ervaring mee hebben
of er zijdelings mee in aanraking
komen via bijvoorbeeld een vriend,
vriendin of een klasgenoot’. Een
gehaaide scholier zou hier toch wel
doorheen prikken en de achterliggende gedachte raden.
De serie zelf haalt echter vervolgens
iedere twijfel weg. Dit is geen suffe
drank-en drugs-variant van 12 Steden,
13 Ongelukken. De muziek, de
acteurs, de scripts, de montages zijn
goed. Erg goed. De reeks valt lastig af
te doen als moralistisch gezeur over
dat je niet te veel mag drinken of
moet uitkijken met drugs. Doorbrak
BNN met Spuiten & Slikken al een
taboe over drank en drugs, de VPRO
gaat verder door op rauwe, maar
fraaie wijze de potentiële gevolgen te
laten zien. Anno 2008, wel te verstaan. En dus gaat aflevering 1 over
een onzeker meisje dat zich dronken
laat voeren en vervolgens aarzelend

gaat strippen voor een opjuttend
publiek met filmende mobieltjes in de
hand.
De makers raken de jongeren constant
daar waar het pijn doet. Want het is
best lullig als je in een rolstoel belandt
na een zuippartij of dat je over je pas
veroverde chickie kotst en de hele
school daar vervolgens van weet. Zelfs
voor jongeren zijn de effecten van
alcohol op dat moment echt niet tof.
Een zeer sterk punt van Roes is dat de
vinger niet alleen naar de ‘zuipschuit
van Europa’ wijst. In de aflevering
Grand Dessert zijn het de ouders die
zich aan tafel de prosecco, wijn, dessertwijn, cognac en opnieuw wijn
goed laten smaken. Vervolgens worden ze zelf gênant en vergallen ze het
kinderfeestje. Ook in Nachtschade is
het alcoholisme van de moeder van
onmiskenbare invloed (‘dit is een Sex
on the beach-cocktail, heb ik van mijn
moeder geleerd’). En zoals de makers
vertellen: al deze verhalen zijn gebaseerd op of geïnspireerd door de werkelijkheid, helaas. (Bram Peeters)

den de wereld verbeteren en waren
onmiskenbaar autoritair, wat bij de
een uitmondde in het stichten van
een totalitaire fascistische staat en bij
ander leidde tot het opstellen van een
theorie over het ontstaan van totalitaire systemen. Terwijl Hitler ons nauwelijks iets van waarde heeft
nagelaten, kan dit moeilijk van Freud
worden beweerd. De auteur, Mark
Edmundson, hoogleraar Engelse taalwetenschappen in Virginia, wil ons
laten zien dat Freud ons kan helpen
het fundamentalisme beter te begrijpen en het daardoor effectiever te
bestrijden. Hij doet dit aan de hand

van drie cultuur-religieuze studies van
Freud: Totem en taboe, De toekomst
van een illusie en De man Mozes en het
monotheïsme. Centraal daarin staat de
oorsprong van de godsdienst. Het zou
allemaal begonnen zijn met de moord
op de oervader, de leider van de
horde, die het alleenrecht op alle
vrouwen opeiste. Na de moord op de
oervader door de mannelijke leden
van de horde, stortten zij zich op het
lijk en verscheurden het om het vervolgens op te eten. Maar toen de
euforie van de overwinning en het
verwerven van het seksueel genot
weggeëbd was, werden de zonen

Hoe een op
hol geslagen
kritiekmachine te
stoppen
Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en
democratie. Margo Trappenburg, Amsterdam University Press. ISBN 9 789053 568194.
¤ 34,95

bevangen door schuldgevoelens. De
ambivalentie was geboren: enerzijds
wisten de hordeleden zich gesterkt
door het vlees en bloed van de oervader, anderzijds voelden zij de spijt
over de moord op hun verwekker.
Deze gebeurtenissen hebben ertoe
geleid dat de vader als God werd
aanbeden, juist om het schuldgevoel
te beteugelen.
Freud heeft deze mythe zelf gecreëerd om het ontstaan van de religie
te verklaren. Hij wist dat het ontstaan van de godsdienst te herleiden
is tot een drama van menselijke
afmetingen. De psychoanalyse zou

