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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1. Vooraf: Boddé, Pil en het Depressiegala

Op maandagavond 25 januari 2016 betrad de Nederlandse pianist en cabaretier  
Mike Boddé het podium van Theater Amsterdam om er, gekleed in een deftig kos-
tuum, een muzikaal optreden te verzorgen voor de ruim 900 bezoekers van het De-
pressiegala. Het evenement, dat werd geopend door Edith Schippers, de toenmalige 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, was georganiseerd door de Mental 
Health Foundation1 en had tot doel ‘depressie op een positieve manier onder de 
aandacht te brengen, door [met] bijdragen van bekende ervaringsdeskundigen of 
anderszins betrokkenen […] de kennis […] te vergroten’ over wat in de psychiatri-
sche diagnostiek de “Major Depressive Disorder” (MDD) wordt genoemd: een 
stemmingsstoornis waarvan volgens cijfers van het Trimbos Instituut - dat onderzoek 
doet naar geestelijke gezondheid en verslaving onder de Nederlandse bevolking - op 
dat moment ten minste 800.000 personen last hadden.2 Boddé bezong in zijn 

1 De Mental Health Foundation is een Nederlandse organisatie die zich onder meer inzet voor 
voorlichting over psychiatrische stoornissen. Voor meer informatie over hun ambities en werk-
zaamheden kan men terecht op <https://mentalhealthfoundation.nl/wat-we-doen/missie/>. Men 
vindt er ook informatie over het Depressiegala. 

2 Zie: <https://www.trimbos.nl/themas/depressie/depressie-feiten-en-cijfers>. De term “depressie” 
kent uiteenlopende betekenissen. Over de implicaties van deze meerduidigheid kom ik verderop 
in deze studie nog uitvoerig te spreken. Nu volsta ik met de aantekening dat in dit proefschrift de 
zogenoemde “Majeure Depressieve Stoornis” centraal staat, zoals deze internationaal is beschreven 
in medisch-psychiatrische studies en in de gezondheidscommunicatie na 1997 en vóór 2013. Dat 
is de periode waarin, zoals ik in hoofdstuk 2 nog zal toelichten, in de meeste Europese landen en 
in de Verenigde Staten de vierde editie van de zogenoemde Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM IV) als referentiekader wordt gebruikt bij de diagnostiek van psychiatri-
sche klachten. Dat betekent dus dat het mij in dit proefschrift steeds gaat om depressie in de 
veronderstelde pathologische betekenis van het woord en niet om depressie in meer “alledaagse” zin 
waarbij het woord wordt gebruikt ter aanduiding van allerlei vormen van neerslachtigheid en 
somberte. Dat dit schijnbaar heldere onderscheid tussen pathologisch en niet-pathologisch 
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optreden de episodes van diepe neerslachtigheid en doodsangst die hij, enkele decen-
nia eerder, zelf had doorgemaakt. 
 Het contrast tussen de zwaarmoedigheid van een depressie en de frivoliteit van 
een galafeest is groot. De stoornis gaat immers gepaard met gevoelens van diepe ter-
neergeslagenheid, interesseverlies, angst, schuldwanen, gedachten aan de dood en 
leidt, bovendien, niet zelden tot suïcide.3 Toch moet het in het theater een vrolijke 
bedoening zijn geweest; Boddé had de lachers op zijn hand. Een bezoeker meldt na 
afloop: ‘Als cabaretier Mike Boddé […] de zaal in loopt met de kreet “Zijn we alle-
maal lekker depri?!” klinkt er een hoop gegrinnik in de zaal.’4 Behalve met de zang-
kunsten en kwinkslagen van Boddé werden de gasten vermaakt met optredens van 
cabaretiers en zangers die de ziekelijke neerslachtigheid ook aan den lijve hadden 
ondervonden. In de pauze werd men getrakteerd op gratis drankjes en wie wilde kon 
voorafgaand aan de optredens voor een meerprijs van 100 euro genieten van een 
‘voortreffelijk viergangendiner’.5 Voor een impressie van de sfeer waarin een en ander 
zich voltrok, kan men nog steeds terecht op de Facebookpagina van de organisator.6

 Het gala heeft volop persaandacht gekregen. Er is over geschreven in verschillen-
de tijdschriften, in dag- en weekbladen en het ‘feestje rond ernstige neerslachtigheid’ 
zoals de paradoxale kop van een artikel in dagblad Trouw luidde, werd veelvuldig 
besproken op de televisie en de radio. Psychiater Bram Bakker, een van de initiatief-
nemers, lichtte de doelstellingen van het evenement toe bij veelbekeken amuse-
mentsprogramma’s als Koffietijd en RTL Late Night. Hetzelfde deed zangeres Karin 
Bloemen (een van de optredende artiesten) in Shownieuws op SBS6 en in de talk-
show Jinek bij de publieke omroep. Daar kwam het gala ook ter sprake bij Een Van-
daag en Nieuwsuur.7 

somber-zijn (ook in de medische vakliteratuur) allerminst onomstreden en in veel gevallen aller-
minst eenduidig is, bespreek ik uitvoerig in hoofdstuk 2.

3 Timmerman en Zitman (2004, 240). In hoofdstuk 2 geef ik een meer precieze en uitvoeriger 
omschrijving van de veronderstelde symptomen van depressie.

 Dit is een relevante plaats om het gebruik van aanhalingstekens en cursiveringen toe te lichten. 
Dubbele aanhalingstekens hanteer ik bij figuurlijk taalgebruik, ter aanduiding van termen en ter 
aanduiding van de “ik” in autobiografische geschriften. Enkele aanhalingstekens duiden titels van 
artikelen en letterlijke citaten aan. Cursivering gebruik ik voor boektitels, tijdschriften, kranten, 
tv-programma’s en websites en een enkele keer ter accentuering.

4 Het gehele verslag van deze bezoeker is hier te lezen: <http://www.napnieuws.nl/2016/01/27/
depressie-trek-je-bek-open/>.

5 Vergelijk: < http://www.depressiegala.nl/vipdiner/>.
6 Deze pagina is raadpleegbaar via de volgende link: <https://www.facebook.com/Depressiega-

la-413279452143499/>.
7 In de bibliografie vindt men een link naar de internetpagina’s waarop de genoemde uitzendingen 

kunnen worden teruggekeken. Voor het artikel in Trouw, zie Pronk (2016).
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 Genoemde woordvoerders maakten geregeld gewag van het taboe waarmee depres-
sie zou zijn omringd en het stigma dat op de stoornis zou rusten. Depressie ‘bespreek-
baarder maken’ was volgens psychiater Esther van Fenema, die ook aan de organisatie 
bijdroeg, zelfs het belangrijkste doel van het gala.8 Met compassie stelt zij vast: ‘Ik hoor 
vaak: op een feestje kun je wel beginnen over je suikerziekte maar niet over je depressie. 
[…] Ik zie zoveel lijdensdruk in mijn spreekkamer. Bovenop hun ziekte hebben men-
sen ook nog last van eenzaamheid, ontkenning en taboe.’9 Ook anderen hebben vast-
gesteld dat het publiekelijk delen van depressiviteit een moeilijke opgave is. Filosoof 
Matthew Ratcliffe, bijvoorbeeld, demonstreert in Experiences of Depression (2015) dat 
‘Many sufferers remark that an inability to convey their experiences to others exacer-
bates an all-pervasive and painful feeling of estrangement from other people that is al-
ready so central to depression.’10 Het galafeest - dat met een tweede editie in 2017 en 
een derde in 2018 is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen - beoogde ertoe 
bij te dragen juist deze ‘inability to convey’ te minimaliseren. 
 Daarmee is het initiatief slechts een van de vele evenementen die, niet enkel in 
Nederland maar ook internationaal, zijn genomen om de “Majeure Depressieve 
Stoornis” onder de publieke aandacht te brengen. In Duitsland bijvoorbeeld - dat 
volgens recente statistieken circa 4.000.000 depressieve mensen telt11 - lanceerde Die 
Stiftung Deutsche Depressionshilfe een landelijke ‘Aufklärungskampagne’ op radio 
en televisie, bedoeld voor ‘Betroffenen und Angehörigen, die bisher wenig über die 
Erkrankung wissen.’12 Dezelfde stichting was in 2014, samen met de Deutsche Bahn 
Stiftung, bovendien verantwoordelijk voor een ‘Bundesweite Plakatkampagne’ op 
treinstations die ertoe diende ‘ganz Deutschland auf die Erkrankung aufmerksam’ te 
maken.13 
 In de dagen voorafgaand aan het galafeest lijkt er van een ‘inability to convey’ met 
betrekking tot de depressie van Boddé evenwel nauwelijks sprake te zijn geweest: de 
cabaretier heeft in de (journalistieke) media openhartig over zijn kwetsuren 

8 Zij legt dat helder uit in het programma Jacobine op zondag (24 januuari 2016) op NPO 1. 
9 Pronk (2016). Zie over depressie, stigma en taboe het proefschrift van Westerbeek (2010) en het 

artikel van Westerbeek en Mutsaers (2008).
10 Ratcliffe (2015, 9). In deze studie citeer ik Engelse tekstfragmenten zonder daarbij een vertaling 

te bieden. Ook bij fragmenten uit Duitse en Franse teksten doe ik dat niet, op enige verhelderin-
gen na waar mij dat relevant lijkt. Van het Italiaans (dat vooral in hoofdstuk 5 voorkomt) lever ik 
een Nederlandse vertaling.

11 Zie: <http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/volkskrankheit-depression.php?r=p# 
Volkskrankheit>.

12 Vgl. <https://www.facebook.com/DeutscheDepressionshilfe/videos/1015427225188773/>.
13 Men kan over de campagne lezen op <http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/11107.

php>.
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gesproken.14 Aan de kijkers van de talkshow RTL Late Night heeft hij bijvoorbeeld 
onthuld dat depressie ‘[voelde] alsof de eeltlaag van mijn ziel […] lag. Alsof je rond-
loopt als een open wond. […] Alles was gevoelig.’ “Verhulling” lijkt hier nauwelijks 
aan de orde: wat in de beslotenheid en het isolement van zijn depressie moet zijn 
beleefd, wordt nu met een groot publiek gedeeld - zij het dat de aard van de ervaring 
als gevolg van het metaforische karakter van zijn formulering in zeker opzicht nog 
steeds “ondoorzichtig” blijft.15 
 De royale belangstelling voor het voor het gala in het algemeen en het optreden 
van Boddé in het bijzonder is indicatief voor de aandacht waarop depressie de afge-
lopen decennia in verschillende domeinen van de samenleving heeft kunnen rekenen 
en waarop in dit boek nog veelvuldig de vinger zal worden gelegd. Het bij uitstek 
publieke karakter van de discussies die over depressie zijn gevoerd, vormt een intri-
gerend contrast met het isolement en de verborgenheid waarbinnen het lijden zich 
heet te voltrekken en waarbij het veronderstelde taboe op het onderwerp juist “ver-
hulling” en “zwijgen” impliceert.
 De belangrijkste aanleiding juist Boddé als artiest op het gala uit te nodigen was 
de publicatie van zijn autobiografie Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon 
(2010). Het bevat het verslag van zijn episodes van neerslachtigheid en angst en 
poogt betekenis te verlenen aan ervaringen die juist met gevoelde zinloosheid ge-
paard gaan. Die nadruk op “betekenisverlening” leg ik met een reden. Autobiogra-
fisch schrijven over ziekte is immers beschouwd als ‘processes of meaning-creation’ 
waarbij in een min of meer samenhangende vertelling wordt geabstraheerd van de 
‘chaotic and incoherent quality [of medical crisis]’.16 Aldus John Wiltshire die in zijn 

14 De uitzending van RTL Late Night kan worden bekeken op <https://www.youtube.com/
watch?v=E-O73WaFsSU>. Uiteraard is daarmee het vermeende taboe op depressie nog niet gere-
lativeerd. Dat er in de journalistieke media uitvoerig over depressie is geschreven, sluit niet uit dat 
elders - in de directe sociale omgeving van patiënten bijvoorbeeld - wel degelijk van een ‘inability 
to convey’ sprake kan zijn.

15 Daarmee raak ik aan een probleem dat zich volgens deskundigen onvermijdelijk opdringt wan-
neer men de aard en impact van depressie wil beschrijven en dat alles te maken heeft met de (door 
patiënten gevoelde) beperktheid van de taal om aan depressie uitdrukking te verlenen. In hoofd-
stuk 2 kom ik hierop terug.

16 Wiltshire (2000, 413). Daarmee is zijn artikel ingebed in het bredere kader van (cognitief-psycho-
logisch) onderzoek naar de rol van verhalen ‘as a way of making sense of experience’, gebaseerd op 
de opvatting van ‘narrative as a fundamental mode of thought that offers a way of ordering expe-
rience, of constructing reality.’ Mattingly and Garro (2000, 24).
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artikel ‘Biography, Pathography, and the Recovery of Meaning’ (2000) op de functies 
van (het construeren van) ziekteverhalen heeft gereflecteerd.17 
 Bij een individuele poging tot ordening van en betekenisverlening aan een over-
rompelende ervaring is het bij Boddé niet gebleven. De auteur heeft zijn autobiogra-
fie ter publicatie aangeboden aan uitgeverij Nijgh en Van Ditmar te Amsterdam die 
het in 2010 uitbracht. Het lijden dat zich - afgaande op hetgeen de auteur daarover 
in interviews heeft verteld - aanvankelijk in afzondering en diepe eenzaamheid moet 
hebben afgespeeld, werd nu op de Nederlandstalige boekenmarkt verspreid en aldus 
voor elke belangstellende toegankelijk gemaakt.18 Getuige de verkoopcijfers zijn dat 
er velen geweest: binnen een jaar werd het werk zeven maal herdrukt, binnen zes jaar 

17 Deze veronderstelling over de zingevende functie van autobiografisch schrijven ligt ook ten grond-
slag aan benaderingen in het domein van de Narratieve Psychologie waarin patiënten worden aan-
gemoedigd om met behulp van “life-writing” grip te krijgen op het lijden dat depressie teweeg-
brengt. Daarbij heeft men ook geprofiteerd van hetgeen in empirische studies is aangetoond met 
betrekking tot het positieve effect van autobiografisch schrijven bij neerslachtigheid. Een voorbeeld 
daarvan is de cursus Op verhaal komen, aangeboden bij verschillende instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg, die tot doel heeft ‘om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om 
het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.’ Vgl. <http://psychiatrie-nederland.nl/
kennisbank/interventies/op-verhaal-komen/>. In het bijzonder kan in dit verband het werk van 
Jojanneke Korte en anderen worden genoemd die in de studie ‘Life Review Therapy for Older 
Adults with Moderate Depressive Symptomatology. A Pragmatic Randomized Controlled Trial’ 
(2012) de effectiviteit aantoonden van ‘life review therapy as an early intervention for depression 
[…] supporting its applicability to a broad target group.’ (1171) Het is speculatie te beweren dat 
het schrijven van de autobiografie voor Boddé inderdaad dergelijke therapeutische effecten heeft 
gesorteerd, te meer daar zijn werk pas is verschenen lang nadat hij dankzij medicatie genezen was. 
Afgaande op wat Boddé in interviews over de ontstaansgeschiedenis van Pil heeft verteld, ligt de 
periode van depressie op het moment dat hij zijn egodocument schrijft dankzij het gebruik van 
antidepressiva reeds ver achter hem: ‘ik heb al zeven jaar geen depressies meer’, zegt hij in 2010 in 
een vraaggesprek in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Het fragment kan worden be-
keken via de volgende link: <http://humortv.vara.nl/fragment/mike-bodde-staat-met-de-pil-op-
de-planken/>. Naar eigen zeggen heeft zijn depressieve episode ongeveer zeven jaar geduurd. In zijn 
autobiografie situeert hij de episode tussen het jaar 1992 en 1998. Vgl. Boddé (2010, 12, 223).

18 Boddé heeft veelvuldig kenbaar gemaakt dat eenzaamheid en isolement in zijn depressieve episode 
een grote rol speelden: ‘Het is iets waar je je […] intens voor schaamt, dat je die gevoelens hebt, 
die hele negatieve gevoelens. Ik heb er ook heel lang over gedaan [om er met anderen over te 
praten]’ vertelt hij in een radio-interview dat via de volgende URL kan worden beluisterd: <http://
www.npo.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/24-01-2016/RBX_NOS_710486/RBX_
NOS_3160674>. Het citaat vindt men bij minuut 08.04.56-08.05.16. In het televisieprogramma 
Pauw en Witteman vertelt hij bovendien: ‘Ik heb anderhalf jaar straatvrees achter de rug gehad, ik 
durfde de straat niet op.’ Het fragment kan hier worden bekeken: <https://www.youtube.com/
watch?v=23PYtL5P5jE> . (Zie voor het citaat: 00.03.25-00.03.41).



12

werden ruim 40.000 exemplaren verkocht en in 2016 werd een veertiende druk op-
gelegd.
 Een korte typering van de inhoud en de structuur van het werk is intussen wen-
selijk. In Pil voert een “ik” het woord die in retrospectie verslag uitbrengt van episo-
des van wat hij zelf met de term ‘depressiviteit’ aanduidt.19 Deze vangen aan nadat hij 
in het jaar 1992 met collega Thomas van Luijn de Wim Sonneveldprijs had gewon-
nen - een trofee ter aanmoediging van beginnende kleinkunstenaars in Nederland. 
Hij betrekt in zieke toestand een kamer in het huis van zijn ouders alwaar hij hun 
zorg geniet totdat hij na een periode van zeven jaar zijn levensgeluk weer grotendeels 
hervindt dankzij het antidepressivum Anafranil.20 Het verhaal laat de dramatische 
transformatie zien van een succesvolle, ambitieuze artiest tot een bange en sociaal 
geïsoleerde ‘Mike Beren op de weg Boddé’, wiens leven wordt beheerst door hevige 
angsten, doodsgedachten en vermoeidheid.21 Op enig moment denkt hij zelfs dat 
alleen zelfdoding hem van zijn lijden kan verlossen. 
 In een van de passages staat hij op een zonnige ochtend radeloos aan de kant van 
de Kralingse Plas in Rotterdam. Hij overweegt in het water te springen in de ver-
wachting dat zijn lichaam onderkoeld zal raken en dat hij dankzij verdrinking defi-
nitief van zijn depressie bevrijd zal zijn. Dankzij de “narration simultanée” - een 
vertelwijze waarbij het onderscheid tussen vertellen en beleven schijnbaar is opgehe-
ven 22 - is het alsof de morbide gedachten van de “ik” direct invoelbaar zijn:

Als er nu niets drastisch gebeurt, dan doe ik het. Dan spring ik in de 
Kralingse Plas en laat me gewoon zinken; of ik wacht tot ik onderkoeld 
ben en indut. Ik kan niet meer. Je moet! Ik kan niet meer. Je moet. Ik 
kan niet meer. Je moe. Ik kan niet meer. Je mo. Ik kan niet meer. Je m. 
Ik kan niet meer. Je. Ik kan niet meer. J.23

De herhalingen, samenvoegingen en woordafbrekingen brengen hier een relatie tot 
stand tussen de vorm en de inhoud van het fragment: op beide “niveaus” is immers 

19 De term ‘depressie’ wordt in de autobiografie voor het eerst gebruikt op bladzijde 17.
20 Anafranil, sinds 1960 op de markt, is volgens de voorlichting op de website <http://www.apo-

theek.nl> een geneesmiddel dat aanhoudende ernstige neerslachtigheid behandelt. De werkzame 
stof in Anafranil is clomipramine. ‘Clomipramine […] regelt in de hersenen de hoeveelheid na-
tuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties’. Het medicijn wordt 
ook gebruikt ter behandeling van obsessies en dwangneurosen, paniekstoornissen en fobieën.

21 Boddé (2010, 46).
22 Herman en Vervaeck (2009, 91).
23 Boddé (2010, 147-148).
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een verlies van controle of grip uitgedrukt. Deze iconisering heeft tot effect dat de 
suggestie van nabijheid bij hetgeen de “ik” ervaren heeft, nog eens vergroot wordt.  
 Dit fragment is slechts een van de vele passages die op vergelijkbare wijze een 
indruk van waarachtigheid en nabijheid evoceren. Daaraan draagt ook het gedocu-
menteerde, feitelijke karakter van de vertelling bij. Zo vermeldt de “ik” steevast de 
data en tijdstippen waarop gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden (‘Het is 
februari 1987, en ik ben net 19 geworden’, ‘Op de avond van [8 september 1996] 
overleed mijn broer’, ‘Half tien; de wekker gaat’).24 Bovendien prijken boven elk 
hoofdstuk de titels van de cd’s en de boeken die de “ik” gedurende de in het hoofd-
stuk beschreven episode zou hebben beluisterd en gelezen. Dergelijke “echtheidssig-
nalen” - de term wordt onder meer gebruikt door Lut Missinne die er de strategieën 
mee aanduidt ‘die ons als lezer doen geloven dat iets “echt gebeurd” is’25 - dragen bij 
aan de indruk dat de depressiegeschiedenis nauwgezet en onverhuld aan de lezer 
wordt geopenbaard - als werd het verborgene en ontoegankelijke van depressie tijde-
lijk opgeheven.
 Nadat hij de curatieve werking van Anafranil heeft beschreven - de effectiviteit 
van dit middel komt voor hem als een grote verrassing omdat alles wat hij eerder 
probeerde hem juist van de wal in de sloot had gebracht - vervolgt de “ik” zijn verslag 
met reflecties op oorzaken van zijn somberheid. Geborgd in het biochemische per-
spectief waarbinnen de werking van het medicijn kan worden begrepen, concludeert 
hij met stelligheid dat zijn neerslachtigheid het gevolg moet zijn geweest van een 
neurobiologisch defect, van ‘een hersenziekte.’26 Depressie moet in zijn waarneming 
dus niet worden begrepen als het gevolg van ‘een jeugdtrauma, een slechte opvoeding 
of een sluimerende onzekerheid’. 27 En dat betekent weer dat de “ik” afstand neemt 
van benaderingen waarbinnen het ontstaan van zijn stemmingsstoornis kan worden 
verklaard op grond van biografische en sociaalpsychologische factoren. Er is hier dus 
sprake van referentie aan uiteenlopende medische opvattingen die door de “ik” ge-
evalueerd worden. 
 Dit laatste is voor de rest van mijn betoog een belangrijke vaststelling. Juist deze 
evaluatieve dimensies - het afwegen van alternatieve benaderingen en perspectieven 
- geven immers aanleiding te vermoeden dat Boddé zich met Pil heeft gemengd in 
debatten die in de samenleving over (de oorzaken en behandeling van) depressie 

24 De passages kunnen worden geraadpleegd op respectievelijk bladzijde 7, 151 en 146 van de auto-
biografie.

25 Missinne (2013, 131).
26 Boddé (2010, 202).
27 Boddé (2010, 206).
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worden gevoerd en dat hij met het openbaar maken van zijn autobiografie dus méér 
heeft beoogd dan het uitdrukken en delen van strikt persoonlijke ervaringen.28 
 Van engagement met deze discussies kunnen in Pil ook de ingebedde besprekin-
gen van uiteenlopende (medische) publicaties getuigen. Er komen onder meer pas-
sages in voor waarin de “ik” verslag uitbrengt van inzichten die hij heeft opgedaan bij 
het raadplegen van zogenoemde zelfhulpboeken. Ik noem The Feeling Good Hand-
book (1999) van de Amerikaanse psycholoog Eric Burns - een publicatie over de zo-
geheten cognitieve therapie -waarin (aldus de “ik”) beweerd wordt dat ‘99 procent 
van de gedachten die mensen somber maken zogenoemde “cognitive distortions” 
zijn. […] Wanneer je somber bent, is het dus zaak te achterhalen met welke gedach-
te je jezelf somber maakt, en deze gedachte te vervangen door een gedachte die wel 
reëel is.’29 Dat is een standpunt dat de “ik” resoluut verwerpt. Zijn somberheid be-
schouwt hij als ‘een staat van zijn, niet [als] een manier van denken.’30 Elders wijdt 
hij een bespreking aan ‘het maffe boekje’ Overcoming the Rating Game. Beyond Self-
Love, Beyond Self-Esteem (1991) van Paul Hauck, waarin, aldus de “ik”, wordt gesteld 
‘dat sombere gevoelens ontstaan wanneer mensen een oordeel vellen over zichzelf.’31 
Depressie is er opgevat als een probleem van zelfevaluatie dat door een meer functi-
onele manier van denken en ‘self-rating’ kan worden overwonnen: ‘There is only one 
technique you need to follow if you wish to avoid feelings of inferiority, low self-
respect, low self-esteem, and low self-worth. To cure yourself of these conditions, do 
one thing: never rate yourself or others. Nothing else is needed.’32 Paradoxaal lijkt deze 
claim overigens wel, want aan het vermogen tot functioneel oordelen over “ik of 
anderen” schort het bij depressiviteit nu juist maar al te vaak. Het is, anders geformu-
leerd, maar de vraag of iemand die door cognitieve en emotionele ontregeling wordt 

28 Zie voor een helder overzicht van de ‘long-standing polemic concerning the usefulness of antide-
pressants in the treatment of major depressive disorder’ Naudet e.a. (2015, citaat op pagina 321). 
Over deze discussies kom ik later te spreken. Ter illustratie van het publieke karakter van deze 
debatten in Nederland verwijs ik vast naar de uitzendingen van Pauw en Witteman (1 februari 
2010) en Zembla (21 september 2008) waarin het onderwerp uitgebreid ter sprake kwam. Voor 
een korte bespreking van de wijze waarop Pil zich in deze debatten mengt zie Van der Meer 
(2013).

29 Boddé (2010, 44). In het Handbook of Depression (2009, 298) worden de cognitieve benaderingen 
van depressie door Jutta Joorman als volgt omschreven: ‘Cognitive theories of depression propose 
that people’s thoughts, inferences, attitudes, and interpretations, and the way in which they attend 
to and recall these events determine their emotional responses.’ In paragraaf 2.4. kom ik uitge-
breid op deze opvatting terug.

30 Boddé (2010, 50).
31 Boddé (2010, 49).
32 Hauck (1991, 32, cursivering in origineel).
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gekweld, in staat kan worden geacht op de eigen gedachten en standpunten te reflec-
teren - laat staan dat hij deze naar believen kan corrigeren en regisseren. Belangrijk is 
vast te stellen dat dit uitgangspunt ook in Pil ter discussie wordt gesteld. Het adjec-
tief ‘maffe’ spreekt in dit verband boekdelen. Later stelt de “ik” bovendien: ‘het [boek 
hielp] mij niet. De rampscenario’s buitelden zo snel over elkaar heen dat ik er totaal 
geen grip op kreeg.’33 
 De conclusie moet zijn dat Boddés werk een intertekstuele component heeft: de 
uitdrukking van persoonlijk lijden is vervlochten met (een in de eigen ervaring ge-
grond) commentaar op (zelfhulp)publicaties met een medisch-therapeutische thema-
tiek. Vertellingen over het individuele en persoonlijke interfereren met reflecties op 
dat wat het particuliere ontstijgt - zoals de oorzaken van depressie (verwoord in medi-
sche publicaties) en de waarde van cognitieve therapie - op het bovenindividuele dus.34 
 Boddé heeft met Pil een tour door het land gemaakt. In het voorwoord bij de 
veertiende druk, waarin de auteur op de receptie van zijn werk terugblikt, meldt hij: 
‘Op tientallen congressen en seminars heb ik mijn verhaal gedaan. Ik heb voorgele-
zen uit het boek in een tbs-kliniek, in psychiatrische klinieken, in boekwinkels en 
buurthuizen, en op festivals en manifestaties.’35 Boddé heeft bovendien over zijn 
autobiografie verteld in onder meer de talkshows Pauw en Witteman en De Wereld 
Draait Door. Daarbij heeft hij het geëngageerde karakter van zijn depressieverslag zelf 

33 Boddé (2010, 51). 
34 Het begrip “intertekstualiteit” kent uiteenlopende betekenissen en toepassingen. Een helder over-

zicht daarvan vindt men in Allen (2000) en Van Dijk e.a. (2013). Het is daarom cruciaal meteen 
helderheid te verschaffen over de wijze waarop het begrip in dit proefschrift wordt gedefinieerd en 
geoperationaliseerd. “Intertekstualiteit” wordt in dit proefschrift opgevat als ‘het geheel van rela-
ties tussen teksten waaraan door een subject dat deze onderkent een functie kan worden toege-
kend’ (Claes 1988, 50). In paragraaf 1.5. ga ik uitvoeriger in op de wijze waarop deze “beteke-
nistoekenning” in dit onderzoek plaatsvindt. Tot gevallen van intertekstualiteit reken ik - zoals 
gangbaar in de engere opvatting van intertekstualiteit - die passages waarin (zoals hierboven bij 
Boddé) sprake is van expliciete (traceerbare) referenties aan of citaten uit andere teksten, waarbij 
zowel literaire als wetenschappelijke bronnen als “interteksten” kunnen gelden. Wat deze studie 
doet is de aard en functie van deze referenties onderzoeken. Deze studie hanteert dus niet de - op 
zichzelf genomen legitieme, maar, in relatie tot de doelstellingen van dit proefschrift, minder 
bruikbare - brede tekstheoretische of taalfilosofische opvatting van intertekstualiteit waarin het 
begrip wordt gebruikt ter aanduiding van het principe dat elke individuele taaluiting ‘steeds in 
verband [staat] met een netwerk van andere teksten’ (Van Dijk e.a. 2013, 21). In die opvatting 
wordt ‘[h]et aantal intertekstuele relaties die een individuele tekst kan aangaan, [oneindig]’ (2013, 
20) en is er uiteindelijk geen enkele tekst denkbaar die niet intertekstueel kan worden genoemd. 
Intertekstualiteit is volgens deze ruimere opvatting veeleer een ‘ontologische eigenschap van tek-
sten’ en niet, zoals in deze studie, een onderscheiden ‘kenmerk van een specifieke tekst.’ (2013, 
47) 

35 Boddé (2016, 7).
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benoemd: ‘ik [heb met mijn boek] een duit in het zakje willen doen bij die hele dis-
cussie over antidepressiva die nu gevoerd wordt. […] Het wordt bon ton om te sug-
gereren dat antidepressiva hele gevaarlijke middelen zijn waar je bij uit de buurt moet 
blijven. En ik heb wel even met dit boek willen zeggen: er zijn ook mensen die sim-
pelweg hun leven te danken hebben aan antidepressiva. Zonder die pillen had ik hier 
niet gezeten.’36 Kennelijk ziet hij zijn autobiografie ook zelf als middel om, met een 
beroep op zijn ervaringskennis en onder verwijzing naar medische publicaties die hij 
binnen zijn bereik heeft, het cruciale belang van medicatie toe te lichten.
 Tegen deze achtergrond kan alvast iets worden gezegd over het belang van Pil. Ik 
stel vast dat de autobiografie een publiek bereik heeft gekend en aldus een rol heeft 
gespeeld in de verbreiding van kennis over depressie; gegeven de inhoud van de au-
tobiografie - waarin persoonlijke en bovenpersoonlijke kwesties interfereren - heeft 
het werk bijgedragen aan de wijze waarop een breed (dat is: een niet noodzakelijker-
wijs specialistisch geschoold) lezerspubliek is geïnformeerd over het lijden dat de-
pressie teweeg kan brengen, over de biologische factoren die een rol kunnen spelen 
bij het ontstaan van de stemmingsstoornis en over de effectiviteit van (farmaceuti-
sche) therapieën.37 
 Ondersteuning voor deze aanname levert het feit dat voorlichtingsinstanties Pil 
hebben gepresenteerd - en daarmee gelegitimeerd - als waardevolle bron van infor-
matie die voor patiënten van vergelijkbaar nut is als de overvloed aan door hen aan-
bevolen voorlichtingsmateriaal: informatiebrochures, zelfhulpboeken, flyers, zelf-
tests, checklists enzovoort (die op hun beurt alle kenmerkend zijn voor de omgang 
met aspecten van ziek-zijn en gezondheid in de hedendaagse cultuur waarvoor ik 
later nog aandacht zal vragen). De Depressievereniging, bijvoorbeeld, adviseert be-
zoekers van hun website dat het ‘belangrijk [is] kennis te vergaren over wat een de-
pressie is en wat eraan te doen is’ en beveelt Pil aan als document dat bij dergelijke 
begripsvorming kan helpen: ‘Er zijn mooie boeken, geschreven door ervaringsdes-
kundigen of hun partners, zoals Pil (2010) van Mike Boddé […]. Door te lezen over 

36 Men kan het fragment bekijken op <https://www.youtube.com/watch?v=23PYtL5P5jE>. 
37 Als we de volgende anekdote moeten geloven, heeft zijn boek op enig moment zelfs tot in de 

spreekkamer impact gehad: “Mag ik de pil van Mike Boddé?’ Het wordt psychiaters tegenwoordig 
met regelmaat gevraagd sinds de cabaretier dit jaar zijn succesvolle boek publiceerde waarin hij, 
naast zijn depressies, de zegerijke werking van de pil Anafranil beschrijft’ aldus Vara-presentator 
Matthijs van Nieuwkerk in de inleiding van zijn interview met Boddé in het programma De We-
reld Draait Door. Boddé reageert: ‘Ik heb laatst een hele ontstemde psychiater gesproken. Er ko-
men mensen [de spreekkamer binnen] die zeggen: ‘ik eis de pil van Mike Boddé, nu!” Men kan 
het fragment bekijken via de volgende link: <http://humortv.vara.nl/fragment/mike-bodde-staat-
met-de-pil-op-de-planken/>.
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hun depressies, begrijp je steeds beter wat een depressie met je doet.’38 De lectuur van 
een boek wordt hier dus gekoppeld aan het verwerven van begrip en zelfkennis.
 De lezer zou intussen de indruk kunnen hebben dat de tot nu toe besproken ca-
sus een incident betreft. Het tegendeel is het geval. Boddé is zeker niet de enige ge-
weest die de eigen ervaringen met depressie in een autobiografie heeft verwerkt. De 
persoonlijke ziektegeschiedenis van een opmerkelijk aantal (voormalig) depressiepa-
tiënten heeft neerslag gevonden in een gepubliceerde autobiografische ik-vertelling, 
niet enkel in Nederland, maar ook daarbuiten. De werken getuigen van een toene-
mende belangstelling voor autobiografisch schrijven en publiceren over ziekte en 
gezondheid sinds de tweede helft van de twinstigste eeuw, een tendens die intussen, 
zoals ik in de volgende paragraaf zal laten zien, brede, interdisciplinaire aandacht 
heeft gekregen.39 De publicaties waar ik op doel - ik neem hier vast een voorschot op 
de uitgebreidere typering die ik dadelijk zal bieden - kunnen worden gekarakteri-
seerd als zogenoemde autobiografische ziekteverhalen, in de wetenschappelijke lite-
ratuur dikwijls aangeduid met de term autopathografie: ‘a form of autobiography or 
biography that describes personal experiences of illness [and] treatment’.40 In de 

38 Zie: <http://www.depressievereniging.nl/wat-kun-je-zelf/>. 
 In het domein van de kennissociologie worden aan het begrip “kennis” uiteenlopende betekenis-

sen toegekend. Vgl. onder meer Burke (2000), Köppe (2007),Vermeer (2011). In de omschrijvin-
gen hierboven wordt kennis opgevat in de meest brede zin van het woord: autobiografieën kunnen 
- aldus de veronderstelling van o.m. de genoemde gezondheidsprofessionals en voorlichtingsin-
stanties - het publiek informeren over allerlei relevante aan depressie gelieerde onderwerpen. Ken-
nis is hier dus, in een ruime, historische definitie begrepen als ‘datgene wat in een bepaalde tijd en 
plaats als kennis beschouwd werd.’ (Vermeer 2011, 27) 

 Verderop in dit proefschrift zal ik het begrip kennis ook in een meer afbakenende betekenis han-
teren, namelijk wanneer ik de verwerking van medisch-psychiatrische kennis in autobiografische 
literatuur bespreek. In hoofdstuk 2 zal ik dat nader toelichten. 

39 Het behoeft geen toelichting dat dit niet wil zeggen dat literaire representaties van medisch-psy-
chiatrische onderwerpen een nieuw fenomeen vormen; sinds vele eeuwen worden thema’s van 
ziekte en gezondheid in literaire teksten verbeeld. In paragraaf 1.3. kom ik daarover nog uitvoeri-
ger te spreken.

40 Hawkins (1999, 1). Voor het type teksten dat in dit proefschrift centraal staat, zijn verschillende 
alternatieve benamingen gangbaar die soms door onderzoekers verschillend worden toegepast. Zie 
voor een overzicht Hawkins (1999b, xviii). Waar Radden en Varga de term ‘autopathography’ 
gebruiken voor alle autobiografische ik-vertellingen over ervaringen van ziekte, hanteren Smith en 
Watson (2001, 187) de term alleen ter aanduiding van autobiografische ziekteverslagen waarin 
een “ik” zich kritisch teweerstelt tegen heersende normen over normaliteit en abnormaliteit. An-
dere benamingen zijn ‘illness memoirs’ of ‘depression memoirs’ (Radden and Varga 2013) of ‘au-
tobiografische depressieverhalen’ (Vandamme 2007). Omdat over de meest adquate term geen 
consensus bestaat, gebruik ik in dit proefschrift de algemene aanduiding ‘autobiografie’ in de be-
tekenis die ik er hierboven aan heb gegeven.



18

typering van filosofen Jennifer Radden en Somogy Varga: ‘Organized around an ex-
perience of illness or disability, [autopathography] usually comprises a personal re-
construction of the experiential dimension of the condition as well as reflection on 
its meaning and place in the life of the author’.41 Het zijn deze geschriften die van 
mijn dissertatie het objectdomein vormen.42 
 Ik bestudeer in dit boek een internationaal corpus autobiografieën over depressie 
verschenen tussen 2008 en 2013.43 De werken die ik heb geselecteerd, hebben, net 
als de autobiografie van Boddé, ruime aandacht gekregen in verschillende domeinen 
van de cultuur. Zoals ik verderop in dit hoofdstuk nog zal laten zien heeft deze aan-
dacht zich niet beperkt tot het literair-culturele veld: in veel gevallen is er voor deze 
publicaties veel belangstelling geweest in het domein van de gezondheidscommuni-
catie en de patiëntenzorg. Ik analyseer hoe depressie in deze werken is gerepresen-
teerd waarbij ik recht zal doen aan wat ik hierboven hun intertekstuele karakter heb 
genoemd. Onder “representatie” versta ik de wijze waarop depressie in autobiografi-
sche geschriften is voorgesteld. Daarbij acht ik niet enkel semantisch-conceptuele 
dimensies van die voorstelling relevant, maar vooral ook de (inter)tekstuele strate-
gieën waarmee depressie in deze werken is voorgesteld.44 Met deze analyse wil ik 

41 Radden and Varga (2015, 104).
42 Voor de goede orde: ik analyseer dus autobiografische ik-vertellingen verschenen tussen 2008 en 

2013, geheel gewijd aan de verslaglegging van een episode van de “Majeure Depressieve Stoornis”. 
Ik analyseer geen dagboeken of (autobiografische) romans over somberheid en depressie, ook niet 
als er overeenkomsten kunnen worden aangewezen tussen wat bekend is over het leven van de 
auteur en dat van de personages in zijn of haar tekst: Kameraad scheermes (2003) van Rogi Wieg, 
Tussen mes en keel (1997) van Geerten Meijsing, De persconferentie (1973) van Simon Vestdijk of 
de verhalen van Maarten Biesheuvel - om in dit verband enkele Nederlandse voorbeelden te noe-
men - worden in deze studie niet genalayseerd. Ik licht dat nader toe in paragraaf 1.6. 

 Het begrip “literatuur” wordt in dit onderzoeksverslag dus in brede zin gebruikt. Wanneer ik 
spreek over “autobiografische literatuur over depressie” doel ik op door commerciële uitgeverijen 
gepubliceerde geschriften over depressiviteit waarin een “ik” van de eigen ervaringen met depressie 
verslag heeft uitgebracht. In discussies over de vraag of deze teksten naar specifieke normatief-es-
thetische maatstaven moeten of kunnen worden opgevat als “literair” in een nauwere betekenis 
van het woord, meng ik me in deze studie niet. Ik kom hierop terug in paragraaf 6.6.

43 Een toelichting op deze afbakening vindt men in paragraaf 1.6.
44 Over de vraag hoe de autobiografische representatie zich verhoudt tot het gerepresenteerde - tot 

de ervaringswerkelijkheid van depressie bijvoorbeeld - zijn vele debatten gevoerd. Daarover, als-
mede over de opvatting van de relatie tussen autobiografische tekst en werkelijkheid, kom ik in 
paragraaf 1.3. nog uitvoerig te spreken. Zie voor een introducerende bespreking van het begrip 
“representatie” Hall (1997) en Von Jagow und Steger (2004).
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perspectieven creëren op de functies van deze werken in de hedendaagse gezond-
heidscultuur.45 
 De rest van dit hoofdstuk is als volgt ingericht. In paragraaf 1.2. vindt men een 
nadere typering van het “type” publicaties dat hier het onderwerp van studie is. In 
paragraaf 1.3. laat ik zien hoe deze studie zich verhoudt tot onderzoek dat reeds naar 
deze werken is verricht in het domein van de zogenoemde Medical Humanities. Men 
vindt in paragraaf 1.4. een pleidooi voor een analytisch perspectief waarbinnen het 
geconstrueerde karakter van de geschriften wordt gehonoreerd en waarbinnen aan-
dacht is voor de wijze waarop depressieverslagen met narratieve en intertekstuele 
strategieën zijn vormgegeven. In paragraaf 1.5. preciseer ik mijn onderzoeksvraag en 
ga ik in op de methode die zal worden aangewend om deze te beantwoorden. Para-
graaf 1.6. is gewijd aan de selectie van het corpus. In paragraaf 1.7., ten slotte, be-
schrijf ik de inrichting van dit onderzoeksverslag. Bij dit alles zal ik een aantal van de 
in deze paragraaf genoemde noties - zoals autobiografisch schrijven, vertelstrategieën 
en intertekstualiteit - verder uitwerken, waarbij ik Pil nog veelvuldig ter sprake zal 
brengen.

1.2. Depressie in autobiografische literatuur: typering en receptie

1.2.1. Typering 
Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er in Europa en de Verenigde Staten 
opmerkelijk veel geschriften gepubliceerd waarin een “ik” de eigen ervaringen met 
ziek-zijn tot onderwerp van vertelling heeft gemaakt. Alhoewel er geen systematisch 
bibliografisch onderzoek is gedaan en cijfers over het precieze aantal publicaties ont-
breken, is het evident dat vele onderzoekers zich over deze tendens met verbazing 
hebben uitgesproken. Letterkundige Thomas Couser, bijvoorbeeld, heeft in zijn stu-
die Recovering Bodies. Illness, Disability, and Life Writing (1997) vastgesteld: ‘In the 
last several decades […] illness narratives have been written and published in 

45 “Gezondheidscultuur” definieer ik in deze studie - zoals dat in medisch-sociologische, antropolo-
gische studies en het domein van Cross-Cultural Psychiatry gebruikelijk is - in brede zin als het 
conglomeraat van teksten en praktijken die betekenis geven aan aspecten van gezondheid en 
ziekte en die als zodanig mede bepalen ‘what people think of health and illness and how individu-
als should be regarded and treated.’ Barkan (2017, 8). Zie voor een meer uitgewerkte omschrij-
ving van het begrip, voetnoot 178. Met “hedendaags” doel ik grofweg op tendensen die zich laten 
aanwijzen in het denken over gezondheid en ziekte in de eerste twee decennia van de eenentwin-
tigste eeuw. Dat is ook de periode waarin de autobiografieën uit het bestudeerde corpus zijn ge-
publiceerd. Ik kom uitvoeriger over mijn corpus, de onderzoeksopzet en het begrip “gezondheids-
cultuur” te spreken in paragraaf 1.4. en verder.



20

unprecedented numbers.’46 Farmacoloog Jeffrey Aronson spreekt in zijn artikel ‘Auto-
pathography. The Patient’s Tale’ (2000) van een ‘striking increase in the numbers of 
such narratives published during the last 20 years.’47 Radden en Varga hebben voorts 
geconstateerd dat ‘in recent years there has […] been an impressive boom in autobio-
graphical writing about mental illness.’48 Literatuurwetenschapper Anne Hunsaker 
Hawkins, ten slotte, meldt dat ‘[i]n ever greater numbers, people are writing autobio-
graphical accounts of their experience of illness and treatment’.49 Een zoekopdracht 
in de online database WorldCat - die informatie verstrekt over wat er zoal te verkrij-
gen is in bibliotheekcollecties wereldwijd - laat zien dat de verbazing van de genoem-
de auteurs niet uit de lucht gegrepen is: wie bijvoorbeeld zoekt naar Engelstalige 
‘illness memoirs’ over het onderwerp ‘cancer’ die tussen 1950 en 2016 verschenen, 
vindt ruim 200 resultaten. Dat er de afgelopen decennia veelvuldig over ziekte-erva-
ringen is gepubliceerd, blijkt verder uit de zogenoemde Patients’ Tales Collection waar-
in antropoloog Rachel Hall-Clifford en de eerder genoemde Aronson ruim 300 au-
tobiografische verhalen hebben becommentarieerd.50 Vergelijkbare verzamelingen en 
annotaties vindt men op de Literature Arts Medicine Database (LitMed) van de New 
York University School of Medicine en - in Nederland - op de website Literatuur en 
Geneeskunde waar onder meer ruim 1600 ziekteautobiografieën zijn geannoteerd on-
der leiding van Arko Oderwald. De op het eerste gezicht nogal curieuze Bibliography 
of First-Person Narratives of Madness in English (2011), ten slotte, - die bij nader in-
zien wel degelijk een serieuze inventarisatie beoogt te bieden van autobiografische 
geschriften met een psychopathologische thematiek - wijst alleen al in het Engelse 
taalgebied enkele honderden titels aan waarin ervaringen met psychopathologie zijn 
gethematiseerd.51 Alleen al uit het bestaan van deze databases en bibliografieën trou-
wens - waarmee getracht wordt overzicht te creëren in een veelheid aan uiteenlo-
pende publicaties - blijkt de vitaliteit van dit “type” tekst.
 Auteurs, zo blijkt uit laatstgenoemd naslagwerk, hebben over uiteenlopende vor-
men van “madness” verteld. Men schrijft over de eetstoornissen anorexia en bulimia 
in onder meer My Lifelong Battle against Anorexia (2009) en in Skinny Boy. A Young 
Man’s Battle and Triumph over Anorexia (2007), over autisme in bijvoorbeeld The Way 
I See it. A Personal Look at Autism and Asperger’s (2015) en in Soon Will Come the 
Light. A View From Inside the Autism Puzzle (1994). Over schizofrenie valt te lezen in 

46 Couser (1997, 5, mijn cursivering).
47 Aronson (2000, 1600, mijn cursivering).
48 Radden and Varga (2015, 99-100, mijn cursivering).
49 Hawkins (1999a, 127, mijn cursivering). 
50 Vgl. <https://sites.google.com/a/patientstales.org/home/home>.
51 Hornstein (2011).
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Save Me. A Young Woman’s Journey Through Schizophrenia (1980) en in Recovered, Not 
Cured. A Journey Through Schizophrenia (2005). En over wat er gebeurt wanneer ie-
mand zich ongelukkigerwijs met een funeste combinatie van bovengenoemde patho-
logieën geconfronteerd weet, kan men lezen in onder meer A Tribute to Madness and 
Smiles. A Memoir of Bipolar II Disorder and Bulimia (2010) en in Nobody Told Me. 
My Battle with Postpartum Depression and Obsessive-Compulsive Disorder (2011). De 
menselijke natuur kent veel gebreken. 
 Representaties van klinische depressie hebben aan deze publicatietendens in be-
langrijke mate bijgedragen. De zojuist genoemde Bibliography meldt dat er vanaf de 
tweede helft van de twintigste eeuw dertig Engelstalige autobiografische geschriften 
over depressie zijn vervaardigd. Het corpus dat ik zelf samenstelde en waarin naast 
Engelstalige, ook Duitstalige en Nederlandstalige publicaties zijn meegeteld, bevat er 
ruim tachtig.52 Daaronder bevinden zich, behalve Pil (2010) van Boddé: Kikker gaat 
fietsen! Of over het leed dat leven heet (2008) van Maarten van Buuren, En Prozac is 
mijn paracetamol. Zestien en depressief (2010) van Charlie Bee en Het verhaal van 
mijn zelfmoord. En hoe ik de angsten en depressies overwon van Viktor Staudt (2012). 
In Groot-Brittannië werden bovendien Shoot the Damn Dog. A Memoir of Depression 
van Sally Brampton (2008) en Underneath the Lemon Tree. A Memoir of Depression 
and Recovery van Mark Rice-Oxley (2012) gepubliceerd, terwijl in de Verenigde Sta-
ten onder meer David’s Inferno. My Journey Through the Dark Wood of Depression van 
David Blistein (2013), The Noonday Demon. An Atlas of Depression van Andrew So-
lomon (2001) en Prozac Nation. Young and Depressed in America van Elisabeth Wurt-
zel (1994) verschenen. In Duitsland genoten de volgende autobiografieën belangstel-
ling: Als meine Seele dunkel wurde. Geschichte einer Depression van Merle Leonhardt 
(2011), Hinter gläsernen Mauern. Bericht über eine Depression van Ingrid von Bran-
denstein (2007) en Depressionen. Mehr als eine Krankheit van Thomas Kühne 
(2009).53 Tevens bracht men daar de vertalingen uit van de autobiografie van Staudt 
(Die Geschichte meines Selbstmords und wie ich das Leben wiederfand (2014)) en 
Brampton (Das Monster, die Hoffnung und ich. Wie ich meine Depression besiegte 
(2009)).54 Over een aantal van deze werken kom ik later in dit boek uitvoerig te 
spreken. Wel verschaf ik hier een globale typering van de structuur en thematiek. 
 Gebruikmakend van de omschrijving van filosofen Radden en Varga in The Ox-
ford Handbook of Philosophy and Psychiatry (2015) kunnen de geschriften in kwestie 

52 Zie over de selectie van het corpus mijn overwegingen in paragraaf 1.6.
53 Ik citeer in het proefschrift de ongewijzigde druk uit 2011.
54 Het werk van Brampton is, onder de titel Uit het dal. Hoe ik mijn depressie te boven kwam (2008), 

ook in het Nederlands vertaald.
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als gezegd worden getypeerd als beschrijvingen van ‘an experience of illness or disa-
bility, [that] usually comprises a personal reconstruction of the experiential dimen-
sion of the condition as well as reflection on its meaning and place in the life of the 
author’.55 Vanuit een retrospectief gezichtspunt bezien, zetten de vertellers gedetail-
leerd uiteen wanneer en hoe depressie zich manifesteerde en op welke wijze deze zich 
ontwikkelde. De “ikken” vertellen ook over de (directe) aanleiding van depressie, 
over de door hen vermoede (dieperliggende) oorzaken en over de wijze waarop zij (al 
dan niet met hulp van deskundigen uit het medisch-therapeutische circuit) met meer 
of minder succes hebben getracht de klachten te verhelpen. Mede afhankelijk van dat 
laatste kan men in de vertellingen een plotstructuur herkennen ‘in which the hero’s 
journey starts with a series of fundamental problems which in the course of the plot 
can be solved by the hero so that he or she can be rewarded by [a] happy ending’56 en 
waarbij de depressie tegen het einde van de vertelling aanzienlijk verlicht, zo moge-
lijk zelfs verholpen lijkt.57 
 Ook wanneer er geen sprake is van een eenduidige ‘happy ending’ kan er trou-
wens een bepaalde “closure” zijn gerealiseerd - zeker wanneer men dit begrip defini-
eert als ‘the satisfaction of expectations and the answering of questions raised over the 
course of [the] narrative.’58 Twee voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Shoot the 
Damn Dog. A Memoir of Depression (2008) van wijlen Sally Brampton, journaliste en 
medeoprichtster van het modetijdschrift Elle in Groot Brittannië, kent geen eendui-
dige en positieve afloop: in deze autobiografie is van volledig herstel van depressie 
geen sprake.59 Wel maakt de verteller expliciet dat depressie haar nieuwe inzichten 
heeft opgeleverd: ‘If there is any lesson I have learned from depression, it is this. We 
have to let go - of self-pity, anger and blame. We are what we are’, aldus de 

55 Radden and Varga (2013, 104).
56 Sommer (2005, 121).
57 De vertellers in de bestudeerde werken vertellen dus allen vanuit een retrospectief gezichtspunt 

over eerdere episodes van depressie (wat niet wil zeggen dat er niet ook passages voorkomen 
waarin de indruk wordt gewekt dat er een momentane ervaring is uitgedrukt). Object van onder-
zoek zijn dus niet zogenoemde “waanzinnige vertellers” zoals het geval is in de studies van onder 
meer Shoshana Felman (2003, 87-100) of Lars Bernaerts (2011), handelend over fictionele wer-
ken van ‘schrijvende vertellers die zich in een psychiatrische inrichting bevinden’ (2011, 14).

58 Porter Abbott (2008, 65-66). Ik abstraheer hier van de literatuurwetenschappelijke discussies over 
de verschillende definities en toepassingen van het begrip “closure”, bijvoorbeeld die over de vraag 
of “closure” moet worden beschouwd als (louter) een formele eigenschap van verhalen, of als het 
resultaat van de wisselwerking tussen tekst en lezer. Vgl. voor een overzicht Klauk e.a. (2016).

59 Het werk van Brampton verscheen voor het eerst in 2008. Ik citeer in het vervolg uit de ongewij-
zigde paperbackeditie van deze autobiografie uit 2009.
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openingsregels van het hoofdstuk.60 Aan het slot van de autobiografie van Van Buu-
ren heeft de “ik” eveneens kennis verworven: ‘Het is niet de crisis die me vooruit 
heeft geholpen, maar het inzicht dat ik aan depressie lijd. Het inzicht dat een kluwen 
onsamenhangende eigenschappen waar ik last van had […] samenhang kregen [sic] 
binnen een patroon.’61 Hier heeft de veronderstelde “closure” dus betrekking op de 
cognitieve progressie bij de “ik” tot stand is gebracht. In hoofdstuk 4 zal deze obser-
vatie worden verdiept. 
 Het moge duidelijk zijn dat de ‘ik” in de hier behandelde geschriften een cen-
trale positie inneemt: thematisch bezien is er steeds een geschiedenis geconstrueerd 
van een particuliere ziekte-ervaring. Deze wordt in de autobiografieën voorts bij 
monde van een “ik” voor het voetlicht gebracht. Ook in de vertelwijze is de “ik” dus 
prominent vertegenwoordigd. De “ik” is zogezegd een “constante” tegen de achter-
grond van de spatiale en temporele diversiteit van deze vertellingen en mede daar-
door een belangrijk element in circulerende genredefinities waarin de veronderstelde 
karakteristieken van de werken worden onderscheiden.62 De werken worden immers 
gerekend tot ‘the genre of autobiography’ waarmee men doelt op ‘narrative in prose 
in which the author renders the facts of his/her own life, usually in first-person form 
[…] from her/his present point of view’.63 Wie nog preciezer wil zijn, typeert hen als 
zogenoemde ‘single-experience narratives’ die, anders dan in hetgeen wordt 

60 Brampton (2009, 304). De ironie van deze conclusie wordt pijnlijk duidelijk in het licht van de 
berichtgeving van Britse journaals en kranten over het overlijden van Brampton, als gevolg van 
suïcide, in 2016. Onder meer de website van de Daily Telegraph van 12 mei 2016 meldt: ‘Respect-
ed advice columnist Sally Brampton who had spoken out publicly about her long-running battle 
with depression has died after apparently walking into the sea.’ Vgl.: <http://www.telegraph.
co.uk/news/2016/05/12/agony-aunt-sally-brampton-dies-walking-into-the-sea-after-battli/>.

61 Van Buuren (2008, 250).
62 Zie het artikel ‘Genre Matters. Form, Force, and Filiation’ van Thomas Couser (2005) voor een 

heldere weergave van verschillende standpunten in discussies over de relevantie van genretyperin-
gen in de studie van autobiografische literatuur (over ziekte).

63 Aldus de typering van Martin Löschnigg (2005, 34-35). Deze klassieke definitie van de autobio-
grafie leunt sterk op die van de Franse literatuurwetenschapper Philippe Lejeune die heeft gesteld 
dat de autobiografie moet worden opgevat als: ‘Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle 
fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle’ (1975, 14). Dat wil zeg-
gen als een retrospectieve vertelling in proza die een auteur over zijn eigen bestaan construeert en 
waarin hij het accent legt op zijn persoonlijke leven. Zie voor een bespreking van deze opvattingen 
Van Schoonneveldt (1999, 4), Smith and Watson (2001), Löschnigg (2005), Missinne (2013). 
Verderop in deze studie (in paragraaf 1.3.) zal ik deze definitie nuanceren. Zo zal ik stellen dat de 
auteur en de verteller in de analyse principieel van elkaar onderscheiden moeten worden; ‘[d]e 
verteller is onderdeel van de tekst, en dus in principe van een andere orde dan de schrijver, die als 
de maker ervan […] buiten de tekst staat, of erboven. Net als alle andere tekstelementen is ook de 
verteller door de auteur in het leven geroepen.’ Van Boven en Dorleijn (2013, 207).
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aangeduid als een ‘full-life narrative beginning with the subject’s birth and, in the 
case of biography, ending with the subject’s death’64, handelen over één of meerdere 
specifieke depressieve episodes in het leven van de “ik” die in de tekst het woord 
voert. De “scope” van deze publicaties is dus beperkter dan die van veel “traditionele 
autobiografieën” die in veel gevallen een ruimere biografische periode beslaan.65 
 Dat wil niet zeggen dat hetgeen in de autobiografieën is uitgedrukt tot emotieve 
expressies van een particuliere ziekte-ervaring beperkt blijft. Uitgangspunt van deze 
studie vormt, als gezegd, nu juist het intertekstuele karakter van de geschriften waar-
in de uitdrukking van persoonlijke ervaringen met reflecties op het “bovenpersoon-
lijke” verweven is. In Shoot the Damn Dog, bijvoorbeeld, is de expressie van allerindi-
vidueelst lijden doorspekt met referenties aan en commentaar op The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (hierna: DSM), het internationaal gezagheb-
bende (maar niet onomstreden) diagnostische handboek dat sinds 1952 wordt uitge-
geven door de Amerikaanse beroepsvereniging van psychiaters en waarin men ge-
tracht heeft honderden verstoorde patronen van gedrag en affectie systematisch te 
beschrijven, te rangschikken en van een ziektenaam te voorzien. Bovendien beschrijft 
de “ik” uit het werk van Brampton wat zij heeft geleerd van de ideeën van psycho-
analyticus Eric Berne die, in onder meer Games People Play. The Psychology of Human 
Relationships (1964), heeft betoogd dat affectieve patronen in de vroege kindertijd 
consequenties hebben voor de emotionele gesteldheid op latere leeftijd.66 Bronnen 
worden ook geëvalueerd: over wat zij op Wikipedia over haar antidepressivum vindt 
is de “ik” bijvoorbeeld erg te spreken: ‘the most lucid [is] from Wikipedia […]. If 
[the information] had been [available when I discontinued the drug] I might have 
felt a little better, knowing that I was not alone.’67

 Rijk in aantal en divers van aard zijn ook de verwijzingen in Kikker gaat fietsen. 
Het werk verwijst naar contemporaine wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld af-
komstig uit het domein van de farmacologie, de neurobiologie en de psychologie.68 
De autobiografie bevat onder meer referenties aan de ‘Diagnostical [sic] and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders’, naar het zogenoemde ‘psychonomisme’ van 

64 Couser (2005, 149).
65 Couser (2005, 149). Dat wil niet zeggen dat de “ikken” niet ook refereren aan periodes die aan 

depressie voorafgaan. Kikker gaat fietsen is daarvan een voorbeeld bij uitstek: dit depressieverslag 
is vervlochten met uitvoerige reflecties op episodes uit zijn jeugdjaren die, zo vermoedt hij, mede 
aan zijn depressie ten grondslag hebben kunnen liggen. Daarover kom ik in hoofdstuk 4 en 5 nog 
te spreken.

66 Berne (1964, 8).
67 Brampton (2009, 217).
68 Zie respectievelijk bladzijden 48-49, 197, 200-206, 247-251, 209-212 en 47-55.
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psycholoog Heymans die ‘de psychologie als wetenschappelijke discipline fundeerde 
door uit te gaan van cijfermatige uitkomsten van zijn experimenten’69 en naar de 
psychoanalytische opvattingen van Sigmund Freud.70 In het hoofdstuk ‘Terug in de 
wereld’ bovendien brengt de “ik” verslag uit van de werkzaamheid van zijn antide-
pressivum Seroxat, waarbij hij komt te speken over de relatie tussen antidepressiva en 
‘neurotransmitters’.71 In het werk van Blistein, ten slotte, vormt de vijf pagina’s tel-
lende ‘Glossary’ (die onder meer een bespreking bevat van ‘Neurotransmitters’, 
‘Norepinephrine’, ‘Agitated Depression’, ‘Amino Acids’, ‘5-HTP’ en ‘Acupuncture’ 
alsmede een reeks ‘Antidepressant Classes’ en hun werking) een indicatie van de reik-
wijdte van het conglomeraat van (medische) bronnen waarop in zijn depressieverslag 
een beroep wordt gedaan.72 Daarvan kan in diezelfde autobiografie ook de zeven 
pagina’s tellende ‘Index’ getuigen waarin de vele psychiatrische termen zijn vervat die 
door de “ik” zijn gebruikt.73 De “ik” treedt daarin op als gids die zijn veronderstelde 
lezers helpt zich een weg te banen door en hiërarchie aan te brengen in wat hij noemt 
‘a lot of different resources in order to understand the who, what, when, where, how 
and why of technical topics.’74 
 Daar komt nog bij dat de autobiografieën niet alleen naar wetenschappelijke ken-
nis verwijzen, maar ook literair materiaal hebben geïncorporeerd. De “ik” in het 
werk van Blistein, bijvoorbeeld, citeert veelvuldig uit La Divina Commedia, het be-
roemde gedicht van Dante Alighieri waarin een lyrisch “ik” vertelt over de (imagi-
naire) reis die hij tussen Goede Vrijdag en Pasen heeft afgelegd van het ‘Inferno’, 
door het ‘Purgatorio’, naar het ‘Paradiso’. Het gaat hierbij naar mijn indruk om meer 
dan “esthetische verfraaiing”. Blistein heeft zich ook elementen van de narratieve 
geleding van La Divina Commedia toegeëigend en het verhaal zo gestructureerd dat 
de autobiografie achtereenvolgens de delen ‘Hell’, ‘Purgatory’ en ‘Paradise’ beslaat 
waarin respectievelijk de eerste tekenen van depressie zich aandienen, de “ik” zijn 
somberheid met verschillende middelen probeert te verhelpen en er uiteindelijk per-
spectief komt op genezing.75

69 Van Buuren (2008, 73). Voor toegankelijke informatie over Heymans raadpleegt men de website 
van de Koninklijke Bibliotheek <https://www.kb.nl/themas/filosofie/gerard-heymans>.

70 Van Buuren (2008, 204). 
71 Van Buuren (2008, 195-213).
72 Blistein (2013, 273-284).
73 Blistein (2013, 273-284).
74 Brampton (2009, 263).
75 Blistein (2013, 1). Ik bespreek de aard en functie van deze verwijzingen uitvoeriger in hoofdstuk 

5, paragraaf 5.3.3.
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 Voorop moet staan dat een referentie aan La Divina Commedia in een eenentwin-
tigste-eeuwse ‘first-person narrative of madness’ voor een letterkundige of cultuurwe-
tenschapper een opmerkelijke constatering is: de relatie tussen het vroegveertiende-
eeuws dichtwerk - waaraan in de onuitputtelijke commentaartraditie vele 
moreel-religieuze, spirituele, politieke en biografische betekenissen zijn toegekend - 
en een eigentijds verslag van ervaringen horend bij (het herstel van) een stemmings-
stoornis ligt niet onmiddellijk voor de hand. Hier gaapt een gat van eeuwen; een 
ander wereldbeeld, een andere constellatie van opvattingen over de relatie tussen 
mens en natuur, religie, psychische gezondheid, kennis, taal en individualiteit die 
hier blijkbaar niet ter zake doen. Van schroom ingegeven door de duizelingwekkende 
complexiteit en rijkdom van het gedicht waarvan in de overvloed aan commentaren 
op Dante’s gedicht veelvuldig blijk wordt gegeven, is geen sprake. 
 Het is cruciaal over de functie van deze toe-eigening na te denken, te meer daar 
deze autobiografie niet op zichzelf staat: in onder meer de autobiografieën van Rice-
Oxley, Brampton en Van Buuren hebben de vertellers zich met Dante geïdentifi-
ceerd. Men komt via deze geschriften op het spoor van een onverwachte receptie van 
Dante waarin - getuige (boek)titels als In a Dark Wood. What Dante Taught Me About 
Grief, Healing, and the Mysteries of Love, (2015), Ich, Dante und die Millionen (2009), 
‘A Journey Like Dante’s’ (2017)76 - velen aanleiding hebben gezien eigen ervaringen 
(van lijden) met die van Dante in verband te brengen.77 Bovendien is Dante niet de 
enige met wie de vertellers zich verwant voelen. Van Buuren, bijvoorbeeld, heeft zijn 
vertelling verweven met reflecties op La Tentation d’exister van de Franse filosoof 
Emil Cioran: ‘Cioran geeft woorden aan een grondstemming die me mijn leven lang 
parten speelt maar die ik niet in woorden heb kunnen vangen.’78 Ook bevat zijn 

76 In de autobiografie Ich, Dante und die Millionen (2009) van Frida Nilsson is een voormalig bank-
directeur aan het woord die ervan verdacht wordt geld van zijn eigen bank te hebben gestolen. 
Dante is hier voorgesteld als een rat die hem met raad en daad bijstaat. In a Dark Wood. What 
Dante Taught Me About Grief, Healing, and the Mysteries of Love (2015) vertelt de Britse Joseph 
Luzzi over zijn ervaringen als weduwnaar en vader. ‘A Journey Like Dante’s’, ten slotte, is een blog 
van een Christelijke onderwijsinstelling waarop de nogal ernstige student Samuel Roberts over 
zijn naderend afstuderen schrijft: ‘Seven hundred years later, leaving Highlands Latin School for 
Hillsdale College, I find myself in the same position: a pilgrim facing a change in his path. […] 
Reading Dante in particular helps me always to remember, in my schoolwork and faith alike, that 
a fellow pilgrim and close friend trod this path before me.’ Vgl. <https://www.memoriapress.com/
articles/journey-like-dantes/>.

77 Zie daarover het werk van Falconer (2005). Op de website <http://www.worldofdante.org/> kun-
nen vele voorbeelden van de hedendaagse receptie en commodificatie van Dante’s werk worden 
bekeken.

78 Van Buuren (2008, 214).
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verslag een uitvoerige interpretatie van Jean Paul Sartres La Nausée waarbij hij gelij-
kenissen ontwaart tussen zijn eigen depressiviteit en de ervaringen van Roquentin, 
het hoofpersonage uit Sartres roman die volgens hem ook aan een stemmingsstoornis 
leed. De roman kan volgens de “ik” zelfs worden gelezen als een verhulde zelftherapie 
van de auteur.79 
 De functie van deze intertekstualiteit bestudeer ik in hoofdstuk 4 en 5 (op welke 
wijze ik dat doe, licht ik toe in paragraaf 1.4.). Ik zal laten zien dat de aard en functies 
van het corpus autobiografieën zich enkel laten beschrijven wanneer men aan deze 
intertekstuele strategieën aandacht besteedt. 