W

e leven in een wereld die
ons continu laat geloven
dat meer altijd beter is.
Meer geld op je bankrekening, meer keuzes in je
leven, meer haren op je
tanden, en ga zo maar
door. Ook in de gezondheidszorg is dit aan de orde
van de dag. Want als er iets
duidelijk is, is dat de zorg
een groeimarkt bij uitstek
is. Altijd moet er meer geld
bij, moeten er meer handen
aan het bed en als de dokter het even niet weet, moet
er gewoon wat meer onderzoek worden gedaan. Een
verdienste van het boek van
Margo Trappenburg over de patiëntenbeweging is dat ze
een fors vraagteken plaatst bij de stelling dat meer altijd
beter is.
Is de patiënt – en in het verlengde daarvan de patiëntenbeweging – echt gebaat bij meer inspraak, meer participatie en meer vraagsturing, vraagt ze zich af. Betekent het
niet aflatende streven naar meer democratie in de zorg
niet simpelweg dat de patiënt met de grootste bek aan het
langste eind trekt en de minder assertieve cliënt het nakijken heeft, zo houdt ze de lezer voor. Ook legt ze overtuigend de vinger op de achillespees van deze nog zo prille

ervoor moeten zorgen dat dit menselijk
drama verdragen kon worden door het
individu. De schuldgevoelens zouden
niet afgeweerd dienen te worden door
projecties op de buitenwereld of door
obsessioneel bezig zijn met één zijde
van de ambivalentie.
Projectie is goed aanwijsbaar in nazi
Duitsland waarbij Hitler als de Führer
de Joden aanwees als bron van alle
maatschappelijke ellende. Dichter bij
huis kunnen we het obsessioneel
bezig zijn met de waarheid en God
herkennen in het religieuze fundamentalisme. Zou de mythe van Freud
voldoende tegengif kunnen bieden

beweging. Patiëntenorganisaties worden als ze niet oppassen zo overladen met uitnodigingen om op congres A een
lezing te geven, in gremium B het cliëntenperspectief te
vertegenwoordigen en in raad C in gesprek te gaan met
beroepsbestuurders dat ze compleet burnt-out raken en
constant menskracht tekort komen. Niet voor niets luidt
de titel van haar boek: Genoeg is genoeg.
Toch overtuigde Trappenburg me niet. Haar voorbeelden
van overvraagde en naar adem snakkende patiëntenclubs
laten weliswaar niets aan duidelijkheid te wensen over.
Heel instructief is bijvoorbeeld de manier waarop de vertegenwoordiger van de Stichting Anorexia en Boulimia
Nervosa bij de ontwikkeling van een multidisciplinaire
richtlijn door de deskundigen afgeserveerd is. En iedereen
kent ook wel de voorbeelden van cliëntenraden die door
hun raad van bestuur met een continue vloed aan taaie
en ingewikkelde beleidspaperassen ingepakt worden.
Maar een uitweg uit deze democratische schijnmanoeuvres biedt ze nauwelijks, behalve haar oproep om de idee
dat er almaar meer gedemocratiseerd moet worden te
‘relativeren’.
Een tijdje terug hebben we in Psy een dossier gemaakt
met als titel: ‘Wat heeft de cliënt te vertellen?’ Onze conclusie was destijds tamelijk somber: er wordt in de ggz
nog altijd veel meer óver de cliënt beslist dan dat hij zelf
aan de touwtjes trekt. We zijn nu inderdaad een paar jaar
verder. Maar mij maak je niet wijs dat de klant tegenwoordig wel koning is, en we de emancipatie van de psychiatrische cliënt als afgerond kunnen beschouwen.
(Marty PN van Kerkhof)

tegen dit fundamentalisme of zou het
nog meer voeding geven aan een
radicalisering waarbij Freud wordt
neergezet als een afvallige Jood die
zijn eigen volk verraden heeft? Ook
hier moeten we misschien wel
afscheid nemen van een illusie.
De dood van Freud is met enkele
bezwaren van mijn kant (af en toe de
verhaaltrant van het kastelenromangenre en hier en daar blijken van
onbekendheid met de psychoanalytische terminologie) een boek dat aan
het denken zet, mij althans.
(Jos de Kroon, psychiater)
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