1.2.2. Receptie
In deze paragraaf wil ik enkele dimensies typeren van de receptie van het geselec-
teerde corpus. Volledigheid heb ik daarbij niet nagestreefd. Een systematische bestu-
dering van de wijze waarop elk van de hier gekozen autobiografieën in de samenle-
ving is onthaald, of een onderzoek naar het daadwerkelijke effect van de werken op 
reële lezers, valt buiten het bereik van deze studie (en enkel een groot opgezet empi-
risch onderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven). Het gaat mij erom aan de 
hand van enkele voorbeelden te demonsteren waar de werken zoal aandacht hebben 
gekregen: ik bespreek onder meer dagbladrecensies, zelfhulpboeken en gezondheids-
websites. Daarbij laat ik zien dat de werken door lezers zijn gewaardeerd als belang-
rijke bronnen van (medisch relevante) informatie over particuliere ervaringen die 
zicht bieden op wat het voor de patiënt daadwerkelijk betekent om aan depressie te 
lijden en die bovendien als nuttige instructies kunnen gelden over hoe te handelen in 
geval van psychische nood. Dat is in een studie die gaat over de rol van autobiografi-
sche literatuur in de hedendaagse gezondheidscultuur een relevante vaststelling; de 
casus Boddé staat niet op zichzelf.
 De autobiografieën in kwestie hebben brede weerklank gehad in verschillende 
domeinen en media. De auteurs zijn bijvoorbeeld veelvuldig geïnterviewd op radio 
en televisie. Zo werd David Blistein uitgenodigd om over zijn werk te vertellen bij 
het televisiestation WCAX in de Amerikaanse staat Vermont en lichtte Maarten van 

79 Van Buuren (2008, 217). Het betreft hier geen incident: in de receptie is de roman veelvuldig met 
psychopathologisch lijden geassocieerd. In de psychologische studie Feeling Unreal. Depersonali-
zation Disorder and the Loss of Self (2006) betogen Daphne Simeon en Jeffrey Abugel bijvoorbeeld 
dat Roquentin lijdt aan depersonalisatie - een zogenoemde dissociatieve psychiatrische stoornis 
waarbij sprake is van een aanhoudend gevoel van vervreemding van zichzelf, het eigen lichaam en 
de werkelijkheid. Deze pathologie is volgens hen ‘nowhere […] more accurately depicted than in 
the novel Nausea, by the French writer and philosopher Jean Paul Sartre.’ Simeon and Abugel 
(2006, 153). Over depersonalisatie, zie Bar en Van Minnen (2011).
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Buuren de inhoud van zijn autobiografie toe in het VPRO-televisieprogramma Boe-
ken met Wim Brands en in Spraakmakende zaken met Paul Rosenmöller.80 Veel au-
teurs hebben bovendien voor een breed publiek gesproken op medische congressen 
of op bijeenkomsten met depressie als thema.81 Zorgprofessionals typeren de werken 
als bruikbare kennisbronnen en ook (medisch) wetenschappelijke publicaties nemen 
de werken geregeld als referentie op. Zo wordt Shoot the Damn Dog aangehaald in de 
fenomenologische studie Experiences of Depression (2015) van Matthew Ratcliffe. Hij 
bespreekt het werk als document dat inzicht geeft in belangrijke symptomen van 
depressie en de wijze waarop deze door patiënten worden ervaren (hij heeft het dan 
over onder meer eenzaamheid, lichamelijke klachten en hopeloosheid).82 Bramptons 
boek wordt ook als casus besproken in een hoofdstuk over psychopathologie en vrije 
wil in The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (2015).83 In het publieks-
boek Depression (2014), deel van de reeks Insights in Psychology, noemt Chris Irons 
Shoot the Damn Dog als een van de boeken die van pas kunnen komen wanneer men 
nog maar weinig over depressie weet: ‘if any of you reading this book haven’t spent 
time with someone who is depressed and want to learn more about what it is like, 
there are a number of good books describing the firsthand experience of depression 
and its impact on life (e.g. see Shoot the Damn Dog. A Memoir of Depression by Sally 
Brampton).’84 Opmerkelijk genoeg staat Brampton soms ook vermeld in de lijstjes 
“verder lezen” van boeken die gaan over het (her)vinden van geluk: Real Happiness, 
Real Stories (2015) is er een voorbeeld van.85

 Volgens velen hebben de autobiografieën de ervaringswereld van patiënten dus op 
heldere wijze voorstelbaar gemaakt. Dat komt ook naar voren in de bespreking van 
Underneath the Lemon Tree (2012) van Rice-Oxley door recensent Kathryn Hughes, 
ervaringsdeskundige, op de website van de Britse krant The Guardian. Zij typeert de 
autobiografie als een werk dat empathie met en begrip voor depressiepatiënten 

80 <http://www.wcax.com/story/21675174/davids-inferno>. Zie zijn website <https://www.david-
blistein.com> voor zijn andere media-optredens. De uitzending met Rosenmöller kan worden 
teruggekeken op: <http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/58757/Spraakmakende_Zaken.
html>. Zie Van der Meer (2018) voor een bespreking van dit laatste optreden.

81 Brampton sprak onder meer op een lezersevent voor abonnees van het magazine Psychologies waar 
zij een interview gaf aan Louise Chunn. Het is nog altijd op Youtube te bekijken: <https://www.
youtube.com/watch?v=oBAxjS0J3QU&t=116s>. Zie de website Selbsthilfe Kontaktstelle voor een 
impressie (incl. foto’s) van een optreden van Kühne: <http://www.selbsthilfekontaktstellen-lsa.de/
aktuelle-meldungen/buchlesung-depressionen-mehr-als-eine-krankheit/>. 

82 Ratcliffe (2015, 65, 76, 35).
83 Ratcliffe (2015, 584).
84 Irons (2014, 14).
85 Ashmore and Robinson (2015, 134).
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mogelijk maakt. Daarbij benoemt zij het verondersteld waarachtige en persoonlijke 
karakter van de autobiografie als belangrijke voorwaarde. Zo meent zij dat de auteur 
in staat is exact het gevoel van onbehagen voor het voetlicht te brengen waartoe de-
pressie kan leiden: ‘Rice-Oxley catches exactly the persecution of pre-dawn wakeful-
ness, that jittery alertness that can be assuaged only by taking a pill that plunges you 
into a thick coma from which you struggle to emerge, as if swimming up from the 
bottom of the sea.’86 De recensent waardeert het werk dus vanwege het door haar 
veronderstelde “Identifikationsangebot”: de autobiografie geeft haar de gelegenheid 
zich met het lijden van Rice-Oxley te vereenzelvigen en dat, terwijl ‘[it is in the na-
ture of depression] that the sufferer believes that no one has ever felt quite like this 
before, that there is nothing to read that quite matches up to their own experience.’87 
De veronderstelde accuratesse van de verslaglegging draagt daaraan volgens haar in 
belangrijke mate bij: Rice-Oxley fingeert niet, maar ‘catches exactly’ het gevoelde 
lijden dat hij heeft doorgemaakt. Uit de lezerscommentaren op de recensie op de-
zelfde website blijkt dat ook anderen zich in het lijden van Oxley hebben herkend. 
Een van hen schrijft: ‘have recently read Mark Rice-Oxley’s book and I think it’s […] 
such a good description of sinking into depression - something I’ve felt, but would 
not have been able to put into words half as eloquently.’ Ook hier hangen identifica-
tie en veronderstelde getrouwe weergave van de ervaringen met elkaar samen. Verge-
lijkbare reacties zijn er op de ‘ganz privaten Lebens- und Krankheitsgeschichte’ van 
Thomas Kühne. Daarover merkt een commentator op: ‘Sehr genau und detailreich 
berichtet er […] über seine Krankheit, die Depressionen, die ihn seit 2003 - und 
über drei Jahre intensiv - plagen.’88 
 Vergelijkbare argumenten zijn te vinden op de website van het Britse dagblad The 
Independent waar een criticus Shoot the Damn Dog (2009) van Sally Brampton be-
spreekt. Ik geef haar het woord om te demonsteren dat identificatie ook hier een rol 
speelt (de cursivering in het citaat is van mij). 

She charts a territory I know so well that at times I often thought she 
was actually writing my own book. Like myself, she was the child of a 

86 Hughes (2012).
87 Hughes (2012). “Identifikationsangebot” is een term die in de receptie-esthetica werd gehanteerd 

door Hans Robert Jauss (1977) en is gaan gelden ter aanduiding van het geheel van tekstuele 
strategieën die, onder specifieke omstandigheden, identificatie kunnen bewerkstelligen van de 
lezer met (personages in) de tekst. Zie over ‘identificatieaanbod’ Van Oostrom (1981, 229), voor 
een heldere samenvatting van verschillende door Jauss onderscheiden vormen van identificatie 
Schram (1984) en voor een overzicht van recentere theorieën over identificatie: Andringa (2004).

88 Zie Richter (2015). 
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repressed marriage and, like all depressives, finds the sense of loneliness 
overwhelming. […] It must have been terribly painful to write it. But, 
golly, am I glad that Sally Brampton did. […] Just reading her book 
provides a healing connection for those of us who share the curse […] 
about which she writes so eloquently.89 

De autobiografie heeft bij haar gevoelens van verwantschap teweeggebracht. Het 
meest expliciet is dat uitgedrukt in de woorden ‘her book provides a healing con-
nection’. Opvallend is trouwens dat de recensent ook de notie “eloquentie” gebruikt 
om het door haar zo gewaardeerde boek te typeren; dat gebeurde in de recensie van 
Oxleys autobiografie hierboven ook: vergelijk: ‘[I] would not have been able to put 
[it] into words half as eloquently.’ Blijkbaar wordt dus zowel de secure uitdrukking 
van het rauwe ervaren gewaardeerd, als een welsprekende wijze van verslagleggen (die 
toch juist een zekere abstrahering of polijsting impliceert).90 
 In een recensie van Kikker gaat fietsen (2008) in Het Parool deelt John Jansen van 
Galen gelijksoortige overwegingen:

De schrijver is wars van het vage, op effectbejag gerichte tranentrek-
kende emoproza waarin we van de televisie over enge ziekten hebben 
leren denken en praten. Hij probeert zo precies en concreet mogelijk te 
zijn, ontleedt de ziekte in alle vertakkingen en mogelijke oorzaken, 
spaart zichzelf daarbij (neem ik aan) niet en houdt zijn toon licht, ook 
in het diepste der diepten. Want daarvan weet hij je wél te doordrin-
gen: depressie is niet een aandoening van mensen die wel eens ‘somber’ 
zijn of ‘depressief ’, het is de totale afbraak van het leven […]. Niet al-
leen kun je niets meer, je wilt ook niets meer.91

Met het lezen van Kikker gaat fietsen heeft Jansen van Galen naar eigen zeggen inzich-
ten verworven over wat het betekent om depressief te zijn: blijkend uit de herhaling 
van ‘niets’ en ‘totale afbraak’ aan het slot van het citaat, begrijpt hij dat de pathologie 

89 Ironside (2008, mijn cursivering). 
90 Dat een (fraaie) stilering niet vanzelfsprekend tot positieve waardeoordelen over autobiografische 

ziekteverhalen hoeft te leiden, omdat deze een adequate, transparante weergave volgens lezers ook 
in de weg kan staan, demonstreren Gaston Franssen en Stefan van Geelen in hun artikel ‘Een 
wandelende anomalie. Renate Dorresteins Heden ik (1993), ME/CVS, en de onbepaaldheid van 
de autopathografie’ waarin zij een analyse bieden van de receptie van Heden ik van Renate Dor-
restein’ (2018b).

91 Jansen van Galen (2009).
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wordt ervaren als een radicale teloorgang van activiteit en betekenis. Daarmee heeft 
hij niet enkel kennis opgedaan over de persoonlijke ervaringen van Van Buuren, 
maar, zo suggereert het generaliserende ‘je’ in de laatste zin van het citaat, over pati-
enten in het algemeen. Het woord ‘doordringen’ suggereert daarbij dat de door hem 
verworven kennis een “affectieve” component heeft, alsof de door Van Buuren ver-
woorde ervaringen door hem scherp konden worden nagevoeld.92 Vergelijkbaar is het 
commentaar van Toon Beemsterboer die het werk van Van Buuren op de website van 
NRC Handelsblad bestempelt als een ‘openhartig verslag van alle stadia van zijn ziek-
te’ dat als zodanig heel precies ‘invoelbaar maakt hoe het is om depressief te zijn’.93

 Als gezegd zijn de werken ook frequent besproken op verschillende typen gezond-
heidswebsites. Zo wordt de Duitse autobiografie Als meine Seele dunkel wurde ver-
meld bij de ‘Literaturtipps’ op een Duits forum voor ‘Naturheilkunde’, alwaar men 
het werk als volgt becommentarieert:

Der massive Stimmungseinbruch zieht körperliche Schwäche, Vernich-
tungsängste, Panikattacken, Auflösungsgefühle bis hin zu Selbstmord-
absichten nach sich. Eine ambulante Therapie bleibt ohne Wirkung, 
schließlich kommt es zur Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Es 
dauert lange, die Depression in den Griff zu bekommen. Doch es ge-
lingt. Ihr Blick zurück ist analytisch und berührend zugleich.94

Een ander voorbeeld is de wijze waarop de National Alliance on Mental Illness 
(NAMI) - die in de Verenigde Staten educatie over en wetenschappelijk onderzoek 
naar psychiatrische stoornissen faciliteert - de autobiografie van David Blistein be-
schrijft. In de door mij aangebrachte cursiveringen kunnen de hierboven besproken 
kwalificaties - autobiografieën tonen “what it is like” - weer eenvoudig worden aan-
gewezen:

[H]is memoir becomes more a personal exploration and discovery rather 
than simply a retelling of a two-year period of his life. While his nearly 
8,000-mile, cross-country expedition in his 1990 Volkswagen pop-top 

92 Over de vraag in hoeverre literatuur (over depressie) inderdaad tot empathie kan leiden, valt te 
lezen in Reading Suffering van Emy Koopman (2017) waarin deze vraag empirisch is onderzocht.

93 Beemsterboer (2008). 
94 <https://www.forum-naturheilkunde.de/aktuell/literaturtipps.html>. Mijn cursivering. Hetzelfde 

wordt gezegd op Lovelybooks, een van de grootste Duitse online discussiefora over literatuur van 
uitgever Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck: <https://www.lovelybooks.de/autor/Merle-Leon-
hardt/Als-meine-Seele-dunkel-wurde-683981996-w/>. 
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camper takes readers on the literal journey, descriptions of his interac-
tions and experience with various forms of alternative therapy, medica-
tions, spirituality, creativity and diagnoses (and a pretty thorough scien-
tific debrief on how the brain works in relation to mental illness) grants 
readers an inside look into the many topics - as well as the many unan-
swerable questions - that a person experiencing a mental illness faces.95 

Dezelfde autobiografie wordt op de website Everyday Health - een commercieel plat-
form over aan gezondheid gerelateerde zaken - als volgt getypeerd:

In telling his story, Blistein offers insights into getting diagnosed, taking 
prescription medicines, dealing with doctors, and considering comple-
mentary approaches to trying to regain balance that may be helpful to 
others.96

Volgens deze recensent is Blisteins werk, behalve informatief, ook een handig instru-
ment bij het zelf managen van de gezondheid. Deze veronderstelling wordt vaker 
verwoord. Dat autobiografische literatuur praktische handvatten biedt, menen bij-
voorbeeld ook de auteurs van Out of the Madhouse. An Insider’s Guide to Managing 
Depression and Anxiety (2018). Over het boek van Brampton zeggen zij: ‘you will 
come out the other side with a better understanding of depression and how to ma-
nage it.’97 In lijn daarmee is het commentaar van psychiater Arie Jan de Lely in het 
publieksboek Wat depressie met je doet (2012) op het werk van Van Buuren die vol-
gens hem ‘openhartig’ over zijn depressie en het genezingsproces schrijft en daarmee 
instructieve inzichten verschaft in het effect van de belangrijkste therapieën die er ter 
behandeling van depressie voorhanden zijn. De autobiografieën functioneren naar 
dit oordeel dus als zelfhulpgidsen. Explicieter nog wordt dat gesteld in het boek Uit 
je burn-out. Een 30 dagen programma (2017) waar het werk van Boddé - zonder toe-
lichting overigens - als ‘inspirerend zelfhulpboek’ ter bestrijding van burn-out klach-
ten wordt aangedragen.98 
 Hoewel zij zullen wedijveren met de journalistieke media of informatieve teksten 
op het internet, is de veronderstelde (ervarings)kennis die autobiografische literatuur 
bevat evident, alsmede de publieke interesse daarvoor. Ik ga ervan uit dat (niet 

95 McLean (2013, mijn cursivering). 
96 Mijn cursivering. Zie Brockway (2013).
97 Maitland and Maitland (2018, 326).
98 Karsten (2017).
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geschoolde) lezers menen dat zij van Pil of David’s Inferno, behalve over de betekenis 
van depressie voor individuele patiënten, kunnen leren over aspecten van de diagnos-
tiek van depressie, over de gevolgen van farmacologische interventie (zie Boddé en 
zijn vreugde daarover) en over contemporaine wetenschappelijke inzichten in de 
neurobiologie, bijvoorbeeld over wat er met de termen “neurotransmitter”, “seroto-
nine” en “hypothalamus” wordt bedoeld (zie de ‘Index’ in de autobiografie van Blis-
tein). Ook is het plausibel te veronderstellen dat zij menen na het lezen van Bramp-
tons Shoot the Damn Dog (2009) meer te weten over de doelstellingen en 
veronderstelde werking van ‘mindfulness based cognitive therapy’. De constatering 
die Hawkins heeft gedaan in haar onderzoek naar ervaringsverhalen over doofheid en 
kanker (waarvan zij verslag heeft uitgebracht in de studie Reconstructing Illness 
(1999)), lijkt hier van toepassing: ‘Pathographies not only articulate the hopes, fears, 
and anxieties so common to sickness, but they also serve as guidebooks to the medi-
cal experience itself, shaping a readers’ expectations about the course of an illness and 
its treatment.’99 Als gezegd zou enkel een empirisch onderzoek meer precieze gege-
vens kunnen verschaffen over de receptie van de autobiografische literatuur in kwes-
tie en de vraag of lezers er werkelijk wijzer van (menen te) worden. Vast staat wel dat 
deskundigen (bij monde van professionele gezondheidsorganisaties) het verbreiden 
van ervaringskennis veelvuldig als belangrijke functie van de autobiografieën hebben 
onderkend. De werken vervullen dus voor velen een epistemische en instructieve 
functie. Zij worden geacht, evenals wetenschappelijke of populairwetenschappelijke 
teksten, bij te dragen aan de disseminatie van kennis over en omgang met de zieke-
lijke somberheid onder een breed publiek.

1.3. Literatuur en geneeskunde

Hoewel de literatuur en de geneeskunde elk een eigen onderscheiden domein vor-
men - met ieder hun eigen idealen, aandachtsgebieden, instituties, ambten, vaktijd-
schriften, auteurs, et cetera - zijn zij tezelfdertijd reeds sinds lange tijd nauw met el-
kaar verknoopt. Dat dit zo is hebben voorgaande paragrafen bij uitstek geïllusteerd. 
‘Die Beziehung zwischen Literatur und Medizin besitzt zahlreiche Dimensionen und 
steht in einer langen Tradition, die mit unterschiedlichen Stationen und Zäsuren bis 
in die Antike zurückreicht’, aldus de constatering van literatuurwetenschapper Bet-
tina von Jagow.100 Zij biedt, samen met haar collega Florian Steger, een gedetailleerd 
overzicht van deze verknooptheid in de studie Was treibt die Literatur zur Medizin? 

99 Hawkins (1999b, 127). Ik bespreek haar inzichten uitgebreider in paragraaf 1.3. en 1.4.
100 Von Jagow und Steger (2009, 9). 
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Ein kulturwissenschaftlicher Dialog (2009). Bovendien geven de onderzoekers een 
overzicht van het onderzoek dat, sinds ongeveer de tweede helft van de twintigste 
eeuw, naar de relaties tussen literatuur en geneeskunde is ontplooid in het domein 
van Literatuur en Geneeskunde. 
 Een van de belangrijkste inzichten die men in dit onderzoeksveld heeft verwor-
ven, is dat de relatie tussen literaire teksten en de geneeskunde niet statisch, maar 
veeleer dynamisch van aard is. Von Jagow en Steger: ‘Literatur [kann] als productiver 
Umgang mit Krankheit und Kranksein angesehen werden. Es ist dieser Bereich der 
Literatur, […] der als Repräsentationsquelle der Darstellungen von Gesundheit und 
Krankheit anzusehen ist, der keineswegs linear und unipolar, vielmehr dialogisch zu 
verstehen ist.’101 Wat er hier met ‘dialogisch’ wordt bedoeld, kan als volgt worden 
toegelicht: ziekte en gezondheid krijgen veelvuldig een plaats in literatuur, maar even 
zo goed vervult de literatuur een functie in de (medische) wereld. Kwesties rond 
(psychopathologische) ziekte en gezondheid zijn, anders geformuleerd, door auteurs 
frequent aan de orde gesteld in romans, autobiografieën, toneelstukken en poëzie, 
waarbij zij onontkoombaar schatplichtig zijn aan contemporaine medisch-weten-
schappelijke denkbeelden. Omgekeerd geldt dat literatuur - door de wijze waarop zij 
medische thema’s annexeert en becommentarieert - bijdraagt aan de wijze waarop 
kennis hierover in de samenleving wordt verbreid. Literatuur staat als zodanig ‘niet 
op zichzelf ’, aldus Ben Peperkamp en Rienk Vermeij (2006), ‘maar is een communi-
catief medium dat mensen kan ontroeren, vermaken, ergeren én kan leren over in-
zichten die - hoe omstreden ook - belangrijk of nuttig worden geacht.’102 Juist deze 
onderlinge betrekkingen tussen literatuur en werkelijkheid vormen van studies geli-
eerd aan Literatuur en Geneeskunde een belangrijk aandachtspunt.103 
 Wie casussen wil aandragen waaraan dat “dialogische” zich goed laat illustreren 
wordt, juist vanwege de vele voorbeelden denkbaar, onvermijdelijk willekeurig. Als 
gezegd is de veronderstelde dialoog al vele eeuwen oud (en deze reikt dus veel verder 
terug dan het terrein waaraan ik in deze studie - gewijd aan actuele autobiografische 
depressiegeschriften - recht kan doen). Ter illustratie wijs ik op het beroemde lite-
raire werk The Anatomy of Melancholy. What it is. With all of the Kinds, Causes, 
Symptoms, Prognostics and Several Cures of it van de Engelse geestelijke Robert Burton 

101 Von Jagow und Steger (2009, 15). 
102 Peperkamp en Vermeij (2006, 199).
103 Daarmee deelt het domein van Literatuur en Geneeskunde uitgangspunten met het overkoepe-

lende onderzoeksveld van Literatuur en Wetenschap (Literature and Science Studies). Daarbin-
nen is deze dialogische relatie tussen literatuur en omringende wetenschappelijke vertogen even-
eens een belangrijk uitgangspunt. Zie de studies van onder meer Kemperink en Vermeer (2008) 
en Kemperink (2011). Ik kom over dit onderzoeksveld te spreken in paragraaf 1.5. en 1.6.
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(1577-1640) waarvan de eerste editie in 1621 verscheen. Het is vaak beschouwd als 
een eerste ambitieuze poging (de aard en oorzaken van) verschijnselen van de geman-
keerde stemming tot in detail te bestuderen en te synthetiseren tegen de achtergrond 
van contemporaine medische, astrologische, meteorologische en theologische theo-
rieën. Niet voor niets constateert wetenschapshistoricus Agnus Gowland in The Ox-
ford Handbook of English Prose 1500-1640 (2013) dat ‘[c]riticism of the Anatomy in 
recent years has tended to be polarized between interpretations that emphasize its 
literary aspects […] and those focusing on its intellectual content- in which case, it 
is presented as fundamentally a learned encyclopaedia of doctrines about 
melancholy.’104 Literatuur en wetenschap zijn er nauw verweven. Andere historische 
voorbeelden zijn er te over: te denken valt, aldus een opsomming van Von Jagow en 
Steger, ten minste aan:

(1) Krankheitsbeschreibungen wie beispielsweise die bei Homer litera-
risch inszenierte Wundversorgung durch Machaon, an (2) Darstellun-
gen auf antiken Gefässen, so zum Beispiel wie Achill Patrokolos einen 
Pfeil aus dem Oberarm entfernt und diesen dann verbindet, man den-
ke an (3) die attischen Tragiker, so an Sophokles und beispielsweise an 
seinen Philoktet, oder an (4) das ausgeprägte Fachschrifttum, das bis zu 
den Hippokratischen Schriften zurückreicht.105

Het onderzoek samenvatten dat naar (de functies van) literaire representaties van 
medische thematiek is gedaan, is onmogelijk. Daarvoor is het terrein - waarbinnen 
letterkundigen en medici frequent samen optrekken - mede vanwege de door Von 
Jagow en Steger genoemde veelheid aan ‘Stationen’, ‘Zäsuren’ en ‘Dimensionen’ te 
omvangrijk. Zo’n samenvattend overzicht is door anderen bovendien reeds op dege-
lijke wijze vervaardigd.106

104 Gowland (2013, 650).
105 Von Jagow und Steger (2009, 9).
106 Te denken valt hier, behalve aan de genoemde studie van Von Jagow en Steger, onder meer aan 

Literatur und Medizin. Ein Lexikon (2005) van dezelfde auteurs, aan Koele minnaars. Medische 
verwoording en literaire verbeelding van ziekte in verhalen (2007) van Sophie Vandamme, aan Me-
dizinische Schreibweisen. Ausdifferenzierung und Transfer zwischen Medizin und Literatur (1600–
1900) (2008) van Nicolas Pethes en Sandra Richter, aan Krank geschrieben. Gesundheit und Krank-
heit im Diskursfeld von Literatur, Geschlecht und Medizin (2014) van Rudolf Käser en Beate 
Schappach en ten slotte aan Illness and Literature in the Low Countries. From the Middle Ages until 
the 21st Century (2016) van Jaap Grave e.a.. 
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 Hier wil ik mij beperken tot de bespreking van enkele inzichten over autobiogra-
fische literatuur verworven binnen het onderzoek en onderwijs van de zogenoemde 
Medical Humanities (in het Nederlands: de Medische Humaniora) die van het hier-
boven getypeerde onderzoeksterrein deel uitmaken. Het is belangrijk om bij deze 
inzichten stil te staan, om vervolgens het contrast te kunnen demonstreren met mijn 
eigen benaderingswijze van autobiografische literatuur.
 De Medische Humaniora vormen, aldus de auteurs van het handboek Medical 
Humanities. An Introduction (2015), ‘an inter- and multidisciplinary field that explo-
res contexts, experiences, and critical and conceptual issues in medicine and health 
care’.107 Dat betekent dat onderzoekers zich bezighouden met de studie van onder 
meer de sociaalhistorische en politieke achtergronden van hedendaagse medisch-
wetenschappelijke vraagstukken, de diagnostiek en de patiëntenzorg alsmede met 
filosofische en ethische kwesties rond ziekte en gezondheid.108 Bovendien maken zij 
studie van de wijze waarop ziekte door patiënten wordt beleefd. ‘By exploring experi-
ence’, aldus Thomas Cole en anderen, ‘we mean using various disciplines, such as 
literature and psychology, to understand how it feels to be a patient o[r] a doctor 
[…]. […] These questions are usually local and personal in nature.’109 Aan deze laat-
ste, op “ervaring” georiënteerde benaderingen, ligt de kritische veronderstelling ten 
grondslag dat de “lokale” en “persoonlijke” dimensies van ziekte binnen de medi-
sche-wetenschap en de gezondheidszorg categorisch onderbelicht blijven. Dat zou 
onder meer te wijten zijn aan technologische en farmacologische ontwikkelingen die 
de aandacht voor deze aspecten in toenemende mate overbodig maken. In de diag-
nostiek van medische klachten, bijvoorbeeld, heeft subjectieve beleving van lijden - 
en het gesprek daarover tussen arts en patiënt - volgens criticasters in veel gevallen 
slechts een marginaal belang omdat met geavanceerde meetinstrumenten soms snel-
ler kan worden vastgesteld wat de patiënt mankeert. En bij de behandeling van men-
tale klachten maken farmacologische middelen een frequent verblijf op de divan van 
de psychiater vaak overbodig. Bovendien is farmacologisch ingrijpen in veel gevallen 
goedkoper. 
 Dit alles heeft volgens critici, hoe dan ook, een tendens van “depersonalisering” 
of “dehumanisering” tot gevolg, hetgeen niet enkel consequenties heeft voor de zorg 
voor de patiënt, maar ook voor (de opleiding van) artsen, die volgens deze 
normatieve opvatting dreigen te ontberen wat van een goede geneesheer wordt 

107 Cole e.a. (2015, 12). Voor een beknopt en helder overzicht van de ontwikkeling van dit vakgebied 
zie Jagow en Steger (2005, 516-519). Zie ook Vandamme (2007).

108 Vergelijk Cole e.a. (2015, 1-21). 
109 Cole e.a. (2015, 13, mijn cursivering).  
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verwacht: deze moet niet enkel diagnoses kunnen stellen, wonden kunnen helen en 
pijn kunnen verzachten, maar moet ook kunnen luisteren, empathisch kunnen zijn 
en oog kunnen hebben voor de patiënt als individu. Rita Charon - hoogleraar klini-
sche geneeskunde en directeur van het Narrative Medicine Program aan Colombia 
University - stelt in dit verband: 

[D]espite the sustained technical progress made in diagnostics and 
therapeutics in the past half century, one set of concerns about medi-
cine has been heard with increasing frequency and alarm: doctors do 
not listen to their patients; they seem unable to recognize the suffering 
that patients and families must endure; they fail to appreciate the 
meanings of that which occurs in their gaze; and they seem unmoved 
by what their patients experience, both in the grip of illness and at the 
hands of doctors.110

In de psychiatrie is de situatie volgens psychiater Femi Oyebode niet wezenlijk an-
ders: ‘our current diagnostic approaches emphasise the objectivity of symptoms and 
understate the importance of how these symptoms are experienced in people’.111 
 Dit is niet de plaats om de vraag te beantwoorden of deze kritiek rechtdoet aan de 
veelkleurige medisch-psychiatrische werkelijkheid - over wat een goede dokter is, 
verschillen de meningen. In De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde (2014) 
wijst Arko Oderwald bovendien op het gebrek aan empirisch bewijs voor de uit-
gangspunten: ‘of [de overtuiging] klopt en of het alleen met behulp van de geestes-
wetenschappen mogelijk is om kritische en reflectieve artsen op te leiden is nooit 
goed onderzocht.’112 
 Wel staat vast dat (de bestudering van) literatuur binnen de Medical Humanities 
een voorname plaats heeft gekregen. Men veronderstelt dat juist literaire teksten - 
zoals romans, poëzie en autobiografieën - ‘can help us adress these “experience-near” 
questions in concrete an particular ways’ aldus Cole en anderen in hun inleiding op 
de eerder geciteerde introductie.113 Oderwald stelt bovendien: ‘Literatuur biedt in 
deze gedachtegang een tegenwicht tegen dehumaniserende tendensen in onze cul-
tuur, waarvan de abstracte feitelijkheid van de wetenschap er één is.’114 Juist vanwege 
de veronderstelling dat literatuur een vormende functie heeft wordt de aanwezigheid 

110 Charon (2000, 26). Vergelijk: <http://narrativemedicine.org/mission.html>.
111 Oyebode (2002, 398, mijn cursivering). 
112 Oderwald (2014, 8).
113 Cole e.a. (2015, 13).
114 Oderwald (2014, 7).
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van de humaniora en literatuur in het bijzonder in het geneeskundecurriculum door 
velen verdedigd. Veelvuldig wordt literatuur over ziekte en geneeskunde gebruikt in 
onderzoeks- en onderwijsprogramma’s gericht op ‘educating the emotions and 
strengthening the capacity to care’.115 Verhalen zijn in deze visie ‘een goed vehikel om 
ethische problemen te begrijpen, empathische vermogens te ontwikkelen [en] reflec-
tieve vermogens te ontwikkelen over jezelf en de geneeskunde’, aldus Wouter 
Schrover en Oderwald in een artikel over de plaats van kunst en literatuur in de ge-
neeskunde.116 Literatuur is dus niet enkel vormend, maar kan ook bijdragen aan het 
ontwikkelen van concrete vaardigheden.117

 In het artikel ‘Literature and Medicine. Contributions to Clinical Practice’ (1995) 
spreken Charon en anderen - in dat verband over literatuur als

[a] rich source of knowledge about the human experience of illness 
[…]. Illuminating patients’ experiences in the full, rich, nuanced par-
ticularity seldom if ever available elsewhere, literary accounts of illness 
widen physician-readers’ knowledge of the concrete realities of being 
sick and enable these readers to appreciate their own patients’ stories of 
sickness.118

Literatuur krijgt hier een belangrijke epistemische functie toebedeeld: literaire tek-
sten kunnen directe toegang bieden (vergelijk: ‘illuminate’) tot de particuliere erva-
ringen van patiënten en daar als zodanig kennis (‘rich source of knowledge’) over 
leveren. Daarmee vertolken de auteurs een vergelijkbare opvatting als de semi-profes-
sionele gezondheidsinstituten die ik de vorige paragrafen besprak en die de lectuur 
van Pil, David’s Inferno en Als meine Seele dunkel wurde aanraden omdat men daar-
van bij uitstek iets over depressie zou kunnen leren.
 Charon en anderen wijzen intussen enkele voorbeelden aan van geschriften die 
deze epistemische functies volgens haar bij uitstek zouden kunnen vervullen. Zij 
noemen ‘Leo Tolstoy’s The Death of Ivan Ilych’ gepubliceerd in 1886 - die de lezer, in 
haar woorden, meevoert naar ‘the bedside of a middle-aged bureaucrat who is dying 
of cancer and who articulates, without flinching, the regrets of a selfish life and the 
fears of a lonely death’ - en Die Verwandlung (1915) van Franz Kafka: ‘Franz Kafka’s 
Gregor Samsa awakens as an insect in The Metamorphosis.’ Laatst genoemde 

115 Cole e.a. (2015, 13).
116 Schrover en Oderwald (2011, 2).
117 Oderwald en Schrover laten zien dat niet alleen literatuur, maar ook muziek en beeldende kunst 

verondersteld worden deze functies te vervullen (2011, 1-3).
118 Charon e.a. (1995, 600). 
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vertelling is volgens de auteurs ‘an allegory of the many-leveled transformations of 
illness for patients and their families and clinicians.’119 Hun claim is dat de lectuur 
van Die Verwandlung begrip oplevert voor de verandering die ziekte-ervaringen te-
weeg kunnen brengen in het leven van individuele patiënten en hun naasten - een 
redeneerwijze die onmiddellijk laat zien dat de kennisfunctie die hier aan literatuur 
wordt toegekend mede bestaat bij de gratie van een eendimensionale interpretatie 
van de betekenis van deze bij uitstek gelaagde en meerduidige teksten.120 Bovendien 
passeren zij ook de worsteling die in de commentaartraditie is geleverd om de veel-
heid aan betekenissen en functies van Kafka’s werk te doorgronden.121 
 Het is tegen deze achtergrond niet moeilijk voorstelbaar dat in het bijzonder au-
tobiografische literatuur binnen de Medical Humanities veel belangstelling geniet. 
‘They offer’, aldus Charon ‘“case histories” of illness and treatment from the patients’ 
points of view.’122 Oyebode heeft een vergelijkbare opvatting:

What literature can do (autobiographical narrative is particularly good 
at this) is to express the patient’s distress and subjective, but no less real, 
understanding of this distress in the language of everyday life. In other 
words the psychiatrist can have access to the sheer humanity of the ex-
perience in other than technical language. In this way we as psychia-
trists can deepen our own understanding of the nature of these condi-
tions and acquire a more felicitous language, both to engage our 
patients with and to assimilate the subjective reality of their condi-
tions.123

119 Charon e.a. (1995, 600).
120 Charon e.a. (1995, 600). Voorts laten Charon en anderen in het midden op welke wijze indruk-

ken opgedaan tijdens de lectuur van pas kunnen komen, of concrete therapeutische handvatten 
bieden, in de omgang met reële omstandigheden. Bert Keizer, zelf medicus, merkt hierover terecht 
met scepsis op: ‘Fiction may tell a reader what it’s like to be crazy, alcoholic, depressed, constipat-
ed, paralytic, epileptic, asthmatic, sleepless, frantic, exhausted, addicted, man, demented, or 
scared. It is unclear to me how this telling would contain a lesson in cases when the reader is a 
doctor.’ Keizer (2003, n.p.).

121 Een goed overzicht van die discussies vindt men onder meer in Bloom (1988) en op de website 
van het Oxford Kafka Research Centre: <http://www.kafka-research.ox.ac.uk/>.

122 Charon e.a. (1995, 600).
123 Oyebode (2009, viii). Zij verwoordt deze opvatting in de inleiding op de verzamelbundel 

Mindreadings. Literature and Psychiatry (2009) waarin gezondheidsprofessionals korte, descrip-
tieve lezingen bieden van literaire teksten en hun waarde voor de psychiatrie.
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Gefundeerd in een sterk referentiële c.q. mimetische opvatting van literaire teksten 
worden autobiografieën betrouwbare bronnen van (medisch relevante) informatie 
geacht die ondubbelzinnig inzichten kunnen verschaffen inzake persoonlijke erva-
ringen - over kwesties kortom die in medische publicaties veelal onbelicht blijven. 
Daarmee is opnieuw sprake van een intrigerende parallel tussen de academische en 
publieke receptie van de ziekteverhalen; in de commentaren op Boddé, Van Buuren, 
Blistein en Brampton, besproken in de vorige paragraaf, werd aan de autobiografieën 
immers een vergelijkbare kennisfunctie toegekend.124 
 Ik laat één voorbeeld zien van hoe deze benaderingswijze in de praktijk kan uit-
pakken. In haar artikel ‘De kracht van het verhaal’ (2006) laat Karen Mutsaers, des-
tijds onderzoeker bij het Nederlands Jeugd Instituut, zien wat zij heeft geleerd van 
Jaap Berend Bakker, Emma Brunt en Elisabeth Wurtzel, wier geschriften (zij be-
spreekt Krachtmeting (1995), De breinstorm (1994) en Prozac Nation (1997)) zij be-
schouwt als ‘unieke verhalen van mensen die elk op hun eigen manier betekenis 
hebben gegeven aan hun conditie’.125 Zij vertelt in dit verband over een passage uit 
de autobiografie van Bakker waarin depressie met behulp van beeldspraak is uitge-
drukt: ‘Ik zat in de donkere kamer opgesloten met iets wat ik nooit gekend had, een 
kwelgeest. Een in en in slecht, gemeen en volstrekt onbetrouwbaar wezen. Een on-
dier dat zei dat ik niet deugde en dat ik daarvoor moest boeten.’126 Haar “reader 
response”, waarvan zij hieronder een parafrase geeft, stoelt sterk op de mogelijkheid 
inzicht te verkrijgen in het lijden van de auteurs: 

de overeenkomsten tussen de [ervaringen van de] auteurs [zijn] op veel 
gebieden groot. Aanvankelijk zien zij hun depressie allen als een ver-
woestend monster. Het is een indringer die van plan is je helemaal ka-
pot te maken. Als de depressie je eenmaal heeft leeggezogen, rest er 
niets anders dan hulp zoeken om het monster uit de weg te ruimen.127 

Het generaliserende ‘je’ maakt duidelijk dat Mutsaers meent dat zij niet enkel kennis 
heeft verworven over de specifieke ervaringen die de auteur aan het papier heeft 

124 De veronderstelling dat autobiografische literatuur de ‘understanding’ van artsen ook daadwerke-
lijk verdiept, is trouwens niet empirisch onderbouwd: ‘er is wel een intuïtie, maar weinig bewijs 
dat kunst een effectieve bijdrage kan leveren aan de geneeskunde’ aldus Oderwald en Schrover die 
in hun overzichtsartikel (2011, 2) pleiten ‘voor meer en beter onderzoek’ naar de concrete effecten 
van de Medische Humaniora.

125 Mutsaers (2006, 255).
126 Bakker, (1995, 82).
127 Mutsaers (2006, 258).
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toevertrouwd, maar ook over ervaringen van patiënten in het algemeen. Daarin is zij 
niet uniek; vergelijk de eerder door mij besproken recensie van Kikker gaat fietsen 
door Van Gaalen (paragraaf 1.2.).
 De epistemische functie die zij hier aan de autobiografieën toekent, berust op de 
vooronderstelling dat deze teksten onbemiddeld toegang verlenen tot een buitentek-
stuele ervaringswereld. Dat is op zich niet opzienbarend; in beginsel zeggen alle tek-
sten iets over de werkelijkheid omdat taal een referentiële functie heeft. De zaak is 
hier echter complexer dan zij vermoedt. Het geconstrueerde karakter van Bakkers 
autobiografie - de wijze waarop het verslag is vormgegeven - blijft in haar bespreking 
onbelicht. Dat het beleefde isolement bijvoorbeeld is uitgedrukt met behulp van 
ruimtelijke typeringen (vergelijk de donkere, afgesloten, kamer) wordt niet benoemd 
en evenzeer blijft onbesproken dat gevoelens van angst of dreiging worden vergele-
ken met het beeld van ‘het ondier’, terwijl juist deze personificatie cruciaal is in de 
wijze waarop depressie tot uitdrukking komt. Ten minste zou hier kunnen worden 
overwogen dat de depressieve gevoelens dankzij deze animaliserende vorm van over-
dracht worden voorgesteld als “zelfstandig bestaand” en onafhankelijk van de eigen 
controle opererend.128 Het potentieel gevaarlijke of kwaadaardige karakter van deze 
gevoelens wordt nog eens versterkt door de reeks pejoratieve kwalificaties ‘slecht’, 
‘gemeen’ en ‘volstrekt onbetrouwbaar’. Dat de passage daarmee wellicht zou kunnen 
worden beschouwd als een eigenzinnige representatie van ‘schuldgevoelens’ (let op de 
woorden ‘niet deugde’ en ‘boeten’) - een symptoom waar depressiepatiënten volgens 
Timmerman en Zitman veelvuldig door worden gekweld - blijft in een dergelijke 
referentiële lezing onbelicht.129 
 Problematisch is bovendien dat de (metaforische) objecttaal (woordgroepen in de 
autobiografie) en de metataal van de analyse (het commentaar) nagenoeg gelijk zijn, 
waarmee het artikel van Mutsaers - waarin literatuurwetenschappelijke kennis over 
vertelstrategieën er niet aan te pas is gekomen - eigenlijk niet veel meer doet dan 
parafraseren van hetgeen reeds in de autobiografieën zelf te lezen valt. Het effect 
daarvan is dat de “kennis” die Mutsaers, naar eigen zeggen, heeft opgedaan en die zij 
nu aan haar lezers presenteert een tautologisch karakter heeft.130  

128 Zie Van Boven en Dorleijn (2013, 191-194) voor verschillende vormen van overdracht.
129 Timmerman en Zitman (2004, 240).
130 Hier gebeurt dat wat in de literatuurwetenschap de vermenging van twee “talen” wordt genoemd: 

‘de taal van de literatuurwetenschap’ en ‘de taal van het [literaire]object’. Wanneer de literatuur-
studie aan kennisverwerving wil bijdragen, zo is reeds betoogd in het Tekstboek algemene litera-
tuurwetenschap (1977), dan moeten deze “talen” niet identiek zijn. De literatuurstudie moet im-
mer ‘het karakter hebben van een metataal, dat wil zeggen [dat] zij wordt gekenmerkt door een 
hoger abstractieniveau dan de taal van het object’ bijvoorbeeld die van de bestudeerde literaire 
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1.4. Autobiografie en constructie

De hierboven besproken thematische c.q. inhoudsgeoriënteerde benaderingen zijn 
om verschillende redenen het object geweest van kritiek. Ik geef enkele voorbeelden. 
In de verzamelbundel Medicine Health and the Arts. Approaches to the Medical Huma-
nities uit 2015 betoogt Therese Jones dat het gebruik van literaire geschriften, net 
zoals speelfilms en journalistieke werken trouwens, binnen het onderwijs en onder-
zoek van de Medische Humaniora tot bijziendheid heeft geleid, omdat het blikveld 
in veel gevallen tot de thematiek en inhoud van de werken beperkt is gebleven: 

In the most instrumental approaches, humanities content is inserted 
into lectures for the purpose of illustrating a phenomenon: a film or 
YouTube clip, an excerpt from a poem or short story, a paragraph lifted 
from a New Yorker article. The content itself is likely not explored 
through the methodologies of literary criticism or media studies but 
more often used to exemplify something, even to liven up a class. Fre-
quently […] the aesthetics of a short story or the elements of a film are 
bypassed for the examination of the clinical or bioethical relevance of 
its content. There is a tendency here to view the text as an instance of 
clinical reality rather than a linguistic or imagistic construct.131 

Haar kritiek is glashelder: aspecten die met het gemedieerde karakter van de werken 
samenhangen - zoals narratieve geleding en intertekstualiteit - blijken in deze in-
houdsgeoriënteerde benaderingen ondergeschikt aan de veronderstelde klinische 

communicatie zelf. (13) Zie over objecttaal en het veronderstelde nut van literatuurwetenschap-
pelijke metataal in het bijzonder het hoofdstuk ‘Het probleem van de literatuurwetenschappelijke 
metataal’ (48-83) van Karl Eimermacher die stelt dat een metatalige beschouwing altijd ten min-
ste ‘controleerbaar, ondubbelzinnig en systematisch’ moet zijn en in dat opzicht moet afwijken 
van ‘de literaire taal die heterogeen [en] dubbelzinnig’ is (57). De gevolgen van het gebrek aan 
metataal demonstreert hij met een analyse van het gedicht ‘Winterpsalm’ van Peter Huchel die 
door ontbreken van metataal neerkomt op een parafrase van wat reeds in het gedicht kon worden 
gelezen. Voor een kritische bespreking van Eimermachers visie, zie Kummer (1985).

131 Jones (2015, 35). In haar proefschrift stelt Vandamme een vergelijkbare diagnose: ‘de nadruk 
[ligt] op de thematische analyse van realistische verhalen die verwijzen naar ziekte. Hoewel ook 
realistische verhalen ontsproten zijn aan de verbeelding, lijkt die literaire verbeelding nauwelijks 
van belang voor de interpretatie ervan. Het gaat erom wat die verhalen vertellen over geneeskunde 
en ziekte en niet hoe dat verteld wordt. In een dergelijke benadering van de literatuur is de me-
thode van onderzoek ondergeschikt aan het informatieve gehalte van de tekst. Verhalen worden 
gelezen als informatiebronnen over ziekte, als een onbemiddelde weergave van een aan de tekst 
voorafgaande werkelijkheid.’ Vandamme (2007, 45).
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realiteit waarover de bronnen zouden informeren. Bij de analyse van deze ‘clinical 
content’ wordt, bij gevolg, niet geprofiteerd van kennis en methoden afkomstig uit 
het domein van de cultuurwetenschap. Zij moedigt haar collega’s ertoe aan hun stu-
denten alerter te maken op strategieën van representatie en roept hen daarom op tot

a fuller engagement with whatever text is under study. […] This kind of 
critical practice has the potential to alert students to language in ways 
they could not have recognised otherwise: the words that caregivers and 
patients use when attempting to understand each other; the plots of 
stories patients tell [and] the themes and tones of various narratives 
[…].132

Vergelijkbaar is de kritiek die Rebecca Garden formuleert in haar artikel ‘Telling 
Stories about Illness and Disability. The Limits and Lessons of Narrative’ (2010): 
‘there are […] tensions between the lived experience of illness and disability and the 
conventions that shape the representations of those experiences in published 
narratives.’133 De tendens autobiografische representaties van ziekte te beschouwen 
als ‘the unmediated voice of the author’ gaat volgens haar voorbij aan ‘the construc-
tedness of first-person accounts’ die deze referentiële lezing juist op de achtergrond 
zou moeten doen geraken:

[Medical humanities scholars and] health care practitioners who turn 
to narratives to learn more about how their patients might experience 
illness, disability, and medicine  often do so with the assumption that 
these narratives are telling a “true” story. Bare facts, however, are not 
literature and may tell little compared to a story that moves and engag-
es the reader through aesthetic means and its own analysis.134

Ook in het hoofdstuk ‘The Epistemological Value of Depression Memoirs’, versche-
nen in The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry (2015), zijn de implicaties 
van het talige, narratieve en (dus) gemedieerde karakter van literaire getuigenissen 
over ziekte en ziek-zijn tot onderwerp van kritische beschouwing gemaakt. Radden 
en Varga constateren dat ‘[t]here is a growing acceptance of personal narratives in 
medical scholarship used for illustrative effects’ en ook bij hen wekt het verontrusting 

132 Jones (2015, 35, mijn cursivering).
133 Garden (2010, 122).
134 Garden (2010, 123).
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dat deze ‘narratives’ zonder problemen worden opgevat als ‘symptom descriptions 
and reports of inner states’. Hun kritiek kan als volgt worden samengevat. Dat ‘ill-
ness memoirs […] invite approach as veritable sources of rich description of experi-
ence’, laat volgens Radden en Varga onverlet dat met het vertellen over (de eigen) 
ervaringen en met het publiekelijk delen van die ervaringen processen van selectie, 
herordening en transformatie gepaard gaan: de auteurs spreken over ‘conscious and 
unconscious omissions, voluntarily and involuntarily misrepresentations by authors 
to convince their audience, a desire for uniqueness and dramatic effect, and external 
editorial intervention’, aspecten die in de Medical Humanities onterecht buiten het 
blikveld blijven.135 In autobiografieën is sprake van een min of meer “georganiseerde” 
weergave van de depressie-ervaring die op zichzelf genomen juist door ervaringen 
van incoherentie en desorganisatie wordt gekenmerkt. Dat maakt volgens hen dat de 
toegang tot deze ervaringen in autobiografieën voor lezers niet vergroot, maar juist 
belemmerd wordt. Dat auteurs hun ervaring in een talige representatie hebben willen 
vatten ‘should prompt us to use caution in interpreting its content’.136 Deze overwe-
ging heeft voor hen belangrijke interpretatieve consequenties. De autobiografieën 
verschaffen zicht op ‘how such experiences can be made sense of, and how they can 
be organized and narrated for a specific literary context’, veeleer dan op wat zij noe-
men ‘the concrete and “raw” experience of depression itself ’.137

 Voor een letterkundige of cultuurwetenschapper intussen betekenen deze nuan-
ceringen niets nieuws onder de zon. Elke uitdrukking van de (ervarings)werkelijk-
heid in een talige, narratieve representatie is per definitie ook een transformatie en 
interpretatie daarvan: iedere narratieve tekst ‘demarcates, encloses, establishes limits, 
orders’ aldus literatuurwetenschapper Peter Brooks.138 Op de keper beschouwd be-
treft het een uitgangspunt dat in literatuurwetenschappelijke studies inmiddels con-
sensus geniet: ‘the assertion that there is a significant difference between the original 
‘real’ experience and the retrospective autobiographical narrative is now a common-
place among critics and theorists of autobiography.’139 In de narratologie is boven-
dien veelvuldig opgemerkt dat in de analyses van verhalen behalve “mimesis” ook het 
aspect van “diëgesis” een plaats moet hebben: ‘[w]ie vertelt wat hem overkomen is, 
zal bepaalde dingen samenvatten, andere uitbreiden en nog andere weglaten. Dat is 
een eigenschap van het vertellen: doordat een verhalende tekst beperkt is tot taal, 

135 Radden and Varga (2015, 103).
136 Radden and Varga (2015, 103).
137 Radden and Varga (2015, 100).
138 Brooks (1998, 4).
139 Hawkins (1999b, 15). Voor een overzicht van critici die dit bemiddelde karakter ieder op eigen 

wijze hebben aangewezen: Hawkins (1999b, 14 -18).
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toont hij de realiteit nooit rechtstreeks’ aldus Luc Herman en Bart Vervaeck in Ver-
telduivels. Handboek verhaalanalyse (2009) - dat bij uitstek als de uitdrukking van 
deze consensus kan worden opgevat.140

 Deze overwegingen kunnen op hun beurt niet worden geïsoleerd van taalfilosofi-
sche discussies, sinds ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw gevoerd, waarbinnen 
heuristische perspectieven zijn aangereikt die uitnodigen de relatie tussen taal en 
werkelijkheid te problematiseren. Over wat achteraf de “linguistic turn” is gaan he-
ten schrijft literatuurwetenschapper Martina Wagner-Egelhaaf in haar studie Auto-
biographie (2000) gedecideerd: ‘[a]ll jene vormals unhinterfragt gesetzten und 
gleichsam als Transzendentalien hingenomen Entitäten und Positionen wie ‘Subject’, 
‘Werk’, ‘Wirklichkeit’ u.a. erschienen nun - in der Nachfolgung des Strukturalismus 
- als sprachlich konstituiert und die Bedingungen ihrer Konstitution kritisch 
befragbar.’141 Autobiografie is in dat poststructuralistische perspectief ‘keine definier-
te Gattung der Lebensdarstellung mehr, sondern ein Problem der Schrift (graphie), 
deren Selbstrückbezüglichkeit (auto) ein Eigenleben (bios) hervorbringt.’142 In de 
meest radicale varianten van deze visie wordt ‘het epistemologisch fundament’ van 
autobiografisch schrijven - de term is van Missinne die ermee doelt op de veronder-
stelde referentiële functie van taal143 - als zinvol uitgangspunt afgewezen, waarbij per 
implicatie ook het maken van een onderscheid tussen referentiële en niet-referentiële 
teksten irrelevant werd geacht. Wanneer immers geen enkele tekst in staat is de wer-
kelijkheid te adresseren, worden verschillen tussen referentiële en niet referentiele 
teksten ondenkbaar. De destijds invloedrijke Paul de Man, die in ‘Autobiography as 
De-facement’ (1979) zo’n radicale visie heeft vertegenwoordigd, bestrijdt in dit ver-
band met klem dat autobiografische teksten zouden kunnen verwijzen naar ‘actual 
and potentially verifiable events in a less ambivalent way than fiction does.’144 Het 
antwoord op de volgende kwestie kan volgens hem dus enkel een stellig ‘nee’ zijn: ‘are 
we so certain that autobiography depends on reference, as a photograph depends on 
its subject or a (realistic) picture on its model?’145 Taal kan de realiteit niet 

140 Herman en Vervaeck (2009, 22). Zij menen dat er een fundamenteel verschil is tussen ‘de realiteit 
en de narratieve voorstelling daarvan [waarbij] het narratief nooit een perfecte kopie van de wer-
kelijkheid [is] die het onderwerp van het verhaal vormt.’ (22) Wel geven zij aan dat een zuiver of 
absoluut onderscheid tussen “telling” en “showing” uiteraard niet bestaat: ‘Alhoewel mimesis en 
diëgesis een tweedeling is, vormen deze polen uiteinden van een continuüm, waarop elk verhaal 
een bepaalde positie inneemt.’ (23)

141 Wagner-Egelhaaf (2000, 70).
142 Wagner-Egelhaaf (2000, 78). 
143 Missinne (2013, 40).
144 De Man (1979, 920).
145 De Man (1979, 920).



46

uitdrukken, maar verhindert de toegang tot deze realiteit daarentegen juist perma-
nent: ‘Autobiography is seen not as reflecting (in either sense: imitating or emanating 
form) a pre-existent, unified, unique self but as creating a provisional and contingent 
one.’146

 De autobiografie, zo vervolgt De Man zijn antireferentiële taalopvatting, ‘may 
itself produce and determine the life and […] whatever the writer does is in fact go-
verned by the technical demands of self-portraiture and thus determined, in all its 
aspects, by the recourses of his medium’.147 Volgens dit uitgangspunt is het onmoge-
lijk om aan noties van “ik”, “zelf ” en werkelijkheid talige expressie te verlenen, laat 
staan dat met het lezen van autobiografische werken inzicht kan worden verkregen in 
de ervaringen van de auteur: ‘Het ik komt in deze visie […] pas tot stand en existeert 
slechts in het schrijven zelf en kan bijgevolg niet los van zijn tekstuele vorm waarge-
nomen worden’, aldus Missinne.148 Of, zoals Thomas Couser het in een samenvat-
tende bespreking van dit uitgangspunt verwoordt in zijn bijdrage aan de Encyclopedia 
of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms: ‘autobiography is a nebu-
lous matter of textual effects […] that can at best render only the illusion of the 
presence of the self.’149 Tussen taal en werkelijkheid bestaat volgens deze opvatting 
dus een onoverbrugbare kloof. 150

 Nu ik bij deze kloof ben gearriveerd, komt een probleem in zicht dat binnen het 
kader van deze studie onmogelijk kan worden opgelost, maar wel besproken moet 
worden. Over de ‘difference between the original ‘real’ experience and the retrospec-
tive autobiographical narrative’ valt uiteraard niet te twisten. Elk spreken over de 
werkelijkheid behelst een transformatie van die werkelijkheid tot een talig construct. 
Tezelfdertijd echter is een radicale antireferentiële opvatting à la De Man maar moei-
lijk vol te houden. Als men aanneemt dat elke talige constructie van de werkelijkheid 

146 Couser (2001, 74).
147 De Man (1979, 920).
148 Missinne (2013, 41).
149 Couser (2001, 74).
150 Ik beschrijf hier slechts op hoofdlijnen de vele literatuurwetenschappelijke discussies die de afge-

lopen decennia over autobiografisch schrijven en daaraan gelieerde termen als “referentialiteit”, 
“fictionaliteit” en “tekstualiteit” zijn gevoerd. Zie de omvangrijke studie Autobiographisches Schrei-
ben nach dem Ende der Autobiographie van Almut Finck (1999) voor een kritische en genuan-
ceerde bespreking van deze kwesties. Daarbij verwijs ik in het bijzonder naar de hoofdstukken 1 
en 2, respectievelijk ‘Vom Diskurs der Autorität zur Autorität der Diskurse? Der Wandel des 
Autobiographieverständnisses im Kontext einer nachhermeneutischen Metaphysikkritik’ (23-36) 
en ‘Textualität und/oder Referentialität? Überlegungen zum postmodernen Denken’ (37-56). 
Voor een wat toegankelijker en beknopter bespreking zie Wagner-Egelhaaf (2000), Couser 
(2001), Smith and Watson (2001).
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per implicatie een transformatie daarvan betekent, dan is ook het omgekeerde waar: 
in elke transformatie van de werkelijkheid ligt per implicatie referentialiteit besloten. 
Zonder dat principe kunnen mechanismen van bemiddeling en constructie über-
haupt niet worden gedacht, geïnterpreteerd en bediscussieerd.151 
 Niet voor niets zijn poststructuralistische uitgangspunten over de non-referentia-
liteit van talige communicatie aan de nodige kritiek onderworpen. Volgens filosofen 
Michael Devitt en Kim Sterelny - om een voorbeeld van deze kritiek te noemen - is 
de afwijzing van de referentiële functie van taal ‘fundamentally implausible’ omdat 
‘reference has been a central notion in our theory of language’.152 In Language and 
Reality. An Introduction to the Philosophy of Language (1999) stellen zij: ‘It is central 
to the meaning of ‘brown’ that it refers to brown things. A word’s relation to others 
in the language - internal relations - may often be important to its meaning [but] a 
language’s relations to the nonlinguistic world - its external relations - are always 
important.’153 Dat taal naar niets anders dan zichzelf zou verwijzen strookt niet met 
het concrete functioneren van talige communicate: ‘Language has a lot to do with 
life in general: it expresses thoughts that explain behaviour and inform us about the 
world. […] [L]inguistic symbols do refer to the world and are open to external as-
sessment’.154 In Truth Considered and Applied. Examining Postmodernism, History, 
and Christian Faith (2011) betoogt filosoof Stewart Kelly iets vergelijkbaars met be-
hulp van een geestig voorbeeld: ‘We don’t pick up the newspaper in the morning and 
think, That cyclone in Myanmar would be really bad if it actually referred to actual 
people in the objective world. But since it doesn’t - whew! [….] Newspapers (and many 
other facets/texts of everyday life) have transtextual capabilities.’155

 Juist om deze reden is de opvatting van De Man - en andere poststructuralistische 
visies op de relatie tussen autobiografische tekst en werkelijkheid - volgens Couser 
het object geweest van kritiek: ‘the danger of poststructuralist theories of language is 
that they may reduce autobiography to formal gestures, and figures, cutting it off 
from the history that it purports to describe […]. This denial […] unwisely ignores 
or negates its implication in extratextual “reality”.’156 Reële “taal-achterdocht” bij een 

151 Ook de poging een absoluut onderscheid te maken tussen autobiografische en fictionele teksten 
lijkt mij niet zinvol; beide maken gebruik van narratieve en intertekstuele strategieën (personages, 
metaforiek, ruimte en tijd).

152 Devitt and Sterelny (1999, 266).
153 Devitt and Sterelny (1999, 263, cursivering in origineel).
154 Devitt and Sterelny (1999, 266). Ik vat maar een deel van hun kritiek samen, zie verder hun 

overwegingen op bladzijde 263-270.
155 Kelly (2011, 107, cursivering in origineel).
156 Couser (2001, 74). Zie voor een kritische bespreking van De Man ook Schmidt (2014).



48

al te reductionistische biografische lezing van autobiografische literatuur - die de in-
terpreet ontvankelijk maakt voor strategieën van representatie - is nog wat anders 
dan het concept van “autobiographical reference” op taalfilosofische gronden als ir-
relevant en onhaalbaar van de hand te doen.
 De referentiële benadering van taal, zoals vervat in de besproken benaderingen 
van de Medical Humanities, kan worden beschouwd als een verlengde van de taalop-
vatting die in medisch-psychiatrische praktijken een voorwaarde van adequate ge-
neeskunst vormt. Een belangrijk deel van de diagnostiek, bijvoorbeeld, moet in 
noodzaak gebaseerd zijn op de aanname dat met “linguistic constructs” reële ervarin-
gen (kunnen) zijn geadresseerd. Zelfs al zou het tegendeel het geval lijken (wanneer 
iemand beweert Napoleon te zijn, bijvoorbeeld, of een afgezant van God) kan de 
beoordeling van die bewering als “waanzinnig” alleen slagen bij de gratie van het 
epistemische postulaat waarover Missinnne gesproken heeft. Zonder die aanname 
staat de arts met lege handen. Een patiënt op zijn beurt, die verontrust vertelt te lij-
den aan aanhoudende pijnen in het hoofd, zal weinig baat hebben bij een achter-
dochtige arts die in plaats van een diagnose, allerlei taalfilosofische vragen stelt. Haw-
kins betoogt: ‘in narratives describing illness and death, the reader is repeatedly 
confronted with the pragmatic reality […] of the autobiographical self. Pathography 
challenges the scepticism of critics and theorists about the self, making that scepti-
cism seem artificial, mandarin, and contrived.’157 De door De Man veronderstelde 
kloof tussen reële (ziekte-)ervaringen en het verslag daarvan, is voor de “pragmatic 
reader” gemakkelijk te overbruggen. 
 Daar komt nog bij dat zo’n deconstructivistische visie voorbijgaat aan het feit dat 
de veronderstelde referentialiteit van autobiografische geschriften voor vele auteurs 
en lezers nu juist de basis van hun leeshouding en waardering vormt; de relatie tussen 
realiteit en autobiografisch vertellen wordt in de gebruikspraktijk niet bevraagd, 
maar juist veelvuldig vanzelfsprekend verondersteld en in de “vermarkting” ervan 
uitgebuit: ‘autobiography is advertised and marketed, and often consumed, as non-
fiction; most lay readers […] assume that autobiography […] records the experience 
of a historical personality, not an invented “character”’, aldus Couser.158 Taalfilosofi-
sche reserves spelen - zo bleek in paragraaf 1.2. uit mijn inventarisatie van de receptie 
van geschriften over depressie - onder vele lezers inderdaad geen enkele rol. Sterker 
nog: autobiografieën worden nu juist bij uitstek geschikt geacht om zicht te krijgen 
op de (eigen) ervaringswerkelijkheid. Missinne zegt daarover het volgende: 

157 Hawkins (1999b, 17, mijn cursivering).
158 Couser (2001, 73).
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de poststructuralistische kritiek heeft met haar twijfels aan het subject 
en aan de  referentialiteit van taal [een] belangrijke vraag, namelijk of 
het voor de lezer iets uitmaakt of een boek autobiografisch is of niet, aan 
de kant geschoven, maar heeft ze daarmee niet beantwoord.[…] On-
danks het besef dat taal in haar referentialiteit hopeloos faalt, worden 
gewone lezers aangetrokken door en attent gemaakt op het autobiogra-
fische gehalte van boeken, hoe ze dat voorts ook mogen waarderen.159 

Volgens Couser moet de notie van referentialiteit in dit verband mede worden be-
schouwd ‘as culturally negotiated, rather than as inherent in, or necessarily absent 
from, autobiographical text.’160 Volgens hem betreft het niet louter een kwestie van 
‘correspondence between the text and the facts or the text and the self; rather, it is 
something to be contested and established by the autobiographer and others - col-
laborateurs, editors, critics, […] and lay readers.’161 
 Het is mijns inziens dus legitiem te veronderstellen dat in autobiografische litera-
tuur ervaringen (kunnen) zijn uitgedrukt die zicht verschaffen op ‘clinical realit[ies]’, 
zolang men de implicaties van tekstuele, narratieve strategieën waarmee aan deze 
“realities” uitdrukking en betekenis is verleend, maar niet veronachtzaamt. Ik deel de 
opvatting van Jones, Garden, Radden en Varga dat het onderzoek naar autobiografi-
sche literatuur gebaat is bij ‘a fuller engagement’ met ‘whatever text is under study’: 
hoezeer gebruikers er ook vanuit gaan dat de auteur getrouw verslag doet van zijn 
verleden, de autobiografie is een talige representatie; een werkelijkheid in woorden 
die, juist omdat zij “slechts” een talige weerslag is, per definitie niet ondubbelzinnig 
met het beleefde verleden samenvalt. Dat er in het genoemde onderwijs en onder-
zoek binnen de Medische Humaniora nauwelijks aandacht uitgaat naar talige strate-
gieën, maakt dat relevante onderzoeksperspectieven buiten het vizier blijven.162 

159 Missinne (2013, 42).
160 Couser (2001, 75).
161 Couser (2001, 75).
162 Uiteraard zijn er in het domein van Literatuur en Geneeskunde ook publicaties over literaire 

voorstellingen van depressie te vinden waarin er wel degelijk enige aandacht is voor formele aspec-
ten van de representatie. In het artikel ‘Depressiviteit. Een meerduidige corporealiteit’ van Sophie 
Vandamme en Arko Oderwald (2003) wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan metaforiek in het 
werk van onder meer ‘de Amsterdamse psychiater Kuiper over zijn eigen depressie Ver heen, het 
egodocument van de schrijver William Styron In de duisternis, de op eigen ervaringen gebaseerde 
Anatomie van een depressie van de microbioloog Wolpert en ten slotte de fictieve autobiografie van 
Geerten Meijsing Tussen mes en keel.’ (81) Zo lichten zij passages toe waarin depressie, mede 
dankzij het gebruik van specifieke metaforen, wordt voorgesteld als een fysieke, en niet zo zeer als 
een existentiële ervaring. De analyse van deze formele kenmerken dient vervolgens echter niet om 
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uitspraken te kunnen doen over de aard en functie van de door hen aangewezen narratieve strate-
gieën of beeldspraak, maar vooral om uitspraken te kunnen doen over de betekenis van depressie 
voor individuele patiënten die uit deze autobiografische werken te destilleren valt. Een voorbeeld 
daarvan is de volgende passage:

Het gekunstelde karakter van de manier waarop autobiografische verhalen elke 
identificatie met de persoonlijke ervaring van depressie weg lijken te schrijven ten 
voordele van een eenzijdige corporalisering van depressie wijst erop dat mense-
lijke kwetsbaarheid moeilijk te erkennen is en zo mogelijk nog moeilijker te ver-
woorden. Waar de betrokkenen zelf in autobiografieën hun depressie eenzijdig 
corporaliseren, doen ze dat misschien om de ervaring te verhullen, om het ge-
wicht van de ervaring te omfloersen, of misschien wel om zich van dat gewicht te 
ontdoen en om de ervaring van hun ziekte draaglijk te maken. (89)

 Ook in het proefschrift Koele minnaars (2007) van Sophie Vandamme - over representaties van 
kanker en depressie in literatuur - worden formele dimensies besproken. Ook daar echter dient de 
bestudering van deze formele aspecten er uiteindelijk toe uitspraken te kunnen doen over de erva-
ringswerkelijkheid van depressiepatiënten. Met betrekking tot de functie van ruimtevoorstellingen 
in Noonday Demon (2002) en Kameraad scheermes (2003) concludeert Vandamme bijvoorbeeld: 
‘uit de wijze waarop mensen met een depressie beschrijven hoe ze anders in de tijd staan en anders 
de ruimte beleven […] blijkt dat beide ervaringsgebieden van pijn, lichamelijke en emotionele pijn, 
elkaar niet hoeven uit te sluiten. Integendeel, de verhalen wijzen erop dat depressie dermate pijnlijk 
is omwille [sic] van de fysieke pijn die zich koppelt aan de emotionele pijn’. (113-114) De analyse 
van ruimtevoorstelling dient hier om zicht te verwerven op de betekenis die depressie voor patiën-
ten kan hebben en niet om de aard en functie van deze strategieën inzichtelijk te maken (zoals ik in 
dit proefschrift wél heb beoogd). Veelzeggend is in dit verband dat Vandamme de “ik” in de bespro-
ken teksten niet onderscheidt van de auteur die achteraf, niet tijdens maar na een depressieve epi-
sode, van zijn ervaringen verslag uit brengt (vgl. ‘mensen met een depressie’). Dit is des te opmer-
kelijker omdat Vandamme in de inleiding tot haar proefschrift nochtans een heldere visie formuleert 
op het problematische karakter van deze referentiële leeswijze waarin verhalen worden beschouwd 
als ‘informatiebronnen over ziekte, als een onbemiddelde weergave van een aan de tekst vooraf-
gaande werkelijkheid.’ (45) Zo stelt zij: ‘Hoewel ook realistische verhalen ontsproten zijn aan de 
verbeelding, lijkt die literaire verbeelding nauwelijks van belang voor de interpretatie ervan. Het 
gaat erom wat die verhalen vertellen over geneeskunde en ziekte en niet hoe dat verteld wordt. Li-
teratuur neigt te verliezen wat haar eigen is: de verbeelding van de werkelijkheid en de esthetische 
uitdrukking daarvan.’ (45-46, cursivering in origineel)

 Als uitzondering wil ik ook het sociologische proefschrift van Jette Westerbeek (2010) noemen 
waarin wordt onderzocht hoe de betekenis van depressie in sociale interacties - tussen onder meer 
therapeut en patiënt - wordt geconstrueerd. Daarin worden autobiografieën (gepubliceerd tussen 
1990 en 2004) gebruikt in de analyse van de vraag ‘hoe mensen die openlijk toegeven dat zij aan 
depressie hebben geleden, hun identiteit in verband brengen met hun ziekte.’ (58) Met behulp 
van een inhoudsanalyse wordt getracht op deze vraag een antwoord te formuleren. Westerbeek 
merkt over het geconstrueerde karakter van autobiografische teksten op: 
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Richtinggevend in mijn proefschrift is daarom de volgende overweging van Hawkins 
waarin zij een beargumenteerde middenpositie inneemt:

one may be tempted to assert that the patient narrative gives us the 
“true” or “real” story of what the experience was actually like. And we 
all share, to some extent, the intuitive assumption that the person to 
whom the experience occurred is in the best position to describe it 
truthfully. Pathographies may indeed be read as ‘true stories’, but the 
emphasis must be as much on the word “stories” as the word “true”. For 
these books cannot be taken as accurate records of experiences: they are 
to highly charged, as the ambivalence and prosaic quality of everyday 
living is resolved into sharp contrasts and clear cut issues.163 

In haar optiek vormen autobiografische geschriften geen ondubbelzinnige “afspiege-
lingen” van ervaringen van ziek-zijn, hoewel zij uiteraard wel verwijzingen naar die 
ervaringen bevatten. Wat in haar perspectief mede wordt gehonoreerd zijn de proces-
sen van selectie, uitsluiting en betekenisgeving - en dus transformatie - die bij het 
vertellen over (de eigen) ervaringen en de “act” van het schrijven zijn geïmpliceerd.164 

Het is natuurlijk wel zo dat de autobiografische teksten die hier worden geanaly-
seerd, als levensverhalen zijn gestructureerd met publicatie in gedachten en geen 
onbewerkte of onbeïnvloede reflecties zijn van de ‘geleefde werkelijkheid’. Dit 
gegeven doet niet af aan hun waarde als teksten voor analyse. Daargelaten de 
vraag of ‘onbewerkte reflectie’ überhaupt mogelijk is, vormt de subjectieve weer-
gave van iemands eigen ervaringswereld, de “vertelde werkelijkheid”, precies dat-
gene wat we hier willen analyseren.’ (58) 

 Het geconstrueerde karakter van de autobiografie vormt hier dus juist het uitgangspunt. Wel is de 
analyse van narratieve en (inter)tekstuele dimensies van deze teksten en de functies daarvan, gege-
ven de sociologische vraagstelling en inhoudsanalytische methodologie, nadrukkelijk van minder 
belang dan de informatie die de autobiografieën kunnen verschaffen over de wijze waarop patiën-
ten over hun depressie communiceren. In de volgende passage blijkt dat duidelijk uit de wijze 
waarop Westerbeek het gebruik van metaforen typeert: ‘Als de auteurs voor het eerst voluit met 
deze niet langer te negeren ernstige depressieve gevoelens te maken krijgen, hebben zij geen idee 
wat het is dat hen schijnbaar zo plotseling overvalt. Om dat te beschrijven moeten ze dan ook een 
beroep doen op beelden en metaforen.’ (64)

163 Hawkins (1999b, 14).
164 Ik denk trouwens niet dat de door Hawkins bedoelde referentiële leeswijze louter voortkomt uit 

‘intuitive assumption[s]’ over het waarheidslievende karakter der auteurs. Goedgelovig zijn lezers 
niet zonder reden; referentiële leeswijzen, zo is in recente literatuurwetenschappelijke studies im-
mers gedemonstreerd, zijn mede het gevolg van specifieke tekstuele en paratekstuele signalen die 
die een dergelijk “geloof” in de hand werken. Missinne (2013, 104) stelt in dit verband 
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Belangrijk is dus dat Hawkins beide aspecten rechtdoet. Zij ontkent niet dat in au-
tobiografieën aan reële ervaringen uitdrukking is verleend, wat in haar perspectief 
een plaats heeft krijgt is de “act” van het schrijven waarbij ‘the ambivalence and 
prosaic quality of everyday living’ in een min of meer coherente vertelling wordt 
vervat en waarbij mechanismen van transformatie onvermijdelijk van de analyse deel 
moet uitmaken:

it is important […] in analysing pathography, to remember that the 
narrative description of illness is both less and more than the actual 
experience: less, in that remembering and writing are selective process-
es […] and more, in that the act of committing experience to narrative 
form inevitably confers upon it a particular sequence of events and en-
dows it with a significance that was probably only latent in the original 
experience. […] Writing about an experience - any experience - inevi-
tably changes it.165

Dit perspectief heeft onmiddellijk consequenties voor de bestudering van hetgeen 
kan worden beschouwd als een van de meest prominente elementen van de autobio-
grafische vertelling: de positie van de autobiografische “ik”. Het is belangrijk helder 
te zijn over de wijze waarop deze “ik” in deze studie zal worden geïnterpreteerd. Re-
kening houdend met het geconstrueerde karakter van de autobiografische tekst en de 
‘change’ die daarbij in het geding is, is het van belang onderscheid te maken tussen 
de auteur van de tekst, de vertellende ik in de tekst en de in de tekst beschreven ik. 
Deze vallen per definitie niet samen. Er is in een autobiografie steeds (a) een “ik” te 
onderscheiden die voor de verslaglegging van de geschiedenis verantwoordelijk is 

bovendien: ‘authenticiteit wordt niet bereikt door overeenstemming tussen de beschreven feiten 
of gebeurtenissen en de werkelijkheid, maar wordt door de vorm en de stijl van de tekst teweeg-
gebracht.’ De referentialiteit van de tekst is mede het effect van signalen die een relatie tussen tekst 
en werkelijkheid suggereren. Martina Wagner-Egelhaaf die in haar monografie Autobiographie 
(2000) aandacht heeft geschonken aan recente literatuurwetenschappelijke opvattingen, ver-
woordt het als volgt: ‘Autobiographien [beanspruchen] - und ihre Leserinnen und Leser knüpfen 
ihre Erwartungen an diesen Anspruch - historische Realität wiederzugeben, das gelebte Leben der 
Verfasserin oder des Verfassers so darzustellen “wie es wirklich war”. […] Ihr Anspruch auf die 
sogenannte “Wirklichkeit” macht die Autobiographie zu einem referenziellen Tekst.’ Wagner-
Egelhaaf (2000, 2). Daarbij is bovendien betoogd dat de verwachting dat een auteur naar waar-
heid verslag doet van zijn ervaringen, nog sterker is bij autobiografieën die, aldus Missinne, han-
delen ‘over pijnlijke of mensonterende ervaringen’. Bij werken over ‘persoonlijke trauma’s’ 
verwacht men eens te meer dat zij ‘echt gebeurd’ zijn. Missinne (2013, 210).

165 Hawkins (1999b, 15, mijn cursivering).
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- deze kan men de “ik” in subjectpositie noemen (het subject-ik) - en (b) een “ik” 
waarover door het vertellend-ik verhaald wordt, dat is dus de “ik” in objectpositie 
(het object-ik). Sidonie Smith en Julia Watson stellen deze verschillende “rollen” van 
de “ik” als volgt voor: ‘[the narrating ‘I’] is the ‘I’ who wants to tell, or is coerced into 
telling, a story about himself [while] the narrated ‘I’ is the object ‘I’, the protagonist 
of the narrative, the version of the self that the narrating ‘I’ chooses to constitute’.166 
De “ik” wordt in deze opvatting dus met de middelen van de taal tot stand gebracht. 
 Genoemde auteurs hebben niet voor dovemansoren gesproken. Missinne verde-
digt een vergelijkbaar standpunt: 

Het gebruik van het voornaamwoord ‘ik’ in een autobiografische tekst 
is een complexe aangelegenheid. ‘Ik’ heeft taallogisch bekeken een dub-
bele functie. Enerzijds is het een ik dat door dit ‘ik’ uit te spreken zich-
zelf markeert als de instantie die aan het woord is, ‘het sprekende ik’. 
Anderzijds duidt het ‘ik’ tegelijk een daarvan te onderscheiden instan-
tie aan, namelijk het ik over wie in deze tekst gesproken wordt, ‘het 
beschreven ik’. Dit houdt in dat het autobiografische ik een talig ik is, 
een ik dat door toedoen van de taal tot stand komt, en daarnaast ook 
een dubbelzinnig ik, want het is tegelijk het ik dat de uitspraken doet 
en dat waarover de uitspraken worden gedaan.167

Aandacht voor het autobiografisch “ik” als “dubbelzinnige” talige constructie opent 
volgens haar de weg voor een analyse van de wijze waarop de “ik” in en met de taal is 
vormgegeven. Zo ligt het binnen dit perspectief voor de hand te onderzoeken op 
welke wijze de relatie tussen het subject-ik, en de “ik” waarover wordt verteld (het 
object-ik) is geconstrueerd: ‘niet alleen tussen auteur en verteller, maar ook tussen ik-
verteller en personage [kan] een afstand [bestaan] […] zodat er een speelruimte wordt 
gecreëerd die plaats biedt voor zelfreflectie en voor commentaar op het herinneren, op 
de identiteitsvorming, op het schrijfproces, enzovoort.’168 Een voorbeeld van dit soort 
onderzoek is volgens Missinne het werk van Dorrit Cohn die in haar studie Transpa-
rent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (1978) de 

166 Smith and Watson (2001, 59-60). Uiteraard kan evenwel de illusie zijn gewekt dat er tussen “ver-
tellen” en “beleven” geen onderscheid bestaat. Met behulp van “narration simultanée” bijvoor-
beeld - waarmee verteld wordt in de tegenwoordige tijd - kan, zoals uit het voorbeeld van Boddé 
in paragraaf 1.1. is gebleken, de indruk worden gewekt dat het ervaren op het moment van “ver-
woorden” plaatsvindt.

167 Missinne (2013, 105).
168 Missinne (2013, 105-106).
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narartieve procedés heeft onderzocht waarmee de ‘narrating-I’ de ervaringen, gevoe-
lens en waarnemingen van de ‘narrated-I’ kan representeren. Daarbij heeft zij gede-
monstreerd dat verteltechnieken effect hebben op de verhouding die tussen de “ik” in 
objectpositie en de “ik” in subjectpositie is uitgedrukt.169 Dit vertellen over het “zelf” 
kan volgens haar bijvoorbeeld identificerend, maar ook distantiërend zijn, met ver-
schillende relaties tussen object en subject tot gevolg. Van een identificerende ‘selfnar-
ration’ is sprake wanneer er een verteller kan worden aangewezen ‘who closely identi-
fies with his past self, betraying no manner of superior knowledge’.170 De “ik” kan zich 
echter ook juist van zijn jongere “ik” distantiëren.171 Dat is het geval wanneer een 
verteller ‘elucidates his mental confusions of earlier days’,172 bijvoorbeeld door aan-
dacht te vragen voor ‘his present narrating self by adding information, opinions, or 
judgements that were not during his past experience.’173 De verteller kan zich met zo’n 
distantiërende “selfnarration” ‘op een emotionele afstand plaatsen van zijn vroegere 
“ik”’, of een cognitief onderscheid bewerkstelligen: ‘de verteller kan laten merken dat 
hij vroeger bepaalde dingen nog niet wist of hij kan zijn denkbeelden van toen 
corrigeren.’174 Daaruit volgt dat een “empathische” uiteenzetting van eerdere ervarin-
gen, veeleer een toenadering tussen object- en subject-ik tot effect heeft.175 In hoofd-
stuk 4 en 5 zal blijken dat dit analytisch perspectief ook functioneel is bij een inter-
pretatie van de autobiografische werken die in dit onderzoek centraal staan. 
 Intertekstualiteit - zo zou ik hieraan willen toevoegen - kan worden beschouwd 
als een voorbeeld bij uitstek van de door Hawkins, Smith en Watson, Missinne en 
anderen bedoelde mechanismen van “construction and mediation”. Het verslag van 
de eigen depressie-ervaringen interfereert met referenties aan wetenschappelijke ter-
minologie, medisch-psychiatrische theorievorming en literair bronmateriaal. 

169 Cohn (1978, 11). Behalve verhoudingen tussen verteller en personage in ik-vertellingen heeft 
Cohn de relaties tussen verteller en personage in verhalen die in de derde persoon staan in kaart 
gebracht. Herman en Vervaeck bieden van Cohns analyses een overzichtelijke samenvatting 
(2009, 30-38).

170 Cohn (1978, 275). 
171 Uiteraard is er niet altijd een absoluut onderscheid tussen identificatie en distantie aan te wijzen. 

Herman en Vervaeck stellen het verschil voor als een relatief onderscheid: ‘als een positie op een 
continuüm’ (32) Wanneer de verteller opvattingen van een eerder “ik” bekritiseert, hoeft dat niet 
te betekenen dat hij daar volledig afstand van neemt. Zie hierover ook Missinne (2013, 105-129). 

172 Cohn (1978, 143).
173 Cohn (1978, 155). 
174 Missinne (2013, 106).
175 Ik abstraheer hier voorlopig van de strategieën waarmee dat “distantiëren” en “toenaderen” tussen 

“ikken” wordt bewerkstelligd; verderop kom ik er nog uitvoerig over te spreken. Zie voor een 
analyse van dergelijke strategieën in autobiografische romans het werk van Missinne (2013, 105-
129). 
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Daardoor ontstaat er in de autobiografie een “nieuwe talige werkelijkheid”, die wel-
iswaar nog altijd reële ervaringen adresseert - intertekstualiteit is immers nu juist 
ingezet om aan die reële beleving uitdrukking en betekenis te verlenen - maar die 
tezelfdertijd “van wat ooit was” verwijderd is geraakt: ‘the ‘pathographical act’, om 
Hawkins hier nog een laatste maal aan het woord te laten, ‘is one that constructs 
meaning by subjecting raw experience to the powerful impulse to make sense of it all, 
to bind together the events, feelings, thoughts, and sensations that occur to the ill-
ness into an integrated whole’.176  

1.5. Onderzoeksopzet

1.5.1. Probleemstelling 
De probleemstelling van mijn onderzoek zal nauwelijks nog een verrassing zijn. Van-
uit een tekstanalytisch perspectief omvat deze een bestudering van de wijze waarop 
depressie is gerepresenteerd in een internationaal corpus hedendaagse autobiografi-
sche geschriften. Daarbij maak ik in het bijzonder studie van de aard en de functie 
van intertekstualiteit: in hoofdstuk 4 analyseer ik de verwijzingen naar medisch-
therapeutische en -wetenschappelijke kennis en in hoofdstuk 5 bestudeer ik referen-
ties aan literair bronnenmateriaal.177 In het verlengde daarvan wil ik perspectieven 
creëren op de functies van autobiografische literatuur in de hedendaagse gezond-
heidscultuur.178 

176 Hawkins (1999b, 18).
177 Bij de bestudering van ‘aard’ gaat het mij erom kenmerkende aspecten van deze intertekstuele 

procedés aan te wijzen. Bij ‘functie’ stel ik mij tot doel het effect van deze procedés te beschrijven 
m.b.t. de wijze waarop (de betekenis van) depressiviteit in het corpus wordt voorgesteld. De in-
richting van de respectieve hoofdstukken bespreek ik ter plaatse nog uitvoeriger. 

178 “Gezondheidscultuur” kan worden gedefinieerd als het conglomeraat van teksten en praktijken 
die een rol spelen in de betekenisgeving aan aspecten van gezondheid en ziekte. Barkan (2017, 8). 
“Gezondheidscultuur” omvat als zodanig ‘the sources, the symptoms and the idioms of distress; 
the individuals’ explanatory models, their coping mechanisms and their help-seeking behaviour; 
as well as the social response to distress and to disability’ en is ‘reflected in the learned, shared 
beliefs, values, attitudes and behaviours characteristic of a society or population.’ Bhugra and 
Mastrogianni (2004, 11). Deel van deze gezondheidscultuur zijn dus onder meer definities uit 
medische handboeken, beschrijvingen op websites van gezondheidsorganisaties, krantenartikelen 
en oordelen van psychiaters, maar ook journalistieke praatprogramma’s, entertainmentrubrieken 
en feestelijk opgetuigde gala’s waarvan ik tot nu toe al enkele voorbeelden heb gegeven. Deze 
spelen allemaal een rol in de wijze waarop depressie betekenis verkrijgt. Zie voor deze toepassing 
van het begrip onder meer Hawkins (1999a, 129), Couser (2012, 9), Chentsova-Dutton e.a. 
(2009) en Bhugra and Mastrogianni (2004). Autobiografische literatuur, zo luidt het 
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 Bij tekstanalyse blijft het in deze studie dus niet. Bezien vanuit een cultuurweten-
schappelijk oogpunt behelst deze studie - juist vanwege het intertekstuele karakter 
van de geschriften - ook een onderzoek naar aspecten van kennisdisseminatie, begre-
pen als de (tekstuele) processen waarmee inzichten over de fenomenologie, etiologie 
en betekenis van depressie in de samenleving worden verbreid en waarvan ook de 
geselecteerde autobiografieën, mede dankzij de vele intertekstuele referenties, deel uit 
maken.179

 In hoofdstukken 2 en 3 heb ik getracht een aantal tendensen van deze kennisver-
breiding in kaart te brengen. Daarbij heb ik gepoogd grip te krijgen op wat er over 
depressie is geschreven in (1) het voor een literatuur- of cultuurwetenschapper dui-
zelingwekkende aantal publicaties gelieerd aan onder meer de (biologische) psychia-
trie, de farmacologie, de genetica en de psychologie alsmede in (2) publicaties ver-
bonden aan het domein van de gezondheidscommunicatie, zoals informatiebrochures, 

uitgangspunt van mijn onderzoek, staat niet buiten of los van deze gezondheidscultuur, maar 
maakt er deel van uit en geeft er, in de wijze waarop zij depressie representeert, ook vorm aan.

 ‘Culture-generating constructive processes take effect in different semiotic dimensions’ aldus lit-
eratuur- en cultuurwetenschapper Astrid Erll (2005, 90): ‘the social dimension (i.e. social institu-
tions), the mental dimension (i.e., ideas, values, conventions), and the material dimension (i.e. 
‘texts’ in a broad sense, meaning man-made ‘objects’). In deze studie besteed ik in het bijzonder 
aandacht aan deze laatste, talige, aspecten van de gezondheidscultuur, maar er spelen natuurlijk 
ook niet-talige factoren een rol (institutionele, sociale, technologische, bijvoorbeeld). 

 Het moge duidelijk zijn dat deze opvatting van “gezondheiscultuur” breed en abstract is. Voor 
“gezondheidscultuur” geldt in dat opzicht hetzelfde als voor de notie “cultuur” in algemene zin: 
wanneer onbedachtzaam toegepast, moet zij, in de woorden van Stephen Greenblatt, worden 
beschouwd als ‘almost impossibly vague and encompassing, and the few things that seem exclu-
ded from it are almost immediately reincorporated in the actual use of the word.’ Greenblatt 
(1995, 225). De onvermijdelijke abstractie van het begrip heeft mij er niet van weerhouden het 
als heuristisch instrument te gebruiken bij de interpretatie van de aard en functie van de geselec-
teerde autobiografische werken. Ik sluit me aan bij Greenblatt die het concept “cultuur” - hoe vaag 
ook - voor literatuurwetenschappers en letterkundigen van cruciaal belang acht om, zoals hij dat 
noemt, over de grenzen van de tekst heen te kunnen kijken: ‘cultural questions [….] heighten our 
attention to the features of literary work that we might not have noticed, and above all, connecti-
ons among elements within the work. […] [C]ultural analysis will need to push beyond the 
boundaries of the text, to establish links between the text and values, institutions, and practices 
elsewhere in the culture.’ (226) Juist daarom heb ik, zoals ik hierna nog zal toelichten, in hoofd-
stuk 2 en 3 getracht in kaart te brengen hoe er rond de publicatie van de door mij geselecteerde 
autobiografieën over depressie is gedebatteerd in het wetenschappelijke domein en dat van de 
publieke gezondheidscommunicatie. 

179 Zie voor deze omschrijving van kennisdisseminatie, Secord (2004, 656).
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flyers, “fact sheets”, voorlichtingswebsites en zelfhulpliteratuur ‘written for the lay 
public to help individuals cope with problems and live more effective lives’. 180

 Deze studie bedrijft geen wetenschaps- of cultuurgeschiedenis. De inventarisatie 
in hoofdstuk 2 en 3 is geen doel op zich, maar vormt een voorwaarde om in de analy-
sehoofdstukken na te kunnen gaan hoe depressie in de autobiografieën is verwerkt. Ik 
wil daarbij laten zien dat de rol van autobiografische literatuur in de hedendaagse ge-
zondheidscultuur mede moet worden gezocht in de toe-eigening en evaluatie van de 
veelvoud aan bronnen over gezondheid en ziekte die ter beschikking staan om aan een 
even ontregelend als raadselachtig psychopathologisch lijden betekenis te verlenen.181

180 Santrock e.a. (1994, 4). Over de obstakels die ik op mijn weg tegenkwam - onder meer vanwege 
de schier onoverzichtelijke diversiteit en kwantiteit van de publicaties - kom ik ter plaatste, respec-
tievelijk in paragrafen 2.1. en 3.1., te spreken.

181 Deze studie bevat geen vergelijkende bespreking van (de functie van intertekstualiteit in) de be-
studeerde werken in relatie tot de nationaal-culturele context waarin de werken oorspronkelijk 
zijn gepubliceerd. De bestudeerde teksten refereren als gezegd aan depressie zoals gedefinieerd in 
de internationale psychiatrische diagnostiek, aan (wetenschappelijke) discussies die in de gehele 
(westerse) wereld spelen en aan zelfhulpboeken en literatuur die veelal in Europa en de Verenigde 
Staten worden uitgegeven (vgl. het voorbeeld van Boddé en Blistein). De autobiografieën repre-
senteren zodoende thema’s die zich bij uitstek aan nationale grenzen onttrekken. Zij illustreren in 
dat opzicht mooi de zogeheten globaliserende benadering van psychopathologie, die kenmerkend 
is voor hedendaagse (wetenschappelijke) benaderingen van depressie in de westerse wereld (waar-
over ik in hoofdstuk 2 en 3 nog nader kom te spreken). Dat veel van de autobiografieën in meer-
dere talen zijn uitgegeven, mag van het internationale bereik van de werken een goede illustratie 
heten.

 Dat neemt uiteraard niet weg dat de wijze waarop depressie in de autobiografieën is voorgesteld, 
alsmede de wijze waarop de teksten aan internationale debatten refereren, mede gekenmerkt 
wordt door aspecten van de nationale gezondheidscultuur (m.b.t. “lokale” opvattingen over ziek-
zijn; de inrichting van de zorg et cetera). Idealiter zou ik mij dus zowel moeten oriënteren op in-
ternationale ideeën over aard, oorzaak en behandeling van depressie als op de nationale contexten 
waarin deze ideeën een plaats krijgen. Deze “dubbele” oriëntatie valt buiten het bereik van deze 
studie. Daarmee zou een andere onderzoeksopzet zijn gemoeid. Bovendien zou ik de beschikking 
moeten hebben over studies waarin (verschillen tussen) deze nationale gezondheidsculturen in 
relatie tot depressie (In Duitsland, Groot Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland) in kaart 
zijn gebracht. Vitaal onderzoek naar naar deze aspecten - vooral ontplooid binnen het domein van 
de Cross-Cultural Psychiatry - heeft weliswaar laten zien dat ‘Western concepts of illness […] 
might not be easily applicable to other cultures’ - maar over verschillen binnen westerse landen, 
zijn nog geen systematische studies voor handen: ‘The complex links between, globalisation, 
health, and social and mental well-being are only now beginning to be explored, and researchers 
emphasise the need for a clearly defined research and policy agenda to respond to the challenges 
posed.’ Bhugra and Mastrogianni (2004, 10). Ik bestudeer mijn corpus dus in een breed globali-
serend perspectief en abstraheer van de vraag in hoeverre representaties van depressie kunnen 
worden herleid tot de “gezondsheidsculturen” van afzonderlijke landen. 
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1.5.2. Methode
Intertekstualiteit 
Bij de analyse van verwijzingen naar wetenschappelijke kennis en literaire geschriften 
heb ik kunnen profiteren van de inzichten die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld 
in het zogeheten intertekstualiteitsonderzoek. Uitgangspunten hiervan zijn inmid-
dels door vele (letterkundige) onderzoekers onderkend. Ik acht het niet nodig ze hier 
nog eens uitvoerig samen te vatten.182 Enkele aantekeningen bij de brede, maar hel-
dere, definitie van classicus Paul Claes kunnen volstaan. In zijn studie Echo’s echo’s. De 
kunst van de allusie (1988) heeft hij intertekstualiteit gedefinieerd als ‘het geheel van 
relaties tussen teksten waaraan door het subject dat deze onderkent een betekenis kan 
worden toegekend’.183 Cruciaal in deze definitie is het element van betekenistoeken-
ning; niet alleen het identificeren van verwijzingen is van belang, het gaat uiteraard 
om de interpretatie van hun functie en betekenis.184 Claes heeft overtuigend gede-
monstreerd dat het daarbij relevant is oog te hebben voor transformaties; een tekst is 
volgens hem nooit een simpele ‘navolging van een eerdere tekst (passieve verwerking) 
maar biedt een antwoord of reactie (actieve bewerking)’.185 Alhoewel ik een en ander 
niet steeds in de termen van Claes zal duiden, zal ik laten zien dat aandacht voor 
noties van transformatie ook in de door mij geselecteerde autobiografieën cruciaal is. 
 Analytische ontvankelijkheid voor transformationele aspecten van intertekstuali-
teit is ook bepleit binnen het internationale onderzoeksdomein Literature and Sci-
ence Studies (Literatuur en Wetenschap) waarbinnen men studie heeft gemaakt van 

182 Wel zijn daarbij uiteenlopende betekenissen en toepassingen van het begrip ontwikkeld. Over de 
betekenis van het begrip in dit proefschrift schreef ik reeds in voetnoot 34. Voor een overzicht van 
verschillende opvattingen van intertekstualiteit zie Allen (2000) en Van Dijk e.a. (2013).

183 Claes (1988, 50). 
184 Wat de definitie van Claes ook duidelijk maakt, is de grote rol van de individuele lezer in de ana-

lyse en interpretatie van intertekstuele verwijzingen; ‘de lezer zal, nadat hij de vorm heeft bepaald, 
ook de functie van de transformatie moeten vaststellen en [moeten] interpreteren wat de betekenis 
ervan is’ aldus De Pourcq en De Strycker (2013, 49). Intertekstualiteit ontstaat per implicatie 
slechts dan, wanneer deze door de interpreet wordt opgemerkt. Op ditzelfde subjectieve element 
wijst Maaike Meijer als zij stelt (1996, 34): ‘De resonanties die je hoort zijn altijd subjectief, dat 
wil zeggen dat de ene lezer niet noodzakelijk hetzelfde hoort als de andere, maar dat intersubjectief 
beargumenteerd moet worden dat die resonanties relevant zijn en leiden tot betekenisgeving.’ 
Uiteraard geldt deze subjectiviteit in mijn proefschrift ook; de lezer zal de validiteit van mijn ar-
gumentatie steeds per casus moeten beoordelen.

185 Aldus de samenvatting van Maarten de Pourq en Carl de Strycker die in Draden in het donker. 
Intertekstualiteit in Theorie en Praktijk (2013, 49) een uitvoerige bespreking aan Claes wijden (en 
die de actuele relevantie van Echo’s echo’s daarom bij uitstek demonstreren). Er kunnen bijvoor-
beeld elementen zijn toegevoegd (dat noemt Claes ‘additie’), maar ook zijn uitgesloten (‘deletie’), 
er kunnen aspecten zijn vervangen (‘substitutie’) of juist zijn herhaald (‘repetitie’).
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de functies van literaire verwerking van wetenschappelijke denkbeelden en waarvan 
de uitgangspunten in mijn analyses eveneens richtinggevend zijn geweest. Reeds in 
1990 heeft Gillian Beer gepostuleerd dat: ‘[s]cientific material does not have clear 
boundaries once it has entered literature. Once scientific arguments and ideas are 
read outside the genre of scientific paper and the institution of the scientific journal, 
change has already begun.’186 Dat komt, aldus Beer, doordat ‘[g]enres establish their 
own conditions which alter the significance of ideas expressed within them.’187 James 
Secord, op zijn beurt, heeft gesteld dat de studie van de literaire representatie van 
wetenschappelijke kennis ‘may involve conflict and transformation as much as mu-
tual understanding and reconciliation.’188 In Nederland heeft Mary Kemperink in 
onder meer haar studie Gedeelde kennis (2011) laten zien dat het zinvol is aandacht 
te besteden aan wat zij (in de figuurlijke betekenis van “vertaling”) ‘literaire vertaal-
slagen’ noemt: ‘auteurs maken vaak […] een vertaalslag wanneer ze gestalte geven aan 
wat ze zien als een wetenschappelijke waarheid. Ze laten elementen weg, voegen 
andere toe en brengen een bepaalde kleuring aan. […] In dit omzettingsproces kun-
nen zich opmerkelijke verschillen voordoen tussen de wetenschappelijke teksten en 
de literaire vertalingen daarvan’.189 
 Juist een analyse van deze “verschillen” biedt aanknopingspunten om over de 
functie en betekenis van intertekstualiteit na te denken. Ben Peperkamp heeft bij-
voorbeeld laten zien dat aandacht voor de eigenzinnige wijze waarop kennis in litera-
tuur is gerepresenteerd, licht werpt op haar evaluatieve karakter. In het artikel ‘‘Man-
nekens in de maan’ van Nicolaas Beets. Over The Moon Hoax (1835-1836) en de 
publieke waardering van de sterrenkunde in de negentiende eeuw’ (2004) demon-
streert hij hoe contemporaine ontwikkelingen op het gebied van de sterrenkunde in 
het verhalend wetenschapsgedicht ‘Mannekens in de maan’ van Nicolaas Beets ‘op 
hun betekenis worden getaxeerd.’ Hij toont dat in het gedicht een visie is vertegen-
woordigd waarin ‘natuurwetenschap een nieuwe, maar niet onproblematische blik 
op de wereld [biedt] en […] kritisch [moet] worden gepeild in relatie tot alternatieve 
benaderingswijzen.’190 Literaire teksten representeren dus niet alleen kennis, maar 
kunnen deze ook interpreteren en bevragen en zo een rol spelen in de wijze waarop 
kennis in de samenleving verbreid wordt. Kemperink en Vermeer stellen daarom: 

186 Beer (1990, 90 mijn cursivering).
187 Beer (1990, 90 mijn cursivering). 
188 Secord (2004, 655, mijn cursivering).
189 Kemperink (2011, 13-17). Wie wil analyseren hoe literatuur aan de verbreiding van kennis bij-

draagt, moet volgens haar studie maken van de wijze waarop kennis in literaire werken getransfor-
meerd wordt en nieuwe betekenissen krijgt toebedeeld.

190 Peperkamp (2004, 104).
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‘Literatuur drukt een cultuur uit en tegelijk maakt ze er ook deel van uit, geeft ze er 
mede vorm aan.’191 
 Van een eenduidige “overheveling” van “clinical content” naar de autobiografi-
sche tekst kan in het door mij geselecteerde corpus evenmin sprake zijn: de verwij-
zingen krijgen immers een plaats in het vertoog van een “ik” die deze teksten aan de 
eigen ervaringen verbindt en betekenis verleent.
 Tot besluit van deze paragraaf nog het volgende. De analyse van intertekstualiteit in 
de geselecteerde teksten is niet eenvoudig. Bij de interpretatie van intertekstuele verwij-
zingen moet niet alleen rekening worden gehouden met de kwantiteit van de referen-
ties, maar ook met hun pluriforme karakter. De autobiografieën vormen als het ware 
een grabbelton van citaten, adaptaties en allusies: er kunnen passages worden aange-
troffen waarin sprake is van een duidelijk omlijnde verwijzing naar een eenduidig tra-
ceerbare bron (die soms door de “ik” expliciet genoemd wordt).192 Soms zijn de inter-
tekstuele verwijzingen echter minder duidelijk omlijnd en dan is de bron dus minder 
direct traceerbaar. Niet elke allusie op het werk van Dante wordt door de “ik” in Blis-
teins autobiografie als zodanig gemarkeerd, om een voorbeeld te noemen. Hetzelfde 
geldt voor verwijzingen naar wetenschappelijke kennis: wanneer een “ik” wetenschap-
pelijke terminologie hanteert, of diagnostische criteria gebruikt, doet hij dat soms zon-
der daarbij te vermelden waaraan hij zijn kennis precies heeft ontleend. De “ik” heeft 
immers geen bibliografische verantwoordingsplicht. In de volgende passage uit Kikker 
gaat fietsen (2008) van Maarten van Buuren zegt de “ik” over de werking van zijn anti-
depressiva bijvoorbeeld: ‘deze synthetische pilletjes [maken] op kunstmatige manier 
chemische stofjes aan […] die mijn hersenen op gang brengen’ en ‘mijn hersenen [pro-
duceren] onder normale omstandigheden te weinig van deze stoffen’.193 Dat hij in zijn 
vertelling een beroep doet op inzichten uit wetenschappelijke disciplines staat buiten 
kijf, maar de bron waaraan hij refereert is niet eenduidig - gerefereerd kan immers zijn 
aan kennis afkomstig uit het domein van de farmacologie, maar ook aan aangrenzende 
domeinen van de endocrinologie en de neurobiologie - laat staan dat op elementen van 
transformatie eenvoudig de vinger kan worden gelegd.194 

191 Kemperink en Vermeer (2008, 53). 
192 In deze meest specifieke zin van het woord heeft intertekstualiteit volgens Maaike Meijer (1996, 

18) betrekking op het procedé waarbij een tekst een eerdere tekst of eerdere teksten op de een of 
andere manier citeert. In hoofdstuk 2.1. en 3.1. ga ik uitvoerig in op het intertekstuele bereik van 
het door mij samengestelde corpus.

193 Van Buuren (2008, 205).
194 Op welke etiologische theorieën hier gedoeld wordt en welke transformatie de “ik” aanbrengt, zal 

in hoofdstuk 4 ter sprake komen wanneer ik de passage aan een nauwgezette analyse onderwerp. 
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 ‘Wat doet een onderzoeker’, zo hebben Mary Kemperink en Leonieke Vermeer 
zich in dit verband afgevraagd, ‘met een context die niet tot een specifieke tekst valt 
terug te brengen, maar die naar het zich laat aanzien een veel diffuser conglomeraat 
is van kennis?’195 Het antwoord dat de onderzoekers zelf op deze vraag hebben gefor-
muleerd, maak ik graag tot het mijne: ‘het is zaak zo goed en zo kwaad als het gaat 
vat te krijgen op de contemporaine wetenschappelijke discussies die tijdens en voor-
afgaand aan de publicatie van het literaire werk in kwestie werden gevoerd.’196 Enkel 
wie beschikt over een overzicht van contemporaine neurobiologische debatten en de 
verbreiding daarvan, zal de specifieke etiologische theorieën waarop in het werk van 
Van Buuren wordt gezinspeeld en de “verdraaiingen” die erin zijn aangebracht, kun-
nen herkennen en interpreteren. Hoofdstukken 2 en 3 zijn er om in deze behoefte te 
voorzien. En zelfs dan nog bevatten uitspraken over de “impliciete verwijzingen” 
uiteraard meer speculatie dan die waarin de autobiografie en intertekst ter vergelij-
king naast elkaar kunnen worden gelegd.

Narratologie
De intertekstuele verwijzingen staan uiteraard niet op zichzelf, maar zijn geïntegreerd 
in een breed scala narratieve strategieën waarmee de “ik” de eigen ervaringen tot 
uitdrukking heeft gebracht. Voor de analyse daarvan maak ik gebruik van de narra-
tologie. Ook hier is het niet nodig de uitgangspunten van deze benadering nog eens 
uitgebreid te bespreken. Vertrekpunt in deze studie vormt de klassieke structuralisti-
sche variant, zoals deze is samengevat in het reedsgenoemde Vertelduivels. Handboek 
verhaalanalyse (2009) van Herman en Vervaeck.197 In het bijzonder bedien ik mij van 
de handvatten voor de analyse van de ik-vertelsituatie die ook van pas komen bij de 
analyse van temporele relaties tussen het moment van vertellen en het moment waar-
op de vertelde ervaringen plaatsvinden.198 Deze kunnen helderheid verschaffen over 
de wijze waarop de vertellende “ik” zich verhoudt tot de “ik” waarover wordt verteld 
en dus op het mechanisme dat door Cohn en Missinne is aangewezen als belangrijk 
aandachtspunt in de studie van (autobiografische) ik-vertellingen. Behalve de “nar-
ration simultanée”, een term die wordt gebruikt ter aanduiding van zogenoemd “ge-
lijktijdig vertellen” - waarbij indruk kan worden gewekt dat men ‘alles vertelt op het 

195 Kemperink en Vermeer (2008, 45). 
196 Kemperink en Vermeer (2008, 45).
197 Van een klassiek structuralistische benadering wijkt dit proefschrift in strikte zin uiteraard ook af. 

Anders dan een klassieke structuralist die ervan uitgaat dat met een systematische analyse van 
verteltechnieken de betekenis van een tekst kan worden ontsloten, ga ik er vanuit dat de beteke-
nissen van een tekst mede tot stand komen in interactie tussen tekst en interpreet. 

198 Herman en Vervaeck (2009, 47-105).
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moment dat het gebeurt’- en die ik reeds hanteerde in mijn introductie van Boddé, 
gebruik ik in mijn analyse de begrippen “narration ultérieure” (voor het vertellen 
achteraf ), de “narration antérieure” (voor de voorspellende vertelsituatie, vaak uitge-
drukt met de toekomstige of tegenwoordige tijd van het werkwoord, of een combi-
natie) en ten slotte de “narration intercalée”, voor de beschrijving van de zogenoem-
de ingelaste vertelling, waarbij de vertelling afgewisseld wordt met fragmenten uit, 
bijvoorbeeld, een dagboek of een brief.199 Alle kunnen veelvuldig worden aangetrof-
fen met, naar zal blijken, steeds verschillende verhoudingen tussen subject- en ob-
ject-ik tot gevolg. Een analyse van deze verhoudingen zal cruciaal blijken om uitspra-
ken te kunnen doen over de functie van intertekstualiteit.
 Mijn omgang met de narratologische concepten is, ten slotte, welbewust pragma-
tisch van aard; ik zet de begrippen waar relevant instrumenteel in en abstraheer van de 
theoretische debatten die - alhoewel fundamenteel - over structuralistische benade-
ringswijzen worden gevoerd, alsmede van methodologische discussies over de waarde 
en beperkingen van (onderdelen van) het structuralistische begrippenapparaat.200 

1.6. Corpus

Het samenstellen van een gelimiteerd onderzoekscorpus heeft per definitie iets willekeu-
rigs, zeker wanneer selectie plaatsvindt bij een vitaal “genre” als dit, ‘written and publis-
hed in unprecedented numbers’. Selectie is onontbeerlijk, maar ook onbevredigend.
 Wel is het zaak expliciet te maken welke aspecten bij mijn keuze een rol hebben 
gespeeld. In de eerste plaats koos ik op basis van relevante (para)tekstuele signalen 
enkel die werken die kunnen worden aangemerkt als autobiografische ik-vertellingen. 
Dagboeken bijvoorbeeld, of zogenoemde autobiografische romans - waarin de lezer 
op basis van naamsovereenkomst een identiteit kan vermoeden tussen (aspecten van 
het leven van) de auteur en (dat van) het personage en de verteller - zijn met het oog 
op de onderlinge vergelijkbaarheid van de werken binnen het corpus buiten het bereik 
van mijn studie gevallen.201 Uiteraard klinkt deze heldere afbakening eenvoudiger dan 

199 Herman en Vervaeck (2009, 91). Zij ontlenen deze termen aan Genette (1972).
200 Zie voor een overzicht Herman en Vervaeck (2009).
201 Zie voor deze definiëring van autobiografische romans Missinne (2013, 33-35). 
 Dat betekent als gezegd dat de Nederlandse werken Tussen mes en keel van Geerten Meijsing 

(1997), Kameraad scheermes van Rogi Wieg (2003) van het door mij geselecteerde corpus geen 
deel hebben uitgemaakt. Ik bespreek bovendien alleen die autobiografische werken waarin de 
persoonlijke geschiedenis van een depressiepatiënt een centrale rol speelt. Werken waarin (semi)-
wetenschappelijke beschouwingen incidenteel met persoonlijke reflecties worden afgewisseld, be-
studeer ik niet. Onder meer de internationale bestseller Noonday Demon van Andrew Solomon 
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deze in werkelijkheid is; over de vraag naar (de zin van) de mogelijkheid (op basis van 
intrinsieke teksteigenschappen) een onderscheid te maken tussen deze en andere vor-
men van (auto)biografisch schrijven, worden in het domein van de Life-Writing Stu-
dies tot op de dag van vandaag vele debatten gevoerd: ‘een concrete tekst kan partici-
peren aan een of meerdere genres maar kan zich er ook weer aan onttrekken’202 aldus 
Missinne die zich in Oprecht gelogen (2013) met relativerende argumenten in deze 
discussies heeft gemengd: ‘[het] blijft allemaal een kwestie van graduele verschillen, 
een vraag van meer of minder, die niet ondubbelzinnig beantwoord kan worden.’203 
 Ook deze studie wil geen classificatieproblemen beslechten. Ten grondslag aan 
mijn selectie ligt een benadering waarbij de aandacht niet zo zeer is gericht op inhe-
rent ‘structurele of inhoudelijke kenmerken, maar op de pragmatische situatie’ waar-
bij de met verschillende signalen gecommuniceerde relatie tussen auteur, tekstueel 
“ik” en lezers richtinggevend zijn geweest.204 Wat aldus bijeen is gebracht is een ver-
zameling teksten met enkele overeenkomstige thematische en formele karakteristie-
ken (een “ik” vertelt in retrospectie over de eigen ervaringen met depressie) die bo-
vendien in relevante paratekstuele elementen (o.m. de titel en interviews met de 
schrijver) nadrukkelijk zijn gepresenteerd als de ziektegeschiedenis van de auteur 
wiens naam op het omslag vermeld staat.205 Er is voor lezers van deze werken geen 
onmiddellijke aanleiding aan deze overeenkomst te twijfelen of om deze te proble-
matiseren.206 Anders is dat bij een werk als Kameraad scheermes (2003) van Wieg 
waarin eveneens een ziektegeschiedenis van depressie is gethematiseerd. Van Wieg is 

(2001) of het Britse Sane New World (2014) van Ruby Wax zijn daarom buiten het onderzochte 
corpus gelaten. Wel kom ik over enkele van deze werken te spreken in hoofdstuk 6 wanneer ik 
mijn perspectief verbreed en enkele opmerkingen maak over de specificiteit van (intertekstuele 
strategieën in) het door mij geselecteerde corpus.

202 Missinne (2013, 29).
203 Missinne (2013, 30).
204 Missinne (2013, 31).
205 De paratekst wordt volgens Gerard Genette gevormd door dat wat ‘enables a text to become a 

book and to be offered as such to its readers and, more generally, to the public’ (Genette 1997, 1). 
Informatie op de het omslag, het voorwoord en interviews met de auteur kunnen als paratekstu-
ele signalen functioneren.

206 De (Engelse vertaling van de) veelgeciteerde omschrijving van de Franse literatuurwetenschapper 
Philippe Lejeune (1989, 12) kan hier helderheid bieden: ‘Autobiography […] supposes that there 
is identity of name between the author […], the narrator of the story, and the character who is 
being talked about.’ Lezers krijgen van de auteur signalen dat er een overeenkomst bestaat tussen 
de “ik” in de tekst en de auteur van de tekst. Deze signalen, door Lejeune opgevat als het zegel van 
wat hij noemt ‘Le Pacte Autobiographique’ (1975), functioneren volgens hem als een impliciete 
afspraak of onuitgesproken contract tussen auteur en lezer die bepaalt dat deze laatste de tekst kan 
lezen als het autobiografische verslag van de auteur wiens naam op het omslag prijkt. 
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bekend dat hij aan depressies leed en dat zijn literaire werk vele sporen van die eigen 
ervaringen bevat, maar protagonist in Kameraad scheermes - door de uitgever aange-
duid als roman - is Jonathan Finkel wiens lotgevallen deels door een auctoriale vertel-
ler worden verwoord; de overeenkomst tussen het personage en de auteur is daarmee 
dus onmiddellijk ambigu. Verschillen tussen Wiegs werk en dat van, bijvoorbeeld, 
Boddé zijn in dat opzicht evident. Maar absoluut zijn zij tezelfdertijd allerminst; 
beide werken maken gebruik van narratieve en intertekstuele strategieën om depres-
siviteit betekenis te verlenen. Demarcatiecriteria op basis waarvan de geanalyseerde 
verzameling teksten zich laat onderscheiden van verwante vormen van “life-writing” 
worden in deze studie niet geformuleerd.207

 In de tweede plaats heb ik alleen die werken geselecteerd die handelen over wat in 
de internationale diagnostiek de “Majeure Depressieve Stoornis” wordt genoemd.208 
Naar zal blijken in hoofdstuk 2 worden in diagnostische handboeken vele andere 
stemmingsstoornissen onderscheiden die met depressieve episodes gepaard kunnen 
gaan: de zogenoemde “bipolaire stoornis”, bijvoorbeeld. Omdat de fenomenologie, 
de diagnostiek en de etiologie van deze stemmingsstoornis zich, afgaande op wat 
daarover in contemporaine wetenschappelijke literatuur is beweerd, niet zomaar met 
die van de “Majeure Depressieve Stoornis” laten vereenzelvigen, vallen autobiogra-
fieën die deze psychopathologie thematiseren buiten het onderzoek.209 Ook nu lig-
gen de zaken uiteraard ingewikkelder dan het lijkt: in hoofdstuk 2 zal blijken dat de 
“Majeure Depressieve Stoornis” geen eenduidig ziektebeeld is, maar een heterogene 
pathologie met een waaier aan betekenissen en ten dele nog onbegrepen symptomen 
die van patiënt tot patiënt kunnen verschillen en die zich bovendien niet altijd een-
voudig van die van bovengenoemde pathologieën laten afbakenen. Voor alles dient 
daarom vermeld te zijn dat ik mij bij mijn selectie heb laten leiden door de wijze 
waarop de gerepresenteerde ziektegeschiedenissen in de autobiografieën zelf worden 
aangeduid of geclassificeerd. Ik ben dus niet te werk gegaan als een diagnosticus of 
psychiater die in literatuur uitgedrukte ervaringen plaatst “on the psychiatrist’s 

 Dat de “ik” in de tekst in de analytische praktijk - juist vanwege zijn tekstuele karakter - evenwel 
principieel van de auteur moet worden onderscheiden heb ik in paragraaf 1.4. besproken.

207 Wel kom ik in de conclusie nog op de specificiteit van (intertekstualiteit in) het geselecteerde 
corpus terug in het perspectief van mogelijkheden voor vervolgonderzoek.

208 DSM (2000, 349).
209 Dat betekent bijvoorbeeld dat de Nederlandse bestsellers Paaz (2012) en Up (2015) van Myrthe 

van der Meer niet zijn geanalyseerd. Deze werken, beide autobiograische ik-vertellingen, handelen 
over de “bipoliare stoornis”. Bovendien worden beide boeken op het omslag gekwalificeerd als 
‘roman’. In de leeswijzer die aan het verhaal voorafgaat wordt bovendien vermeld dat het verhaal 
‘op waarheid gebaseerd’, maar ook ‘sterk gefictionaliseerd’ is, waarmee de overeenkomst tussen het 
ik-personage (Emma genaamd) en de auteur ambigu is.
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couch” en die dat waarover de “ikken” vertellen in retrospectie tot gevallen van psy-
chiatrische diagnostiek herleidt. Wanneer ik bijvoorbeeld spreek over depressieve 
episodes verwoord in David’s Inferno dan is dat omdat de “ik” uit deze autobiografie 
het eigen lijden zelf als zodanig aanduidt: ‘My official diagnosis is Major Depressive 
Disorder, Recurrent, in Partial Remission’.210 Juist deze intrigerende toe-eigening van 
medische begripsvorming en praktijken van zelfdiagnose - en de gedecideerdheid 
ervan - vormen in deze studie immers een belangrijk onderwerp.  
 Ten derde heb ik vooral die werken willen bestuderen die gelet op de reacties 
(waarvan ik een aantal exemplarische heb beschreven in paragraaf 1.2.2.) een rol heb-
ben gespeeld in het publieke domein. Omdat mijn interesse immers mede uitgaat 
naar de plaats van autobiografische literatuur in de gezondheidscultuur acht ik het 
relevant juist die teksten te bespreken waarvan kan worden aangenomen dat zij er 
daadwerkelijk zijn gelezen en bediscussieerd. Dit impliceert ook dat ik mij heb ge-
richt op autobiografieën gepubliceerd bij commerciële uitgeverijen en niet op wer-
ken uitgegeven in eigen beheer. Ten behoeve van de precisie en nuance van mijn 
analyses heb ik daarbij moeten kiezen voor werken in een taal waarvan het niveau 
van mijn leesvaardigheid optimaal is, vandaar mijn selectie van Engelstalige, Duits-
talige en Nederlandstalige geschriften. 
 Ten vierde heb ik een temporeel argument. Het corpus bevat autobiografieën 
gepubliceerd in de periode 2008 tot en met 2013.211 Dat heeft te maken met de in 
paragraaf 1.4. beschreven methodische kwesties; om de autobiografieën te kunnen 
interpreteren, is het noodzakelijk zicht te verwerven op discussies over depressie zoals 
deze in wetenschappelijke disciplines en het domein van de gezondheidscommuni-
catie worden gevoerd. Om dat met de vereiste nauwkeurigheid te kunnen doen, is 
beperking van de te onderzoeken periode cruciaal, mede vanwege de kwantiteit en 
diversiteit van de aan de depressie gelieerde publicaties waarover ik in paragraaf 2.1. 
nog uitvoeriger kom te spreken. 
 Autobiografieën over depressie zijn als gezegd reeds vanaf 1990 in grote aantallen 
verschenen en ook deze konden op veel aandacht en een groot lezerspubliek rekenen. 
Ook deze werken hebben zich in veel gevallen bovendien geëngageerd met (weten-
schappelijke) debatten over depressie. Men kan Darkness Visible (1990) van William 
Styron en Prozac Nation van Elisabeth Wurtzel (1994) daarvan als voorbeelden aan-
wijzen.212 Het werk van Wurtzel, bijvoorbeeld, representeert de gevolgen van (een 

210 Blistein (2013, xiii).
211 In hoofdstuk 2 ga ik uitvoerig op deze ontwikkelingen in.
212 Zie over het werk van Wurtzel en Styron onder meer Fee (2000), Vandamme en Oderwald (2005), 

Millard (2007), Vandamme (2007), verschillende essays in Clark (2008), Westerbeek (2010) en 
Emmons (2014). 
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farmacologische behandeling van) depressie op het leven van een Amerikaanse tiener 
en becommentarieert het gebruik van antidepressiva (onder jongeren) in de Ameri-
kaanse samenleving. Hoewel deze werken op zichzelf genomen een interessante casus 
vormen, laat ik ze in deze studie buiten beschouwing.
 Het gekozen tijdsbestek is homogeen met betrekking tot de destijds gangbare 
psychiatrisch diagnostische begripsvorming; alle autobiografieën refereren aan en 
zijn ingebed in discussies over de betekenissen van depressie zoals verwoord in de 
vierde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV), 
die in mei 2013 is vervangen door de op punten herziene DSM V.213 
 Aan de keuze voor het aantal van zeven autobiografieën, ten slotte, ligt opnieuw 
een pragmatisch besluit ten grondslag; het stelt mij in staat om een betrekkelijk over-
zichtelijk geheel van autobiografieën nauwkeurig te kunnen analyseren en in samen-
hang te kunnen interpreteren. Leidend blijft de primaire doelstelling van mijn on-
derzoek: ik ben er niet op uit een integrale descriptie te bieden van (zoveel mogelijk 
van) de autobiografische geschriften die de afgelopen decennia over depressie zijn 
gepubliceerd; mijn doel is - principiëler - studie te maken van de aard en functie van 
intertekstualiteit in deze geschriften omdat ik vermoed dat juist deze mij op het 
spoor brengt van de rol van autobiografische literatuur in de hedendaagse gezond-
heidscultuur.
 Op basis van deze criteria zijn respectievelijk de volgende Britse, Duitse, Ameri-
kaanse en Nederlandse autobiografieën voor analyse geselecteerd. De bijlage bevat 
een beknopte synopsis van deze werken.
-  Shoot the Damn Dog. A Memoir of Depression (Brampton, 2008)
-   Underneath the Lemon Tree. A Memoir of Depression and Recovery (Rice-Oxley, 

2012)
-  Depressionen. Mehr als eine Krankheit. Lebensgeschichte (Kühne, 2009)
-  Als meine Seele dunkel wurde. Geschichte einer Depression (Leonhardt, 2011) 
-  David‘s Inferno. My Journey Through the Dark Wood of Depression (Blistein, 2013) 
-  Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon (Boddé, 2010) 
-  Kikker gaat fietsen! Of over het leed dat leven heet (Van Buuren, 2008)

213 In 2000 werd een tekstrevisie van DSM IV uitgebracht: DSM IV-TR. Hieruit zal ik in wat volgt 
citeren. Over de belangrijkste verschillen tussen de verschillende edities van de DSM tot aan DSM 
IV zie onder meer Shorter (1997). In het artikel van Spijker en Claes (2014) vindt men een helder 
overzicht van de belangrijkste wijzingen die in DSM V in de beschrijving van stemmingsstoornis-
sen zijn aangebracht.
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1.7. Leesaanwijzingen

De lezer kan zich op basis van de vorige paragrafen en de inhoudsopgave een indruk 
verschaffen van mijn onderzoeksopzet en de wijze waarop ik mijn proefschrift heb 
gestructureerd. Een nadere toelichting van en verantwoording op de inrichting ervan 
- en op de obstakels die ik op mijn weg tegenkwam - treft men steeds aan in de inlei-
dingen van de respectieve hoofdstukken en in de noten. Hier volsta ik met een twee-
tal leesaanwijzingen met betrekking tot de wijze van verslagleggen in de analyse-
hoofdstukken 4 en 5. Het geduld van de lezer zal daar niet op de proef worden 
gesteld met exhaustieve besprekingen van de plot, de thematiek en de narratieve ge-
leding van de afzonderlijke autobiografieën en hun onderlinge verschillen. Evenmin 
zijn alle intertekstuele verwijzingen geanalyseerd die in de autobiografieën kunnen 
worden aangetroffen; mijn bevindingen zullen worden gedemonstreerd aan de hand 
van een selectie van relevante tekstpassages. Daarbij zullen er ook fragmenten onbe-
sproken blijven waaraan de functies van intertekstualiteit eveneens kunnen worden 
geïllustreerd. Ook voor deze kwesties geldt: mijn doel is niet om een integraal over-
zicht van de thematische en formele karakteristieken van de geselecteerde werken te 
bieden of een precieze inventarisatie van hun onderlinge verschillen te verschaffen, 
maar om beargumenteerde uitspraken te doen over de aard en functie van inter-
tekstualiteit. Over de implicaties van mijn onderzoeksopzet en de selectie van het 
corpus kom ik in hoofdstuk 6 nog te spreken in het perspectief van mogelijkheden 
voor vervolgonderzoek. Mijn laatste opmerking is van redactionele aard; omwille van 
de overzichtelijkheid en navolgbaarheid van mijn analyses heb ik de zinnen in de 
besproken tekstfragmenten genummerd. Alle geanalyseerde tekstfragmenten, op 
hun beurt, zijn voorzien van Romeinse cijfers.





69

Hoofdstuk 2 
Depressie in medisch-
wetenschappelijk perspectief: 
een verkenning

2.1. Vooraf

Dit hoofdstuk biedt een schets van de wetenschappelijke benaderingen en therapeu-
tische praktijken die de afgelopen twee decennia zijn ontwikkeld in verschillende 
academische disciplines - zoals de (biologische) psychiatrie, de farmacologie, de ge-
netica en de psychologie - in een poging de aard, etiologie en pathogenese van de-
pressie te begrijpen en, op basis van verworven inzichten, adequate therapieën te 
ontwikkelen om het lijden dat deze stoornis teweegbrengt, weg te nemen of te ver-
zachten.214 In de eerste plaats bied ik een inventarisatie van de zogenoemde sympto-
matologie van de stemmingsstoornis. Daarmee wordt in de medische literatuur ge-
doeld op respectievelijk de algemene ziekteverschijnselen en de (door patiënten 
ervaren) impact daarvan op bijvoorbeeld het fysiologische, cognitieve en sociale 
functioneren.215 In de tweede plaats bespreek ik de diagnostiek van de stemmings-
stoornis: de (normatieve) criteria en strategieën die worden gehanteerd om depressie 
als stoornis of pathologie van zogenaamd niet-pathologisch “somberen” te onder-
scheiden; een interpretatieve daad die mede de (vage) grenzen tussen “geestelijke 
gezondheid” en “ongezondheid” markeert. Ten slotte omvat dit hoofdstuk een intro-
ducerend overzicht van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de oorzaken 

214 Onder “etiologie” verstaat men, globaal geformuleerd, de factoren die pathologie veroorzaken of 
in stand houden, onder “pathogenese” de wijze waarop deze zich ontwikkelt. Vgl. Jüngen en 
Zaagman-Van Buuren (2007, 26).

215 Zie Jüngen en Zaagman-Van Buuren (2007, 24).
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en behandelingswijzen van depressie. Uiteraard hangen deze aspecten in hoge mate 
met elkaar samen.
 Waarom heb ik mij in deze letterkundige studie aan dit avontuur gewaagd? Om 
verschillende redenen dient dit overzicht - dat ik baseer op wat psychiaters, medici 
en (wetenschaps-)historici inmiddels over het onderwerp hebben gepubliceerd - de 
interpretatie van autobiografieën waarvoor ik in deze studie aandacht vraag.216 Zo is 
er kennis nodig van de diagnostiek en symptomen van depressie om te begrijpen wat 
de “ik” uit David’s Inferno van David Blistein (2013) bedoelt wanneer hij vertelt dat 
zijn arts de diagnose ‘Major Depressive Disorder, Recurrent, in Partial Remission’ 
heeft gesteld.217 Kennis van diagnostiek komt bovendien van pas bij de interpretatie 
van een passage uit Kikker gaat fietsen (2008) waar een psycholoog uitlegt dat de “ik” 
lijdt aan ‘een duidelijk geval […] van depressie’ – de “duidelijkheid” komt hier op 
conto van de deskundige, die (impliciet) een beroep doet op gepubliceerde weten-
schappelijke kennis waaraan hij zijn autoriteit ontleent.218 Inzichten met betrekking 

216 Over de psychopathologie van depressie is, net als over vele andere psychiatrische stoornissen, veel 
geschreven. Over de implicaties van deze “veelheid” kom ik verderop nog te spreken. Ik heb me 
in wat volgt gebaseerd op enkele courante internationale (historische) overzichtswerken, (psychi-
atrische) handboeken en medisch-sociologische studies. Zo raadpleegde ik A History of Psychiatry. 
From the Era of the Asylum to the Age of Prozac (1997) van Edward Shorter en The Nature of Mel-
ancholy. From Aristotle to Kristeva (2002) van Jennifer Radden. Bij de typering van hedendaagse 
medische inzichten rondom depressie heb ik mij gebaseerd op het Handboek neurobiologische 
psychiatrie (2004) van J. Hovens e.a., het Handboek psychopathologie. Deel 1. Basisbegrippen (2008) 
van Walter Vandereycken e.a, het internationale Handbook of Depression (2009) van Ian Gotlib en 
Constance Hammen, Understanding and Treating Depression. Biological, Psychological and Behavi-
oural Persectives (2013) van Christopher Sharpley, Psychotherapie. Van theorie tot praktijk (2014) en 
Inleiding in de psychopathologie (2017) van Ron van Deth. Ten slotte consulteerde ik het Handboek 
depressieve stoornissen van Jochanan Huyser e.a. (2008) en Aart Schene e.a. (2016). 

 Verder raadpleegde ik onder meer het medisch-sociologische werk Speaking of Sadness. Depression, 
Disconnection, and the Meanings of Illness (1996) van David Karp, de medisch-filosofische studie 
Experiences of Depression. A Study in Phenomenology (2015) van Matthew Ratcliffe en het alge-
meen inleidende Diagnose depressie. Psychiater en patiënt over de dagelijkse werkelijkheid, de behan-
deling en de toekomst (2015) van Robert Schoevers en Selma Parmentier. Deze laatste studies bie-
den waardevolle inzichten in de veronderstelde impact van depressie op het (fysiologische) 
functioneren van patiënten. Over de implicaties van de noodzaak te selecteren uit de grote hoe-
veelheid beschikbare bronnen, kom ik verderop in deze paragraaf uitvoerig te spreken.

 Wel kan ik vast aantekenen, overbodig wellicht, dat ik mij bij dit overzicht nadrukkelijk niet tot 
doel heb gesteld de “laatste stand van zaken” op het gebied van het zich snel ontwikkelende on-
derzoek naar depressiviteit in kaart te brengen. Gegeven mijn onderzoeksopzet en onderzoeks-
vraag bespreek ik wetenschappelijke discussies die hebben gespeeld voorafgaand aan en rondom 
de publicatie van de door mij bestudeerde werken. 

217 Blistein (2013, xiii).
218 Van Buuren (2008, 36).
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tot de symptomatologie van depressie geven, ten slotte, reliëf aan de interpretatie van 
ervaringen van “diepe eenzaamheid” zoals onder meer uitgedrukt in Shoot the Damn 
Dog. A Memoir of Depression van Sally Brampton (2009), waarin depressie op enig 
moment metaforisch wordt omschreven als ‘the most isolated place on earth’.219 Een 
inventarisatie van wat in medische studies over de symptomatologie van depressie is 
gezegd maakt het mogelijk deze passage niet als geïsoleerde tekstplaats te waarderen, 
maar te analyseren in relatie tot de constateringen van bijvoorbeeld onderzoeker 
Matthew Ratcliffe die gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement in zijn studie 
Experiences of Depression. A Study in Phenomenology (2015) nu juist als een van de 
kernsymptomen van depressie heeft aangewezen: ‘Impaired interpersonal relations 
are not an “effect” of depression experience, but absolutely central to them.’220 Om 
tekstbegrip alleen is het mij uiteraard niet te doen; het gaat erom te analyseren op 
welke wijze deze aspecten in de geselecteerde autobiografische teksten worden gere-
presenteerd.
 Voorts maakt het overzicht het mogelijk de herkomst te identificeren van expli-
ciete intertekstuele referenties aan medisch-wetenschappelijke begripsvorming. De 
verteller uit de autobiografie Shoot the Damn Dog van Sally Brampton (2009), bij-
voorbeeld, heeft in het hoofdstuk ‘Genetics, Family, and Other Disorders’ een aantal 
begrippen uit het onderzoek naar de veronderstelde genetische grondslagen van de-
pressie verwerkt:

(1) The gene thought to be responsible for the regulation of serotonin, 
the feelgood neurotransmitter, is known as 5-HHT. (2) It commonly 
appears as either a short or a long form. […] (3) Researchers at King’s 
College London conducted a study using a control group of 847 peo-
ple, who they followed over twenty years. (4) It revealed that people 
who carried the one copy of the short form had more depressive symp-
toms in response to life stresses. (5) Those with copies of the short form 
were more than twice as likely to become depressed following stressful 
situations as those who carry the long form.221

Begrip van een dergelijke passage wordt beperkt wanneer men geen notie heeft van 
de betekenis van de termen ‘neurotransmitter’ (1), ‘serotonin’ (1), ‘5-HHT’ (2), en 

219 Brampton (2009, 1). 
220 Ratcliffe (2015, 218). In hoofdstuk 5 kom ik over de noties eenzaamheid en isolement (in het 

werk van Brampton) nog uitgebreid te spreken.
221 Brampton (2009, 115).
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‘life stresses’ (4). Met een inventarisatie van deze begrippen en de betekenis die deze 
in het genetisch onderzoek naar depressie hebben, kan helderheid worden gecreëerd. 
De verteller refereert hier aan de resultaten en het onderzoeksdesign van een studie 
uitgevoerd door medewerkers van de fameuze Britse Universiteit King’s College.222 
Naar haar eigen zeggen heeft de “ik” deze studie aangetroffen toen zij op zoek was 
naar informatie over de oorzaken van (haar) depressie: ‘in order to understand my 
depression, I had to understand the illness […]’.223 Aan deze kennis ontleent zij ver-
volgens de overtuiging dat haar depressie samenhangt met ‘a genetic predisposition 
to depression’.224 
 Een inventarisatie van wetenschappelijke debatten vormt in dit verband een 
voorwaarde voor de interpretatie van de wijze waarop deze kennis door de “ik” is 
geannexeerd en wat van die annexatie de functie is. Wetenschappelijke kennis fun-
geert hier als bron die begripsvorming mogelijk maakt: de informatie uit de studie 
uitgevoerd aan King’s College biedt haar de mogelijkheid om tot dan toe als onsa-
menhangend ervaren symptomen in samenhang te interpreteren. Daarmee is ook 
sprake van “evaluatie” van deze kennis; de “ik” afficheert zich instemmend - zo men 
wil: kritiekloos - met de kennis waarnaar zij verwijst. Daarmee markeert zij haar 
positie in een vitale discussie over de betekenis van genetische kennis bij het ontrafe-
len van de etiologie van depressiviteit.225 
 Enkel wie zicht heeft op deze discussies kan de vinger leggen op de aard van deze 
evaluatie. De relatie tussen ‘serotonin’ en ‘life stress’ (zoals deze in het betreffende 
artikel wordt gelegd) is namelijk niet onomstreden: het “epistemologisch gewicht” 
dat door de “ik” aan de kennis wordt gehecht, hangt in dat opzicht samen met trans-
formatie van die kennis. Van voorbehoud zoals dat in wetenschappelijke publicaties 

222 Met een zoekopdracht in onder andere de Amerikaanse medisch-wetenschappelijke online data-
base Pubmed is het artikel te vinden waarin van het genoemde onderzoek verslag wordt gedaan. 
Het is getiteld ‘Influence of Life Stress on Depression. Moderation by a Polymorphism in the 
5-HTT gene’ en beschrijft de resultaten van een studie uitgevoerd door de ‘Medical Research 
Council Social, Genetic, and Developmental Psychiatry Research Centre Institute of Psychiatry, 
King’s College London’ waarin, inderdaad, bij een groep van ‘847 people’ is onderzocht hoe de 
‘genetic makeup’ van invloed is op de wijze waarop een individu reageert op stressvolle omstan-
digheden: ‘Individuals with one or two copies of the short allele of the 5-HTT promoter poly-
morphism exhibited more depressive symptoms, diagnosable depression, and suicidality in rela-
tion to stressful life events than individuals homozygous for the long allele.’ Caspi e.a. (2003, 
386). In hoofdstuk 4 analyseer ik nog uitvoeriger de aard en functie van de wijze waarop de “ik” 
in de autobiografie van Brampton van deze studie verslag uitbrengt.

223 Brampton (2009, 113, mijn cursivering).
224 Brampton (2009, 113).
225 In paragraaf 2.4.2. en 3.4. kom ik over deze debatten te spreken.
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wordt geformuleerd, is hier immers allerminst sprake. De inzichten waaraan de ver-
teller refereert, blijven dus niet “intact”, maar krijgen, zoals in hoofdstuk 4 nog nader 
zal worden gedemonstreerd, een nieuwe betekenis. 
 Alvorens ik tegen deze achtergrond met mijn inventarisatie begin, moet ik een 
pas op de plaats maken. Er is door onder meer medici, biologen en psychiaters exces-
sief veel over depressie gepubliceerd: ‘The enormous costs of depression, combined 
with the recent documentation of increasing rates of depressive disorders, have led to 
an exponential increase in research examining factors involved in the onset, course, 
and maintenance of depression, and the effectiveness of psychological and biological 
treatments for depression’ aldus Ian Gotlib en Constance Hammen die in het Hand-
book of Depression (2009) een overzicht bieden van relevante wetenschappelijke stu-
dies die wereldwijd naar de aard, oorzaken en behandelingswijzen van depressie zijn 
verricht.226 De bibliografie van medisch-wetenschappelijke literatuur omvat bijge-
volg vele honderdduizenden titels: een globale zoekopdracht in de Amerikaanse on-
line database Pubmed - die beoogt de belangrijkste medisch-wetenschappelijke pu-
blicaties te ontsluiten - naar tijdschriftartikelen die wereldwijd tussen 2000 en 2014 
over de “Majeure Depressieve Stoornis” verschenen zijn, levert ruim 53.000 resulta-
ten op.227 Het is onmogelijk om dit duizelingwekkende aantal publicaties integraal te 
overzien. 
 Niet enkel de kwantiteit, maar ook de diversiteit van de aan depressie gelieerde 
publicaties is een factor van betekenis wanneer men zich waagt aan de constructie van 
een overzicht. Een veelheid aan uiteenlopende casussen is aan onderzoek onderwor-
pen. Zo trof ik tijdens mijn zoektocht onder meer studies aan naar het voorkomen van 
depressie bij jonge vaders in het artikel ‘Depressive symptoms in new first-time fa-
thers’,228 naar ‘workplace bullying and risk of depression’ onder Deense vrouwen,229 
naar het verband tussen stemmingsstoornissen en ontwrichte huwelijken, maar ook 
naar de relatie tussen depressieve symptomen bij adolescenten en hun ‘exposure to 
videocassettes, computer games, or radio.’230 Ook stuitte ik op artikelen over de relatie 
tussen ontstekingen en ziekelijke somberheid en over depressie en slapeloosheid.231 In 
het artikel ‘Understanding the Relation Between Obesity and Depression’ - als laatste 

226 Hammen and Gotlib (2009, 1).
227 Ik zocht met behulp van de zoektermen “major depressive disorder”, in de categorie “humans”, 

waarover werd geschreven in “journal articles” gepubliceerd tussen 01-01-2000 en 31-12-2013. 
Laatst gezien op 18 augustus 2016.

228 Bergström (2013).
229 Zie Rugulies e.a. (2012).
230 Respectievelijk Fokkema en Dykstra (2001, 115-138) en Primack e.a. (2009, 181).
231 Zie respectievelijk Dantzer (2012) en Kaneita e.a. (2006).
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voorbeeld - berichten onderzoekers over stemmingsstoornissen bij zwaarlijvigen.232 
De uitgangspunten en conclusies van de studies laten zich niet altijd (eenvoudig) 
verenigen. De eerste vier van de genoemde onderzoeken veronderstellen dat depressie 
ten minste mede moet worden beschouwd in relatie tot specifieke (traumatische) le-
vensgebeurtenissen, terwijl de laatstgenoemden de oorzaken (hoofdzakelijk) in fysio-
logische omstandigheden zoeken. 
 Deze diversiteit hangt samen met het feit dat het onderzoek naar stemmings-
stoornissen (en psychopathologie in het algemeen) een sterk multidisciplinair karak-
ter heeft. Depressie is, met andere woorden, het object van aandacht in weliswaar 
nauw verbonden, maar desalniettemin “sub-autonome” domeinen - zoals als de far-
macologie, de psychologie, de endocrinologie en de genetica - die op hun beurt weer 
gelieerd zijn aan aangrenzende disciplines - zoals de geneeskunde, de cognitieweten-
schap en de biologie - met ieder ‘a characteristic method, specialized terminology, a 
community of practitioners, a canon of authorities, an agenda of problems to be 
addressed, and perhaps more formal signs of a professional condition, such as jour-
nals [and] textbooks […]’.233 Afhankelijk van het conceptuele perspectief vanwaaruit 
de inzichten zijn geformuleerd, zijn vele - soms strijdige - inzichten geformuleerd 
waaraan ik in deze studie onmogelijk recht kan doen.234

 Mijn poging samenhang te creëren stoelt dus, al met al, onvermijdelijk op een 
proces van prioritering en selectie waarbij ik abstraheer van de disciplinaire en con-
ceptuele reikwijdte van academische discussies over depressie en details daarbinnen 
(zoals het onfortuinlijke lot van jonge vaders en de tragische geschiedenis van vrou-
wen op de Deense werkvloer). Het in de volgende paragrafen gepresenteerde over-
zicht kan dus niet worden opgevat als ondubbelzinnige afspiegeling van de weten-
schappelijke stand van zaken, maar moet - niet anders dan elke andere 
synthetiserende wetenschapshistorische beschouwing trouwens - worden beschouwd 
als het resultaat van interpretatie, alhoewel ik wel getracht heb enkele prominente 
wetenschappelijke discussies in mijn overzicht een plaats te geven. Met José van 
Dijck, die in haar werk op de taak van de wetenschapshistoricus heeft gereflecteerd, 

232 Markowitz e.a. (2008).
233 Kelley (1997, 1). Zie voor deze definitie van het begrip “discipline” ook Peperkamp (2004, 130).
234 Dat de kwantiteit en diversiteit niet enkel bij een letterkundige vertwijfeling teweegbrengen, 

toont neurowetenschapper Christopher Sharpley die in zijn boek Understanding Depression (2013) 
geprobeerd heeft grip te krijgen op het brede spectrum aan benaderingen van depressie. Hij ver-
zucht: ‘despite a great deal of research from within the separate disciplines of psychiatry, genetics, 
neuroscience, endocrinology, immunology, pharmacology, psychology, behaviour analysis and 
evolutionary theory, few attempts have been made to describe the links between these disciplines’. 
Sharpley (2013, 3). 
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denk ik niet dat mijn rol eruit kan bestaan het wetenschappelijk denken over depres-
sie documentair vast te leggen. Veeleer is sprake van een constructie:
 

To the many stories of science I will add my own story, which will in 
turn become part  of the debate – one more interpretation in the field 
of struggle. Mapping a debate entails that I will be assigned shifting 
positions of critic and contestant, reader and author, consumer and 
producer of meanings. My effort will not result in a uniform  map re-
flecting ‘the’ debate […] but rather a creative reconstruction. This map 
is at one a reflection and reinscription of the debate, both analysis and 
construction of meaning.235

 
Dat het overzicht dat ik in de volgende paragrafen biedt geen integraal beeld van 
contemporaine benaderingen van depressie wil zijn, maar eerder een “creatieve (re)
constructie”, blijkt ook uit het feit dat ik me tot enkele specifieke medisch-weten-
schappelijke opvattingen beperkt heb, waarbij ik enkele andere - daarmee samenhan-
gende en op zichzelf genomen interessante - invalshoeken van bespreking uitsluit. Zo 
ga ik niet in op religiewetenschappelijke interpretaties van depressie - die onder meer 
uitgaan van het idee dat er tussen depressiviteit en (rigide) levensbeschouwelijke of 
religieuze opvattingen een verband bestaat - terwijl deze benadering wel degelijk veel 
wetenschappelijke aandacht krijgt. Ik wijs als voorbeeld van deze aandacht op het in 
2000 herdrukte werk van Aleid Schilder die in Hulpeloos maar schuldig. Het verband 
tussen een gereformeerde paradox en depressie (1987) een correlatie tussen gereformeer-
de geloofsovertuigingen en depressiviteit meende te kunnen vaststellen. Recentere 
voorbeelden zijn het onderzoek van pychiater Arjan Braam236 - waarin de rol van 
geloofsovertuiging en (de behandeling van) depressie bij ouderen bestudeerd wordt 
- en het overzichtswerk Religion and Spirituality in Psychiatry (2009).237 Omdat de 
relatie tussen religie en psychiatrie in de werken uit mijn corpus nauwelijks ter 
sprake komt, heeft een bespreking ervan in deze paragraaf echter geen 

235 Van Dijck (1995, 60).
236 Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de zogenoemde Longitudinal Aging Study Am-

sterdam (LASA) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zie voor een overzichtsartikel van empi-
risch onderzoek naar de relatie tussen depressie en religiositeit ‘Religiositeit en depressie bij oude-
ren. Een overzicht van recent empirisch onderzoek.’ Braam e.a. (2003). Het veronderstelde 
verband komt ook aan de orde in het werk Religion and Psychiatry. Beyond Boundaries (2010) van 
Verhagen e.a..

237 Huguelet and Koenig (2009).



76

meerwaarde.238 Eenzelfde overweging ligt overigens ten grondslag aan mijn keuze om 
onderzoekers of publicaties slechts te bespreken voor zover dat voor mijn analyses 
relevant is, zelfs wanneer hun invloed binnen het domein van de psychiatrie op zich-
zelf genomen onbetwistbaar is (of enige tijd onbetwistbaar is geweest).239

 Tegen deze achtergrond bespreek ik in wat volgt enkele contemporaine medisch-
wetenschappelijke benaderingen van depressie. Om te beginnen wil ik in paragraaf 
2.2. stilstaan bij de symptomatologie van depressie zoals deze door medici en socio-
logen (onder meer op basis van de bestudering van en interviews met patiënten) 
wordt begrepen en beschreven. In paragraaf 2.3. zal ik vervolgens stilstaan bij de 
methoden die in de wetenschappelijke diagnostiek worden gehanteerd om depres-
sieve gevoelens als “psychopathologisch” te beoordelen. In paragraaf 2.4., ten slotte, 
bespreek ik de verschillende wijzen waarop de etiologie en pathogenese van depressie 
in contemporaine wetenschappelijke studies zijn bestudeerd. Daarbij blijken ver-
schillende, soms onderling samenhangende, benaderingen te worden onderscheiden: 
depressie kan worden verklaard vanuit de werking van het lichaam, bijvoorbeeld met 
gebruikmaking van neurobiologische (paragraaf 2.4.1.) en genetische argumenten 
(paragraaf 2.4.2.). Ook kan de pathologie worden uitgelegd onder verwijzing naar 
psychosociale en cognitieve factoren, zoals (traumatische) ervaringen in de jeugdja-
ren, levensgebeurtenissen, de relatie met de ouders (2.4.3.) en een bepaalde manieren 

238 Uitzondering hierop is het werk van Van Buuren (2008) waarin deze relatie juist een prominente 
plaats inneemt.

239 Dat impliceert dat bijvoorbeeld de medisch-wetenschappelijke geschiedenis en praktijken van de 
psychoanalyse - zoals de ideeën van Sigmund Freud - in mijn vertoog niet al te uitvoerig bespro-
ken worden. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat de betekenis van de psychoanalytische bewegin-
gen of de ideeën van Freud in de hedendaagse studie naar of behandeling van depressie marginaal 
is. Ter adstructie kan worden gewezen op de aandacht die Jennifer Radden in haar historisch 
overzicht The Nature of Melancholy (2002) heeft geschonken aan de waarde van Freuds werk voor 
eenentwintigste benaderingen van depressie. Daarbij wijst zij onder meer op het essay ‘Trauer und 
Melancholie’, uit 1917, waarin Freud volgens haar op innovatieve wijze heeft gereflecteerd op de 
relatie tussen melancholie als pathologische conditie enerzijds en niet-pathologisch verdriet als 
gevolg van het verlies van een dierbare anderzijds. Zijn “blijvende” invloed dankt hij volgens haar 
onder meer aan ‘new, or at least sharpened, association of depression with loss and self-loathing’ 
die onder meer heeft geleid tot ‘a more closely formulated belief or cognitive element to the sub-
jective states under discussion.’ Radden (2002, 29). Het werk van Freud (en de psychoanalyse in 
brede zin) hebben binnen en buiten de psychiatrische discipline uiteraard ook kunnen rekenen op 
veel kritiek. Deze heeft zich onder meer gericht op de veronderstelde gebrekkige empirische fun-
dering van de theorieën. Voor de medisch-wetenschappelijke geschiedenis van de psychoanalyse 
(bij depressie) kan men terecht bij Shorter (1997, 145-189), Greven (2006) en Azzone (2013). 
Een overzicht van kritiek op de psychoanalytische theorie en praktijk vindt men in het werk van 
Robinson (1993), Köhler (1996) en Schram (2006). 
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van “denken” (paragraaf 2.4.4.).240 In de analysehoofdstukken 4 en 5 zal ik veelvuldig 
aan de hier verzamelde inzichten refereren; daar zal ook blijken op welke wijze deze 
in autobiografische geschriften zijn “overgeheveld” en wat daarvan de functie is.

2.2. Raadselachtig lijden: symptomatologie 

In het hoofdstuk ‘Unipolaire Stemmingsstoornissen’, te vinden in het Handboek neu-
robiologische psychiatrie (2004) presenteren psychiaters Leo Timmerman en Frans 
Zitman een algemene fenomenologische beschrijving van depressie waarin zij de be-
langrijkste symptomen van deze stoornis en de gevolgen ervan als volgt typeren:241 

een algemene sombere en neerslachtige stemming, het onvermogen 
plezier te beleven, interesse- en energieverlies, besluiteloosheid, con-
centratieproblemen, slaapstoornissen, gevoelens van zinloosheid, be-
sluiteloosheid [sic] en waardeloosheid en van anderen tot last zijn, een 
pessimistische toekomstvisie, agitatie of remming, soms een apathie die 
allerlei levensfuncties aantast, vermoeidheid, verandering van eetlust of 
gewicht, labiliteit, huilbuien, doodswensen en suïcidegedachten. […] 
De klachten leiden onder andere tot verminderde prestaties in werk, 
studie of thuissituatie, tot stagnatie van de levensfaseontwikkeling en 
tot interpersoonlijke problematiek, bijvoorbeeld zich terugtrekken, 
snel geïrriteerd raken, passiviteit, gevoelens van schuld en tekortschie-
ten, emotionele afhankelijkheid en contactverarming. Tevens treedt 
(angstig) rumineren op.242

Het citaat laat geen twijfel bestaan over de impact van depressie en de radicale ontre-
geling die de symptomen in het leven van patiënten en hun sociale omgeving teweeg 
kunnen brengen; duidelijk is dat depressie nefaste gevolgen heeft voor ten minste 

240 Ten tijde van de publicatie van het corpus autobiografieën dat in deze studie centraal staat (2008-
2013), werd depressie veelal verklaard onder verwijzing naar een combinatie van biologische en 
sociaalpsychologische factoren en frequent behandeld wordt met zowel psychotherapie als medi-
catie. Dat geeft aan dat een absoluut onderscheid tussen deze benaderingen niet op gaat; in de 
klinische praktijk worden ze gecombineerd. Enkel omwille van de overzichtelijkheid dus bespreek 
ik de biologische benaderingen en de psychosociale en cognitieve benaderingen van depressie in 
afzonderlijke paragrafen. Zie over de samenhang van biologische en psychosociale verklaringen 
van depressie het heldere overzicht van Koerselman (2000).

241 Zij hebben zich daarbij naar eigen zeggen gebaseerd op DSM IV. 
242 Timmerman en Zitman (2004, 240). 
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drie, samenhangende, aspecten van het functioneren: ‘de depressieve stoornis kent 
symptomen op het cognitieve niveau, het […] fysiologische niveau en op het emoti-
onele niveau’, aldus hoogleraar klinische psychologie Pim Cuijpers.243 Om met de 
laatste - en meest evidente - te beginnen: depressie heeft betrekking op hetgeen men 
in de psychologie “stemming” of “mood” noemt, in deze context begrepen als: ‘a 
pervasive and sustained emotion that collors the perception of the world’.244 In dit 
geval wordt deze “mood” gedomineerd door onder meer somberte en moedeloos-
heid. 
 Verder maakt de symptoombeschrijving gewag van ‘gevoelens van schuld’. Daar-
mee doelt men (ik citeer Matthew Ratcliffe, filosoof ) op ‘internalizing and thus ac-
cepting moral judgements concerning one’s actions or omissions, judgments made 
by actual or imagined others.’245 Volgens Walter Vandereycken en anderen berusten 
de schuldgevoelens in het geval van depressie, in samenhang met de sterk negatieve 
interpretatie van gebeurtenissen en de pessimistische toekomstvisie, doorgaans op 
een gecorrumpeerde inschatting van de negatieve gevolgen van het eigen handelen: 
‘in veel gevallen zijn de schuldgevoelens […] evident overdreven en soms zo patho-
logisch dat er sprake is van schuld-of zondewanen. De patiënt denkt dan bijvoor-
beeld schuldig te zijn aan alles wat er mis gaat in de wereld.’246 
 Bovendien leert de beschrijving dat de stemmingsstoornis samenhangt met cog-
nitieve functies; de stoornis gaat immers ook gepaard met ‘besluiteloosheid’ en ‘con-
centratieproblemen’, die zich volgens Vandereycken en anderen kunnen uiten ‘in 
problemen met lezen of een onvermogen om informatie op te nemen. In ernstiger 
vorm kan de patiënt geen gesprek meer met meerdere mensen tegelijk voeren of een 
televisieprogramma volgen.’247 Met het zogenoemde ‘(angstig) rumineren’ wordt, ten 
slotte, ‘een specifieke vorm van op zichzelf gerichte aandacht en piekeren’ verstaan 
waarbij onder meer sprake is van ‘het zichzelf herhaaldelijk en vruchteloos moeilijk 
beantwoordbare vragen stellen’.248 
 Hoewel depressie doorgaans wordt omschreven als een stoornis in de “stem-
ming”, heeft depressie ook betrekking op het lichamelijke functioneren.249 

243 Cuijpers (2006, 237).
244 DSM IV (2000, 825). 
245 Ratcliffe (2015, 132).
246 Vandereycken e.a. (2008, 198).
247 Vandereycken e.a. (2008, 198).
248 Vandereycken e.a. (2008, 216).
249 In een kritisch artikel getiteld ‘Depression, Intercorporeality, and Interaffectivity’ (2013) wordt 

aandacht gevraagd voor deze lichamelijke symptomen van depressie. Auteur van het artikel is fi-
losoof en psychiater Thomas Fuchs die de opvatting van depressie verbindt aan een door hem 
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Timmerman en Zitman spreken immers ook van ‘energieverlies’, ‘stoornissen in de 
slaap’250, ‘vermoeidheid’ en over veranderingen in de eetlust en het gewicht.251 Op 
basis van interviews met ruim honderd depressiepatiënten concludeert Ratcliffe dat:

[t]here were complaints of lacking energy, feeling drained or fatigued, 
and having a sluggish or leaden body. Along with experiences of heavi-
ness, exhaustion, and lack of vitality, a range of other bodily symptoms 
were mentioned, including general aches and pains, headache, feelings 
of illness, sickness or nausea, joint pain, pressure or pain in the chest, 
numbness, and loss of appetite. Some also reported a sore throat and 
blocked nose.252

Deze emotionele, fysiologische en cognitieve verschijnselen kunnen tezamen groot 
(interpersoonlijk) leed teweegbrengen: de auteurs spreken onder meer van ‘vermin-
derde prestaties in werk, studie of thuissituatie’ en ‘stagnatie van de levensfaseont-
wikkeling’. Op één aspect wil ik in dat verband in het bijzonder wijzen (mede omdat 
hieraan in het corpus autobiografieën veelvuldig wordt gerefereerd): de sociaal-emo-
tionele gevolgen van depressie. Deze zijn aanzienlijk en ‘worden vaak gekarakteri-
seerd door afwijzing, geringe betrokkenheid en ontevredenheid.’253 Depressie gaat 
bovendien gepaard met gevoelens van diepe eenzaamheid en isolement (vgl. de notie 
‘contactverarming’ in de beschrijving van Timmerman en Zitman). Ratcliffe heeft 
vastgesteld dat depressie in veel gevallen ‘a sense of disconnection from the interper-
sonal world’254 met zich meebrengt en noteert bovendien dat ‘depression involves 
experiencing oneself as irrevocably cut off from other people, unable to relate to 
them in a personal way or feel understood by them.’255 Ook medisch-socioloog Da-
vid Karp heeft geconcludeerd dat: 

veronderstelde ‘specifically western cultural development. It presumes an inner realm of the psy-
che as separated from the body as well as from the social environment, or in other words, an inner 
mind for which the body only serves as a field of projection.’ (221)

250 Vandereycken e.a. lichten dat als volgt toe: ‘er kan sprake zijn van moeilijk inslapen, moeilijk 
doorslapen en veel te vroeg wakker worden. Een sterk toegenomen slaapbehoefte komt echter ook 
voor.’ (2008, 197)

251 Daarover melden Vandereycken e.a.: ‘bij de meeste patiënten is de eetlust en smaak verminderd. 
Gewichtsverlies treedt vaak op (tot vele kilo’s in enkele maanden) […]. Bij een minderheid van de 
patiënten is juist sprake van een sterke toename van eetlust en gewicht.’ (2008, 197)

252 Ratcliffe (2015, 76).
253 Cuijpers (2006, 239).
254 Ratcliffe (2015, 202).
255 Ratcliffe (2015, 204).
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Each person’s tale of depression inevitably speaks to questions of isola-
tion, withdrawal, and lack of connection. The pain of depression arises 
in part because of separation from others; from an inability to connect, 
even as one desperately years for just such a connection.256 

Er is dus sprake van een dramatisch contrast: het vermogen tot sociaal verkeer is be-
perkt, terwijl de behoefte aan contact in veel gevallen juist wel degelijk aanwezig is. 
Tot deze conclusie komt ook Ratcliffe wanneer hij schrijft: ‘One retains the sense of 
what it would be to connect with other but feels unable to do so.’257

 Over de geciteerde symptoombeschrijving is niet voldoende gezegd wanneer geen 
aandacht is besteed aan de noties van ambiguïteit die erin kunnen worden aangetrof-
fen. Ik wijs in de eerste plaats op de nevenschikkende formuleringen ‘agitatie of rem-
ming’ (depressie kan gevoelens van onrust teweegbrengen maar blijkbaar ook een 
daaraan tegengestelde passiviteit), ‘verandering van eetlust of gewicht’ (een van bei-
den is dus ook mogelijk) en in het terughoudende ‘soms een apathie’. Raadselachtig-
heid laat zich ook aanwijzen in het ondoorzichtige (causale) verband tussen de ge-
noemde symptomen. Dat deze observaties niet (enkel) het gevolg zijn van de 
argeloosheid van een letterkundige die zich begeeft op het voor haar niet vertrouwde 
terrein van de psychiatrische diagnostiek, blijkt wanneer men zich verdiept in publi-
caties die de afgelopen decennia over de ziekteverschijnselen van de stemmingsstoor-
nis en de betekenis daarvan verschenen zijn. Noties van raadselachtigheid van (de 
symptomatologie van) deze stemmingsstoornis worden daarin veelvuldig verwoord. 
Socioloog Alain Ehrenberg (2000) spreekt van een ‘incredible heterogeneity’ of the 
‘depressive phenomenon’ en meent dat ‘depression, far from being a problem of dis-
tinguishing the normal from the pathological, brings together such a diversity of 
symptoms that the difficulty of defining and diagnosing is a constant fact of psychi-
atry’.258 In het artikel ‘Simultaneous Decomposition of Depression Heterogeneity on 
the Person-, Symptom - and Time-Level’ (2015) wordt door psychiater Rei Monden 
inderdaad gepostuleerd dat ‘[t]he heterogeneity of Major Depressive Disorder 
(MDD) is one of the great challenges in psychiatry. Patients with MDD vary in 
terms of severity, age of onset, duration of their disorder, recurrence and symptom 
profiles.’259 Twee patiënten kunnen zelfs, in de woorden van Scott Monroe en Sa-
mantha Anderson, auteurs van de studie ‘Depression. The Shroud of Heterogeneity’ 

256 Karp (1996, 26-27).
257 Ratcliffe (2015, 218).
258 Ehrenberg (2010, xv, xxix).
259 Monden e.a. (2015, 2). 
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(2015), de diagnose depressie gemeen hebben: ‘without sharing a single symptom’.260 
Het onduidelijke verband tussen de genoemde symptomen duiden zij als belangrijke 
lacune in de kennis die thans over de stoornis verworven is: ‘there could be serial 
dependencies between some of the symptoms. For example, someone with “troubles 
sleeping” will also likely experience “fatigue or loss of energy” and “diminished abi-
lity to think or concentrate.”’261 
 Bij nader toezien is het op basis van de symptoombeschrijving bovendien niet 
eenvoudig te doorgronden wat nu precies de aard en impact is van het leed dat door 
depressie teweeg wordt gebracht.262 Nog afgezien van de vraag op basis van welke 
criteria de klachten pathologisch (of: gestoord) kunnen worden genoemd - daarover 

260 Monroe and Anderson (2015, 227). Elders in dit artikel omschrijven zij de heterogeniteit van 
depressie als volgt: ‘heterogeneity refers to variation in signs (observable manifestations), 
symptoms (subjective reports), and syndromes (combinations of signs and symptoms associated 
with depression). The phenotypic expression of depression (i.e., presenting signs and symptoms) 
can vary substantially from one depressed person to another. This may be in terms of both the 
severity of specific indicators and the range of symptoms. Heterogeneity in this sense can be ex-
panded, also, to address variation in clinical course over time.’ (228)

 In het populairwetenschappelijke boek Dat moet mij weer gebeuren (2006) waarin Van der Does 
‘in begrijpelijke taal [weergeeft] wat er bekend is over het vóórkomen, de oorzaken en de behande-
ling van depressie’ wordt deze heterogeniteit geconcretiseerd in een oppositionele beschrijving van 
twee (denkbeeldige) depressiepatiënten: ‘[D]e ene patiënt is de hele tijd somber en angstig, kan 
zich slecht concentreren, geniet nergens meer van, kan moeilijk inslapen en wordt toch ’s och-
tends om vier uur wakker, is kilo’s afgevallen en is bang voor de dood. Een andere patiënt is luste-
loos, slaapt de hele tijd, eet veel te veel, is moe, moe, moe, zijn ledematen voelen loodzwaar aan 
en hij ziet de dood als een uitkomst.’ (13)

261 Monroe and Anderson (2015, 228). De belangstelling voor - en erkenning van - de (problemati-
sche) heterogeniteit van depressie moge blijken uit de toekenning van een Vici-subsidie van 1,5 
miljoen euro door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan 
een onderzoeksvoorstel getiteld ‘Deconstructing Depression. Disentanglement of the Phenome-
nology and Etiology of a Heterogeneous, Multifactorial Disorder’. In de samenvatting van het 
onderzoek, dat in 2012 is gestart en geleid wordt door hoogleraar psychiatrie Peter de Jonge, valt 
te lezen dat het onderzoeksteam meent dat de ‘massive inter-individual heterogeneity in etiology, 
presentation and course of depression has been neglected’ en dat men zich ten doel heeft gesteld 
‘[to] investigate inter-individual differences in etiology, phenomenology and course of all affective 
symptoms (including depression and anxiety)’. Vgl. <http://www.narcis.nl/research/RecordID/
OND1349284>.

262 Voor het vervolg van mijn betoog zijn de implicaties van deze heterogeniteit evident: een inven-
tarisatie van de aard en impact van depressie levert slechts een globaal, want onontkoombaar ge-
neraliserend, beeld op dat abstraheert van vele discussies over relevante onderlinge verschillen 
tussen (groepen) patiënten. Hoewel daarmee nog geen afbreuk is gedaan aan de mogelijkheid op 
basis van relevante wetenschappelijke literatuur de belangrijkste algemene karakteristieken van 
depressie te onderscheiden, is selectie en abstrahering dus ook binnen dit bestek onvermijdelijk.
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kom ik in de volgende paragraaf te spreken - spreken de ervaringen die met de ge-
noemde klachten gepaard gaan niet voor zich; hoe moet men zich bijvoorbeeld de 
ervaring van ‘algemeen somber zijn’ indenken; hoe “voelt” dat? En wat is het verschil 
tussen ‘somberheid’ en de door Timmerman en Zitman daarvan onderscheiden 
‘neerslachtigheid’? Wat moet men zich voorstellen bij de notie ‘labiliteit’? En wan-
neer er sprake is van ‘verminderde prestaties in werk, studie of thuissituatie’: wie 
bepaalt dat dan en op basis van welke norm? Hier raak ik aan het door medisch filo-
sofen veelvuldig onderkende epistemisch probleem dat überhaupt geldt wanneer 
men zich van andermans lijden een voorstelling wil maken: depressie vormt geen 
uitzondering op het gegeven dat ‘[s]uffering is common to us all, and yet it is radi-
cally personal. We can respond to the pain and distress of others but never enter di-
rectly into their experience, nor they ours. The felt reality of suffering is in an impor-
tant sense ineffable, un-shareable.’263 Volgens Ratcliffe houdt het raadselachtige 
karakter van het lijden aan depressie mede verband met het feit dat symptomen van 
depressie in de perceptie van het brede, niet (ervarings)deskundige publiek soms 
nauw verwant kunnen lijken aan voor velen herkenbare alledaagse gevoelens en emo-
ties: ‘depression involves intensification or proliferation of commonplace feelings, 
emotions and moods, such as sadness, hopelessness, and guilt. So all one need do in 
order to appreciate the phenomenology of depression is imagine having unusually 
pronounced experiences of familiar kinds.’264 De ernst of “buitengewoonheid” van 
het lijden kan daarom worden onderschat. 
 Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat psychiater Robert Schoevers 
bij het schrijven van zijn boek Diagnose depressie (2015) - waarin hij beoogt een hel-
dere introductie te verschaffen tot de aard van deze stoornis en de betekenis daarvan 
voor patiënten - hulp heeft gezocht bij depressiepatiënt Selma Parmentier. Zij treedt 
op als co-auteur die ervoor moet zorgen dat de lezer een heldere indruk krijgt ‘van 
wat er gebeurt als je een depressie krijgt, hoe dit ontstaat en wat voor impact het kan 
hebben op je leven’.265 Een passage uit het dagboek dat zij ten tijde van haar depressie 
bijhield, moet bijvoorbeeld concreet inzichtelijk maken wat somberheid betekent: 
‘Er stroomt geen vuur meer in mijn hart. Het klopt alleen nog onhoorbaar. Er zit 

263 Eric Cassell stelt daarover in The Nature of Suffering and the Goals of Medicine (1991) dat lijden 
moet worden beschouwd als ‘ultimately a personal matter - something whose presence and extent 
can only be known to the sufferer.’ (35) Over de legitimiteit van deze claim bestaat discussie, 
bijvoorbeeld omdat tezelfdertijd kan gelden dat meerdere personen eenzelfde of in hoge mate 
verwante ervaring van lijden hebben en zich dus wel degelijk van andermans lijden een voorstel-
ling kunnen maken. Zie hierover bijvoorbeeld Wijsbek (2013, 21-33).

264 Ratcliffe (2015,1).
265 Schoevers en Parmentier (2015, 7).
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geen leven meer in mij, alles voelt verdord. Hoe kan iets wat verdord is weer bloeiend 
worden?’266 De gehanteerde beeldspraak releveert noties van stagnatie en verval (‘geen 
vuur meer’, ‘geen leven meer’) en beoogt te veraanschouwelijken wat men in medi-
sche publicaties als hierboven bedoelt met de abstractere beschrijvingen ‘pessimisti-
sche toekomstvisie’ en ‘gevoelens van zinloosheid’.267 Bovendien illustreert Parmen-
tier de bevinding van hoogleraar psychologie Cuijpers die stelt dat depressie niet 
noodzakelijkerwijs met hevige emoties gepaard gaat: ‘gevoelens van somberheid kun-
nen […] ook meer de vorm aannemen van het juist niet kunnen voelen van enige 
emotie.’268 Anderzijds is de helderheid die met de dagboekfragmenten van Parmen-
tier wordt verschaft ook beperkt; de beschrijving van de subjectieve ervaring is - 
mede door het gebruik van beeldspraak - immers “ondergespecificeerd”: de precieze 
betekenis van de metaforische vaststellingen en vergelijkingen ‘er stroomt geen vuur 
meer in mijn hart’ en ‘alles voelt verdord’ blijft in zeker opzicht ondoorzichtig, in 
ieder geval voor hen die de door Parmentier gereleveerde ervaringen niet zelf hebben 
ondervonden.269 
 Daarmee kom ik op het spoor van de “poëticale” problematiek die volgens des-
kundigen aan de raadselachtigheid van depressie in belangrijke mate bijdraagt: ‘de-
pression falls outside the normal range of human experiences and is therefore diffi-
cult or even impossible to describe’, schrijft Ratcliffe, terwijl Karp spreekt over de 
‘incommunicability of depression’: ‘those with depression experience an abidingly 
deep emotional alienation [because they are unable] to communicate their feelings, 
sometimes even to psychiatrists’.270 Daarmee zegt hij met zoveel woorden dat depres-
siepatiënten menen dat zij hun gevoelens van zwaarmoedigheid niet kunnen ver-
woorden. Blijkbaar wordt de taal ontoereikend geacht om de ervaring adequaat - als 
in: corresponderend met werkelijk beleefd lijden - uit te drukken. Over depressie 
kan, volgens Karp, enkel worden gecommuniceerd in wat hij in dit verband 

266 Schoevers en Parmentier (2015, 9).
267 Vandereycken e.a. (2008, 198).
268 Cuijpers (2006, 237, mijn cursivering).
269 Ik raak hier uiteraard aan de vele discussies die internationaal over de functie en waarde van me-

taforiek in de communicatie over ervaringen van ziekte en gezondheid worden gevoerd. Ik noem 
het werk Illness as Metaphor (1978) waarin Susan Sontag zich kritisch uitsprak over het gebruik 
van metaforen in het spreken en schrijven over ziekte (in het bijzonder over kanker in de twintig-
ste eeuw en tuberculose in de negentiende eeuw). Zij verhinderen volgens haar realistische beeld-
vorming van ziektes en hebben daarom een stigmatiserend effect. Een andere mening toegedaan 
is Dhruv Khullar. In ‘The Trouble With Medicine’s Metaphors’ (2014) betoogt hij dat metaforen 
juist een belangrijke functie kunnen vervullen in bijvoorbeeld de communicatie tussen artsen en 
patiënten. 

270 Karp (1996, 43).
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- overigens zelf ook metaforisch - “codetaal” noemt: ‘depression is still only a code 
word that cannot bridge the chasm of feelings separating their world from that of 
friends and family’.271 Een vergelijkbare constatering doet Siân Elisaheth Lewis in 
haar proefschrift over ‘depression [and] its meaning to the individual’. Zij stelt: ‘The-
re is no language available with which to easily distinguish the experience of severe 
depression’.272 Het ervaren isolement dat, zoals ik hierboven heb beschreven, met 
depressie gepaard kan gaan, wordt door deze beperkte expressiemogelijkheden alleen 
maar navranter; de toegang tot de zo indringend gevoelde behoefte aan (medisch-
specialistische) zorg, troost en ontferming van en contact met anderen, wordt in 
hoge mate bemoeilijkt wanneer men geen uitdrukking kan geven aan wat men ten 
diepste beleeft. 
 Belangrijk is het te constateren dat er intussen sprake is van een intrigerend span-
ningsveld: terwijl taal ongeschikt wordt bevonden om ervaringen van depressie uit te 
drukken, heb ik, als gezegd, eveneens vastgesteld dat niettemin in vele tienduizenden 
uiteenlopende tekstuele media - zoals de wetenschappelijke handboeken, artikelen, 
publieksboeken, voorlichtingswebsites, informatiebrochures en niet in de laatste 
plaats in de autobiografische geschriften die in dit proefschrift centraal staan, keer op 
keer is getracht de aard en impact van depressie te benoemen en te duiden.273 Terwijl 
het taalapparaat te kort schiet om de ervaringen van depressie te benaderen, wordt 
het tezelfdertijd voortdurend aangewend om depressie inzichtelijk te maken en van 
betekenis te voorzien. De door Parmentier gebruikte metaforen en vergelijkingen - 
waarin het bedoelde, maar niet benoembare, met een beroep op analogie wordt uit-
gedrukt - vormen van dat laatste een voorbeeld bij uitstek.274 

271 Karp (1996, 40).
272 Lewis (1995, 40).
273 In beschouwingen over talige representaties van de Holocaust is veelvuldig een vergelijkbaar poë-

ticaal probleem vastgesteld. Ernst van Alphen (1997, 41) spreekt daarover in termen van ‘semiot-
ic incapacity’: ‘Holocaust […] survivors […] share a basic incapacity to express or narrate their 
past experiences. This semiotic problem underlies the widespread conviction that the Holocaust, 
in all its uniqueness and extremity, is unrepresentable.’ Deze vaststelling contrasteert met de vi-
tale tekstuele en visuele cultuur waarin aan de gruwelijke ervaringen wel degelijk op de een of 
andere manier uitdrukking is verleend. Berel Lang verwoord deze paradox in zijn boek Holocaust 
Representation. Art within the Limits of History and Ethics (2000) als volgt: ‘We hear it referred to 
as unspeakable, and we usually hear afterward a fairly detailed description of what is unspeakable, 
that description intended, of course, to prove that the designation was warranted.’ (18) Zie ook 
Bernard-Donals and Glejzer (2001). 

274 Zie over de aard en functies van beeldspraak Van Boven en Dorleijn (2013, 179-199). Ik kan mij 
overigens niet aan de indruk onttrekken dat deze poëticale problematiek mede de achtergrond 
vormt van de vitale niet-talige expressiecultuur rondom depressie waarin een breed arsenaal van 
middelen wordt ingezet om aan neerslachtige gevoelens uitdrukking te geven, zoals therapeutisch 
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 In de volgende paragraaf, waarin ik in kort bestek beschrijf hoe depressie wordt 
gediagnosticeerd, - ik doe dat op hoofdlijnen en enkel met het doel een kader te 
creëren voor de analyse van autobiografische representaties - zal blijken dat ambiguï-
teit en de grenzen van de taal ook daar een rol spelen.275

2.3. De stemming als stoornis: diagnostiek

De door mij geselecteerde autobiografische geschriften handelen allemaal over hetgeen 
men in contemporaine medische literatuur de “Majeure Depressieve Stoornis” noemt 
- waarmee (tegen de achtergrond van wat ik hierboven heb geconstateerd) nadrukkelijk 
niet gezegd wil zijn dat in de verslagen steeds hetzelfde leed en dezelfde symptomen 
zijn uitgedrukt. De teksten bevatten dus niet het verslag van meer “alledaagse” episodes 
van neerslachtigheid of chagrijn, maar - zo wordt onder meer verduidelijkt met vele 
expliciete verwijzingen naar wetenschappelijke diagnostiek - van ervaringen die geacht 
worden psychiatrisch gestoord te zijn. De openingsregel van de autobiografie van David 
Blistein die ik in paragraaf 2.1. heb geciteerd, levert daarvan een voorbeeld: ‘my official 
diagnosis is Major Depressive Disorder, Recurrent, in Partial Remission’.276 Het “offici-
ele” karakter heeft de genoemde diagnose voor een belangrijk deel te danken aan de 
reeds genoemde Diagnostic en Statistical Manual of Mental Disorders IV - uitgegeven 
door de Amerikaanse beroepsvereniging van psychiaters. De honderden daarin gerang-
schikte ziektenamen voor en demarcatiecriteria van afwijkend gedrag en beleven wor-
den internationaal gehanteerd bij psychiatrische diagnostiek.277 Dankzij de integratie 

schilderen, biodanza, kooktherapie en het kleien van kubussen. Vergelijk <http://www.biodanza-
denhaag.nl/index.html.>, <http://www.foodlog.nl/artikel/kooktherapie-helpt-of-smoort-depres-
sie-terug-te-dringen/> en het hoofdstuk ‘De werking van boetseren bij depressie’ in het boek 
Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie (2002), geschreven door Mimi Avelingh.

275 Zie Glas (2012, 33-51) voor een precieze en genuanceerde typering van de kernpunten in (filoso-
fische) discussies over classificatie en diagnostiek.

276 Blistein (2013, xiii).
277 In 2013 is de meest recente herziening van het handboek in gebruik genomen, de DSM V. Hier-

aan zal ik niet refereren omdat de door mij gepubliceerde geschriften als gezegd niet naar deze, 
maar naar de vierde editie verwijzen. Ik citeer in wat volgt als gezegd uit de DSM IV-TR (2000).

 Hoewel ook de International Classification of Diseases (ICD-10) (1992) van de Wereldgezond-
heidsorganisatie diagnostische criteria van depressie beschrijft, fungeert de DSM in Amerika en in 
veel Europese landen in de praktijk als “standaard” in de diagnostiek van psychiatrische problema-
tiek. Vgl. Vandereycken e.a. (2008, 18). De DSM vertrekt vanuit een zogenoemde descriptieve, 
a-theoretische benadering. Deze impliceert dat ordening van stoornissen geschiedt op basis van 
veronderstelde symptomen, in plaats van op basis van vermoede oorzaken. Voor de diagnose van 
depressie betekent dit bijvoorbeeld dat het onderscheid tussen “reactieve depressie” (die door ex-
terne factoren zou zijn veroorzaakt) en “endogene depressie” (waarvoor dat niet geldt), die in 
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van de in het handboek onderscheiden diagnostische criteria op vele voorlichtingsweb-
sites, in brochures en in “apps”, dient het werk in dit verband bovendien niet enkel het 
belang van zorgprofessionals en onderzoekers die op basis van de DSM ‘een zo precies 
mogelijke beschrijving van wat er aan de hand is’ kunnen opstellen, maar ook de edu-
catie van patiënten en hun naasten, bijvoorbeeld wanneer zij met een zogenoemde 
“depressie-zelftest” willen beoordelen hoe het met de mentale gezondheid is gesteld.278 
Met de DSM in de hand wordt dus getracht over precaire zaken oordelen te vellen; 
smalle grenzen tussen ziekte en gezondheid geworden afgebakend waarbij ook beslis-
singen worden genomen over daarmee samenhangende kwesties zoals over de geschikt-
heid om arbeid te leveren en - in juridische contexten - over de geestvermogens ten 
tijde van een gepleegde misdaad (en de daaruit voortvloeiende vraag of deze de dader 
kan worden aangerekend).279 In dat opzicht vervullen diagnoses dus ook een legitime-
rende functie: ‘De legitimerende functie maakt duidelijk wie het recht heeft zich ziek 
te noemen, wat zo iemand niet langer hoeft en waar hij recht op heeft in termen van 
behandeling en begeleiding.’280 
 Depressie wordt in het diagnostisch handboek beschreven in het hoofdstuk 
‘Mood Disorders’. Daarin staan de stoornissen centraal ‘that have a disturbance in 
mood as the predominant feature’.281 Het hoofdstuk bevat aldus de diagnostische 
criteria van een groot aantal van elkaar onderscheiden afwijkingen in de gemoedstoe-
stand. Een opsomming van de aldaar genoemde diagnoses kan dat duidelijk maken. 
Behalve informatie over de ‘Major Depressive Disorder’, waarover ik dadelijk kom te 
spreken, bevat het hoofdstuk de beschrijving van de ‘Dysthymic Disorder’ - waarbij 
sprake is van een minstens twee jaar durende depressieve stemming - de ‘Depressive 
Disorder Not Otherwise Specified’ - een stemmingsstoornis die niet alle kenmerken 
van de majeure depressie bevat - en de ‘Bipolar I Disorder’ - waarbij zogenoemde 
manische episodes optreden die kunnen worden gekenmerkt door hyperactiviteit, 
impulsiviteit en ongeremdheid. Verder bevat het hoofdstuk de beschrijving van de 
‘Bipolar II disorder’ - waarbij een of meer hypomane episodes worden afgewisseld 
met een of meer depressieve episodes -, de ‘Cyclothymic Disorder’ - waarbij minstens 
twee jaar hypomane en depressieve periodes optreden maar zonder de kenmerken 

eerdere diagnostiek nog werd gehanteerd, is komen te vervallen. Luyten and Blatt (2007, 85). 
Over de ontstaansgeschiedenis van de DSM in zijn wetenschapshistorische context, zie Shorter 
(1997) en Callahan and Berrios (2005).

278 Glas (2013, 134). Trudy Dehue heeft uitvoerig over de rol van de DSM in praktijken van ‘self-
testing’ geschreven (2010, 69-74). 

279 Zie over de psychiatrie en het juridische domein onder meer Meynen (2013, 75-88).
280 Glas (2013, 138).
281 DSM (2000, 345).
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van eerder genoemde stoornissen - de ‘Bipolar Disorder Not Otherwise Specified’ - 
die niet aan al de vereiste criteria van de bipolaire stoornis voldoet -, de ‘Mood Dis-
order due to a Medical Condition’ - waarbij de stoornis het directe fysiologische ge-
volg is van een lichamelijke ziekte - en de ‘Substance-induced Mood Disorder’ 
- waarbij de stemmingsstoornis het gevolg is van middelenmisbruik, medicatie, of 
vergiftiging. En wie bij geen enkele van de genoemde beschrijvingen aansluiting 
vindt, kan terecht bij de ‘Mood Disorder not Otherwise Specified’.282 Ik neem in 
overweging dat dit overzicht behalve van nauwgezetheid en systematiek, tezelfdertijd 
ook getuigt van de moeilijkheid afzonderlijke, maar desalniettemin nauw samenhan-
gende aspecten van stemming en gedrag te ordenen en onderling af te bakenen. 
 De majeure depressie wordt in de DSM als volgt gedefinieerd: ‘Major Depressive 
Disorder is characterized by one or more Major Depressive Episodes (i.e. at least two 
weeks of depressed mood or loss of interest accompanied by at least four additional 
symptoms of depression).’283 Van deze ‘depressive episode’ is volgens de auteurs spra-
ke wanneer vijf van de volgende criteria gedurende twee aaneengesloten weken op-
treden en een verandering markeren ten opzichte van eerder functioneren. In ieder 
geval moet een van de symptomen in dat verband betrekking hebben op criterium 
(1) de depressieve stemming, of (2) het verlies van interesse of plezier: 

(1) depressed mood most of the day, nearly every day, as indicated by 
either subjective report (e.g., feels sad or empty) or observation made 
by others (e.g., appears tearful). (2) markedly diminished interest or 
pleasure in all, or almost all, activities most of the day, nearly every day 
(as indicated by either subjective account or observation made by oth-
ers). (3) significant weight loss/gain (e.g., a change of more than 5% of 
body weight in a month), or decrease or increase in appetite nearly 
every day. […] (4) insomnia/hypersomnia nearly every day (5) psycho-
motor retardation/agitation nearly every day (observable by others, not 
merely subjective feelings of restlessness or being slowed down) (6) fa-
tigue or loss of energy nearly every day (7) feelings of worthlessness or 
excessive/inappropriate feelings of guilt (which may be delusional) 
nearly every day (not merely self-reproach or guilt about being sick) (8) 
diminished ability to think or concentrate; or indecisiveness, nearly 
every day (either by subjective account or as observed by others)  (9) 
recurrent thoughts of death; (not just fear of dying), recurrent suicidal 

282 DSM (2000, 345).
283 DSM (2000, 345).
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ideation without a specific plan, or a suicide attempt or a specific plan 
for committing suicide.284

Behalve een inventarisatie van de hierboven genoemde symptomen (die ik hierna zal 
toelichten), moet bij het stellen van de diagnose worden nagegaan of er sprake is van 
“lijdensdruk”, oftewel in hoeverre: ‘[the] symptoms cause clinically significant dis-
tress or impairment in social, occupational, or other important areas of functio-
ning’.285 Bovendien moet zicht zijn verschaft op zogenoemde uitsluitingscriteria. 
Duidelijk moet bijvoorbeeld zijn dat ‘[t]he symptoms are not due to the direct phy-
siological effects of a  substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general 
medical condition’. Indien de depressieve gevoelens het gevolg kunnen zijn van ‘be-
reavement, i.e., after the loss of a loved one’ waarbij (langer dan twee maanden) 
sprake is van ‘functional impairment, morbid preoccupation with worthlessness, 
suicidal ideation, psychotic symptoms, or psychomotor retardation’ kan eveneens 
niet van een depressieve stoornis worden gesproken.286 
 De DSM onderscheidt ook criteria gerelateerd aan de veronderstelde “ernst” van 
de depressie - ofwel ‘the status of the current (or most recent) mood episode: mild, 
moderate, severe’ gebaseerd op het aantal symptomen en de mate waarin de patiënt 
eronder lijdt - en het “beloop” ervan: depressie kan bijvoorbeeld optreden ‘with [or] 
without psychotic features’.287 De depressie kan voorts eenmalig zijn, maar ook ‘re-
current’. In deze situatie komen er periodes voor waarin de klachten verdwijnen of 
tijdelijk in aantal of ernst afnemen. In het laatste geval is sprake van ‘Partial Remis-
sion’, in het eerste geval van ‘Full Remission’, waarbij ‘remission’ wordt gedefinieerd 
als ‘the elimination of depressive symptoms and a return to premorbid levels of 
functioning.’288 Beziet men tegen deze achtergrond nog eens de classificatie die de 
“ik” noemt in de eerdere geciteerde openingsregels van Blisteins werk, dan wordt 
duidelijk dat zijn arts op enig moment moet hebben vastgesteld dat zijn patiënt leed 
aan de “Majeure Depressieve Stoornis”, die bovendien in episodes terugkeert (‘recur-
rent’) en waarbij symptomen in de tussenliggende periode gedeeltelijk verdwijnen 
(‘in partial remission’). In de analyse hoofdstukken zal blijken hoe de “ik” uitdruk-
king heeft verleend aan zijn ervaringen tijdens deze episode. 

284 DSM (2000, 256).
285 DSM (2000, 356).
286 DSM (2000, 256).
287 Dan is er volgens Schoevers sprake van hallucinaties of wanen die in veel gevallen ‘stemmingscon-

gruent’ [zijn], wat betekent dat de inhoud van de waan past bij iemands zeer sombere kijk op het 
leven: schuld, ziekte en dood.’ (2015, 65).

288 Kennedy (2002, 233).
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 Op het eerste oog lijkt de diagnostiek van depressie dus te zijn gebaseerd op een 
welomschreven geheel van kenmerken en criteria. Dankzij onder meer de kwantifi-
cerende aanduidingen - zoals ‘most of the day’, ‘e.g., feels sad or empty’, en ‘more 
than 5% of body weight’) - wordt immers de indruk gewekt dat de demarcatie van 
pathologische en niet-pathologisch lijden voor een deel op heldere en betrouwbare 
gronden kan plaatsvinden. Ook met betrekking tot hetgeen depressie niet is lijkt 
overeenstemming te bestaan: ‘not merely subjective feelings of restlessness’, ‘not me-
rely self-reproach’ en ‘not just fear of dying’.
 Tegen de achtergrond van het in de vorige paragraaf geschetste enigmatische ka-
rakter van de fenomenologie van depressie, is het niet moeilijk voor te stellen dat aan 
een dergelijk ordelijk overzicht, waarin velerlei clusters van “afwijkend voelen” zijn 
afgebakend, grote behoefte is. Psychiater Ruud Jongedijk stelt in zijn artikel ‘Psychi-
atrische diagnostiek en het DSM-systeem’ (2001) dat het diagnostisch handboek in 
dit verband onder meer voor communicatieve doeleinden van grote waarde is: ‘Door-
dat iedereen weet welke definities worden gebruikt voor de psychiatrische classificatie 
en er als het ware één taal bestaat, is de communicatie tussen hulpverleners onder 
elkaar, tussen onderzoekers onder elkaar, en tussen beide groepen sterk verbeterd. 
Ook binnen opleidingen zijn gegevens en kennis beter overdraagbaar geworden.’289 
Hoogleraren psychologie Patrick Luyten en Sidney Blatt menen bovendien dat de 
DSM ‘reduced diagnostic confusion by providing a common language for the psy-
chiatric community. In addition, it made broad–ranging, systematic research on de-
pression and other disorders possible. Hence, clearly, one of the main merits of DSM 
is its dedication to systematic empirical research.’290 Zonder iets af te willen doen aan 
deze typering - (ook) de psychiatrie is een wetenschapsgebied dat zoekt naar ondub-
belzinnige taal om de werkelijkheid te ordenen - is hiermee nog niet alles gezegd. 
 Wat ik in de vorige paragraaf heb aangetekend met betrekking tot de fenomenolo-
gie van depressie, blijkt ook hier van toepassing: van eenduidigheid en homogeniteit 
is allerminst sprake.291 Bij nadere beschouwing wordt de suggestie van accuratesse in 

289 Jongedijk (2001, 311). Juist deze uniforme communicatie is in de psychiatrie niet altijd vanzelf-
sprekend geweest. Jongedijk stelt: ‘In vroeger jaren kende vrijwel ieder handboek een eigen diag-
nostisch systeem. Soms waren diagnosen zeer lokaal bepaald en verschilden ze binnen een land, 
maar vooral ook tussen landen onderling. De onbegrensde vrijheid van het theoretiseren en for-
muleren van conclusies is een fundamentele zwakte van de psychiatrie (geweest) en daarop heeft 
de DSM een zekere correctie aangebracht.’ Zie voor een uitvoerige beschrijving van de geschiede-
nis van de psychiatrie en de rol van de DSM daarbinnen: Shorter (1997), Callahan and Berrios 
(2005) en Glas (2013).

290 Luyten and Blatt (2007, 86). 
291 Sterker nog: de validiteit van de diagnose depressie - en die van de DSM in het algemeen - staat veel-

vuldig ter discussie. Zie voor een overzicht van deze discussies Jongedijk (2001) en Cole e.a. (2008).
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de geciteerde omschrijving gerelativeerd door vele markeringen van voorbehoud: ik 
wijs op het herhaalde gebruik van het nevenschikkende ‘or’ (welgeteld elf maal) en op 
het herhaaldelijk gebruikte ‘nearly every day’ waaruit niet exact kan worden opge-
maakt hoe vaak iemand de klacht in kwestie nu precies moet ervaren om voor de di-
agnose in aanmerking te komen. Verder zijn de noties ‘fatigue’, het metaforische ‘fee-
ling empty’, en ‘feelings of worthlessness’ niet nader omschreven, terwijl zij allerminst 
voor zich spreken. Ongetwijfeld is het zo dat hier de scholing en ervaring van de 
psychiater meespeelt waardoor al te grote verwarring de daadwerkelijke praktijk van 
de diagnostiek bespaard zal blijven: ‘Bij de ervaren clinicus zullen [de DSM-criteria] 
het gehele complexe beeld oproepen dat hij heeft geleerd te herkennen door de jaren 
heen’, aldus Jongedijk.292 Desalniettemin is ambiguïteit ook binnen de psychiatrie 
vastgesteld: de psychiatrische stoornissen zijn ‘niet eenduidig […] gedefinieerd. Pati-
enten binnen een categorie vormen geen homogene populatie. […] Hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld bijna driehonderd varianten van de depressieve stoornis worden geclas-
sificeerd’.293 
 In samenhang daarmee is erop gewezen dat de diagnose depressie op basis van de 
genoemde beschrijving niet eenduidig van andere psychiatrische stoornissen kan 
worden onderscheiden. Zo komen schuldgevoelens, gedachten aan de dood en de 
depressieve stemming ook voor bij angststoornissen.294 Jongedijk betoogt daarom 
dat er binnen de DSM geen sprake is van zogenoemde ‘discrete entiteiten’ die zich 
duidelijk van andere stoornissen afgrenzen ‘terwijl een ‘diagnostisch systeem [nu 
juist] het beste [werkt] wanneer patiënten binnen een bepaalde diagnostische klasse 
homogeen zijn, wanneer er duidelijke grenzen bestaan tussen de categorieën en wan-
neer zij elkaar onderling uitsluiten.’295 De criteria op basis waarvan gezondheid van 
ziekte wordt begrensd en op basis waarvan allerlei “soorten” ongezond gedrag onder-
ling van elkaar kunnen worden gescheiden blijken onderwerp van debat. 
 Diagnosticeren betekent ordenen en indelen van symptomen die als “gestoord” 
kunnen worden aangemerkt - een interpretatieve handeling die niet gestoeld is op 
ondubbelzinnige grenzen tussen “geestelijke gezondheid” en “ongezondheid”, maar 
per implicatie op ‘a set of presupposed standard conditions with regard to when, 
how, and on whom measurements are made.’296 Een factor van betekenis in het geval 
van depressie (en veel andere psychiatrische aandoeningen) is dat er niet altijd 
aanwijsbare fysiologische signalen zijn die kunnen dienen als indicatie dat het stellen 

292 Jongedijk (2001, 312).
293 Jongedijk (2001, 315).
294 Vgl. Jongedijk (2001) en Cole e.a. (2008).
295 Jongedijk (2001, 313).
296 Lock and Nguyen (2018, 42). 
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van een medische diagnose noodzakelijk is.297 Een vergelijking van medisch-filosoof 
Rom Harré kan de implicaties daarvan duidelijk maken: ‘how do we know that so-
meone is properly to be brought before a medically qualified person and diagnosed? 
When fragments of bone are sticking through someone’s flesh, or when a body is 
covered in suppurating sores and there is a raging temperature, the questions answers 
itself.’298 Dat laatste is in het geval van depressie niet aan de orde. Harré komt in dit 
verband te spreken over wat hij ‘the benchmark problem’ noemt en die volgens hem 
gepaard gaat met epistemische vragen als: ‘along what dimension ought one to con-
sider “troubles”, and where, on any of those dimensions, do we pass from the scope 
of the ordinary to the domain of the extra-ordinary?’299 Een beroep op ziekte gedefi-
nieerd als een evidente afwijking van een biologische norm, rekening houdend met 
‘the relationship between the observed instance and its distribution in a specific po-
pulation’ zoals gehanteerd in ‘medical thinking and practice at the present time’ is 
vooralsnog uitgesloten.300  
 De grens tussen “normaliteit” en “abnormaliteit” kan in het geval van depressie 
dus niet worden bepaald met een beroep op “taalonafhankelijke” meetinstrumenten 
zoals hersenscans of bloedtests. De diagnostiek van depressie stoelt voor een belang-
rijk deel op het proces van anamnese waarbij de arts zich - voornamelijk met de 
middelen van de taal - een beeld moet vormen van het lijden en de ziektegeschiede-
nis, zoals deze bijvoorbeeld uit de herinnering van de patiënt blijkt.301 “Objecttaal” 
- waarin de patiënt zijn klachten verwoord - en “metataal” - waarmee de psychiater 
deze klachten betekenis verleent - zijn hier, anders gezegd, in zeker opzicht gedeeld; 
deskundige en patiënt maken gebruik van hetzelfde “tekensysteem” om de klachten 
te duiden. En dat betekent weer dat de poëticale problematiek, waarover ik in de 
vorige paragraaf heb gesproken, zich hier opnieuw opdringt. Terwijl de deskundige 
fundamenteel van de taal afhankelijk is, zijn het nu juist de woorden die in het 

297 Harré (2004, 413).
298 Harré (2004, 409). 
299 Harré (2004, 409).
300 Lock and Nguyen (2018, 42). Dit voorbehoud is ook in de introductie voorafgaand aan de bes-

chrijving van de notie ‘disorder’ in DSM zelf vervat: ‘[A]lthough this manual provides a classifica-
tion of mental disorders, it must be admitted that no definition adequately specifies precise 
boundaries for the concept of “mental disorder.” The concept of mental disorder, like many other 
concepts in medicine and science, lacks a consistent operational definition that covers all situa-
tions.’ (2000, xxi). 

301 Uiteraard is het onderscheid met de somatische geneeskunde in dit opzicht niet absoluut, maar 
gradueel: ‘Ook in de somatische geneeskunde moeten klachten gewogen worden en moet reke-
ning worden gehouden met de context. Artsen behandelen geen laboratoriumuitslagen, maar 
patiënten met klachten waarvan men meer of minder last heeft.’ Gerrit Glas (2013, 129-142).
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spreken over depressie ontoereikend zijn om over de ervaringen te communiceren. In 
het Handboek psychopathologie maken Vandereycken en anderen de gevolgen daarvan 
duidelijk: ‘De presentatie kan […] sterk uiteenlopen en sommige mensen vinden het 
moeilijk hun gevoel onder woorden te brengen of zelfs te herkennen. Ook als de 
verwoording wel lukt zal de een daarbij een zeer terneergeslagen of wanhopige in-
druk maken, terwijl een ander alles achter een glimlach verbergt.’ 302

2.4. Etiologie en therapie

Tegen de achtergrond van hetgeen in de vorige paragrafen duidelijk werd over de 
heterogeniteit van depressie, hoeft het niet te verbazen dat er over de etiologie en 
pathogenese van de stemmingsstoornis geen consensus bestaat en dat men veronder-
stelt dat in het ontstaan van depressie verschillende genetische, biologische, cogni-
tieve en sociaalpsychologische factoren een rol kunnen spelen en waarvan de onder-
linge samenhang het object vormt van intensief onderzoek. In de overzichtsliteratuur 
valt weliswaar te lezen dat depressie frequent behandeld wordt met een combinatie 
van psychotherapie (cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld) en farmacotherapie 
(antidepressiva), maar dat wil niet zeggen dat helder is welke patiënten bij welke in-
terventie nu het meeste baat hebben: ‘de keuze van eerste behandeling is nog groten-
deels een kwestie van ‘trial and error.’’303 Wie wil weten op welke wijze de autobio-
grafische geschriften zich tot wetenschappelijke opvattingen verhouden, zal dus ook 
bij deze “hiaten” moeten stilstaan.

2.4.1. Neurotransmitters
In het domein van de biologische psychiatrie onderzoekt men - met behulp van me-
thoden die grotendeels zijn ontleend aan de natuurwetenschappen - de lichamelijke 
verklaringsgronden van (afwijkende vormen van) de beleving en het gedrag.304 Sinds 
de tweede helft van de twintigste eeuw is de aandacht hierbinnen in toenemende 
mate komen te liggen op het onderzoek naar de relaties tussen psychopathologie en 
het functioneren van de hersenen.’305 In studies naar de geschiedenis van de 

302 Vandereycken e.a. (2008, 197).
303 Vandereycken e.a. (2008, 216-217).
304 Aldus de omschrijving van hoogleraar psychofarmacologie en neurowetenschappen Johan den 

Boer en filosoof, psychiater en bijzonder hoogleraar Gerrit Glas die in het Handboek neurobiologi-
sche psychiatrie (2004) de belangrijkste contemporaine inzichten uit het internationale onder-
zoeksveld hebben samengevat. Den Boer en Glas (2004, 20-21).

305 Den Boer en Glas (2004, 20). De belangstelling voor biologische aspecten van het functioneren 
gaat uiteraard vele eeuwen verder terug - men plaatst de wortels van de hedendaagse biologische 
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psychiatrie wordt deze ontwikkeling vaak in direct verband gebracht met de ontdek-
king van de werkingsmechanismen van psychofarmacologie rond 1950. Die ontdek-
king betekende volgens deskundigen niet enkel ‘een doorbraak in de behandeling 
van angstige, depressieve en psychotische patiënten’, maar droeg ook bij aan nieuwe 
hypothesen over de aard en oorzaken van depressie.306 Ik licht dat hieronder kort toe.
 Veelvuldig is gedocumenteerd dat antidepressiva geheel bij toeval werden ontdekt 
toen een sanatorium op Staten Island te New York melding maakte van enkele opval-
lende neveneffecten van Iproniazide, een medicament dat men patiënten voorschreef 
tegen tuberculose: de zieken werden na inname van het medicijn na enige tijd opval-
lend goedgehumeurd. De medicamenten hadden dus een antidepressieve (bij)wer-
king. Onderzoek wees uit dat de vrolijkheid te wijten was aan het feit dat het medi-
cament het neurochemisch functioneren beïnvloedde, in het bijzonder het proces 
van neurotransmissie. Daarmee bedoelt men de signaaloverdracht tussen zenuwcel-
len (neuronen) waarmee ‘the normal processes of mood, cognition, and appitite be-
havior’ worden gereguleerd.307 Met neurotransmitters duidt men in dit verband ‘the 
chemicals’ aan die de bedoelde signaal- of impulsoverdracht tussen neuronen moge-
lijk maken. In de typering van neurowetenschapper Christopher Sharpley die in 
Understanding and Treating Depression. Biological, Psychological and Behavioural Per-
spectives (2013) een helder overzicht van het uitgestrekte terrein van het neurobiolo-
gisch onderzoek geboden heeft: ‘[neurotransmitters are] the agents primarily respon-
sible for communication between brain regions (and most synapses elsewhere in the 
body).’308 Een elementaire beschrijving van het proces van neurotransmissie is nood-
zakelijk om zo dadelijk te kunnen volgen hoe depressie volgens onderzoekers met dit 
alles samenhangt. Daarbij doe ik een beroep op Van Tol en anderen die het in het 
hoofdstuk ‘Neurobiologie van depressie’, deel van het Handboek depressieve stoornis-
sen (2016), als volgt verwoorden:
 

[Neurotransmitters] worden in het neuron gevormd uit essentiële ami-
nozuren en vervolgens opgeslagen in presynaptische blaasjes. Bij het 
vuren van het neuron fuseren de blaasjes met celmembranen en wordt 

psychiatrie in de negentiende-eeuwse Duitse psychiatrie van psychiaters en onderzoekers Emil 
Kraepelin, Theodor Meynert en Wilhelm Griesinger. Zie daarover Shorter (1997) en Radden 
(2002).

306 Den Boer en Glas (2004, 20).Natuurlijk werden al veel eerder in de geschiedenis van de psychia-
trie psychofarmaca ontwikkeld en toegepast. Sigmund Freud bijvoorbeeld heeft rond 1875 reeds 
met cocaïne geëxperimenteerd. Vgl. Loonen (2004, 109) en Shorter (1997).

307 Thase (2009, 188).
308 Sharpley (2013, 43).
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de neurotransmitter vrijgegeven in de synaptische spleet. De neuro-
transmitter stimuleert een pre- of postsynaptisch gelokaliseerde recep-
tor, waarbij presynaptische stimulatie de vuursnelheid van het neuron 
beïnvloedt en postsynaptische stimulatie […] celprocessen in gang zet 
[…].309

De activiteit van neurotransmitter in de synaptische spleet wordt voorts beëindigd, 
wanneer deze weer wordt heropgenomen of afgebroken: ‘neurotransmitters need to 
be quickly removed so that they will not block the receptor sites for future bursts of 
neurotransmitters’ aldus Sharpley.310 Deze eliminering kan op verschillende manie-
ren plaatsvinden, maar ‘een belangrijk deel wordt door transportkanalen opnieuw 
opgenomen in het presynaptische deel van de synaps’.311 
 Antidepressiva bleken de concentratie neurotransmissers in de synaps te kunnen 
beïnvloeden. Met name de zogenoemde monoamine neurotranmitters ‘serotonine 
(5-HT), noradrenaline (NA; of norepinefrine) en in mindere mate dopamine (DA)’ 
bleken dankzij antidepressiva te worden verhoogd.312 Socioloog Shai Mulinari, die in 
het artikel ‘Monoamine Theories of Depression. Historical Impact on Biomedical 
Research’ (2012) een gedetailleerd overzicht biedt van de geschiedenis van de neuro-
wetenschappen, vat dat op deze wijze samen: ‘An important clue […] emerged with 
the observation that […] antidepressants, albeit via distinct biochemical pathways, 
increase [neurotransmitter] levels in the brain, which suggested a common pharma-
cological mechanism of action among antidepressant drugs.’313 De bevinding vorm-
de aanleiding tot intensief onderzoek naar de precieze werkingsmechanismen van 
antidepressiva.314 Een van de hypothesen die werden ontwikkeld was dat antidepres-
siva zouden bijdragen aan de beschikbaarheid van neurotransmitters en daaraan hun 
effect zouden ontleden. Het antidepressivum Paroxetine zou in dit verband werken 
als een zogenoemde selectieve serotonine-heropnameremmer: men vermoedt dat het 
antidepressivum ervoor zorgt dat serotonine langer zijn effectiviteit behoudt omdat 

309 Van Tol e.a. (2016, 207-208).
310 Sharpley (2013, 44).
311 Loonen (2004, 122).
312 Van Tol e.a. (2016, 207). De neurotransmitter serotonine wordt geassocieerd met ‘the core behav-

ioural and somatic functions that underlie depression in laboratory animal studies, including ap-
petite, sleep, sex [and] pain response’. Dopamine wordt geassocieerd met motivatie, geheugen en 
aandacht en noradrenaline wordt geacht van invloed te zijn op onder meer emotie-opwekkende 
herinneringen. Sharpley (2013, 44).

313 Mulinari (2012, 368).
314 En uiteraard tot een levendige productie van nieuwe farmacologische middelen, de zogenoemde 

‘mao-remmers’. Zie hierover onder meer Shorter (1997), Dehue (2010) en Rose (2003).
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deze neurotransmitter na overdracht niet heropgenomen wordt in het presynaptische 
“uiteinde” van het neuron zoals dat normaal gesproken wel het geval is.
 Cruciaal voor het vervolg van mijn verhaal is dat deze farmacologische inzichten 
ook leidden tot hypothesen over de ontstaansgronden van depressiviteit. Binnen de 
zogenoemde ‘monoaminehypothese van depressie’ wordt de stemmingsstoornis in 
dit verband voorgesteld als het gevolg van een tekort aan bovengenoemde neurotrans-
mitters.315 De Amerikaanse neurobiologen Nestler en anderen vatten deze hypothese 
in een overzichtsartikel uit 2002 als volgt samen: ‘if chemicals can reverse most 
symptoms of depression, then depression itself may be due to chemical abnormalities 
in the brain.’316 Michael Thase, hoogleraar psychiatrie, formuleert deze redenering in 
het Handbook of Depression (2009) zo: ‘because the [medication] immediately incre-
ased the amount of monoamine activity at neuronal synapses, researchers initially 
thought that depression was caused by a deficit of 5-HT or NE activity.’317 

315 Van Tol e.a. (2016, 207-208).
316 Nestler e.a. (2002a, 503). 
 Sharpley geeft drie voorbeelden van deze ‘depression research’ naar de neurobiologie van depressie 

(in het bijzonder de rol van neurotransmitters) en de hypothesen die daarin over de oorzaken van 
de stoornis zijn geformuleerd. In de eerste plaats heeft men studie gemaakt van de rol van zoge-
noemde monoamineoxidaseremmers (de zogenoemde MAO-remmers) in het ontstaan van een 
depressieve stemming, waarbij men vertrok vanuit de observatie dat deze substantie in medicijnen 
tegen hoge bloeddruk ‘act quickly to increase 5-HT […] causing increases in motor activity and 
elevated mood in non-depressed persons, although reduction of depression takes several weeks in 
patiënts.’ Sharpley (2013, 47). Behalve verlichting van het sombere gemoed, brachten deze 
MAO’s echter ook de nodige neveneffecten teweeg.

 In de tweede plaats onderzocht men het effect van tricyclische antidepressiva (TCA’s) die ook een 
reductie van depressieve symptomen teweeg bleken te brengen. Het veronderstelde werkingsme-
chanisme wordt door Sharpley als volgt beschreven: ‘TCA act to inhibit the transporter of pro-
teins that uptake […] 5-HT from the synaptic cleft, leaving more of these neurotransmitters to 
facilitate mood and reduce somatic symptoms of depression.’ Sharpley (2013, 48). Ook deze 
medicatie ging gepaard met bijwerkingen.

 Ten derde heeft onderzoek zich gericht op de ‘selective serotonin reuptake inhibitors’ (SSRI’s), 
‘noradrenaline reuptake inhibitors’ (NRI’s) of een combinatie van beide (de SNRI’s). Zoals de 
naam reeds suggereert, bestaat hun veronderstelde werkingsmechanisme uit de selectieve herop-
name van neurotransmitters na het proces van signaaloverdracht. Omdat ‘the side effects are rarer 
than for MAOI’s or TCA’s, and therefore these newer antidepressants are better tolerated by pa-
tients’, behoren de selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmers tot de meest voorg-
eschreven groep antidepressiva. Sharpley (2013, 48).

317 Thase (2009, 188). Een vroeg voorbeeld van deze veronderstelling is verwoord door de Ameri-
kaanse psychiater Joseph Schildkraut die in zijn artikel ‘The Catecholamine Hypothesis of Affec-
tive Disorders. A Review of Supporting Evidence’ (1965) verslag uitbracht van zijn onderzoek 
naar de neurotransmitter catecholamine en stelde: ‘although lacking direct experimental confir-
mation, the catecholamine hypothesis currently seems to be the strongest and most useful 
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 Ik neem nu een paar grote stappen om te laten zien dat deze hypothesen enkele 
decennia later nog altijd niet aan geldigheid hebben ingeboet. Dat demonstreert 
bijvoorbeeld psycholoog Ron van Deth in zijn boek Inleiding in de psychopathologie 
(2017), geschreven voor zorgprofessionals: ‘Bij de depressieve stoornis doet zich een 
verminderde activiteit voor van vooral de neurotransmitters noradrenaline, dopa-
mine en serotonine. Daarbij lijkt serotonine een sleutelpositie in te nemen en de 
activiteit van andere neurotransmitters te ontregelen.’318 Ook in het werk van Van 
Tol is het inzicht aan te wijzen: ‘depressieve patiënten lijken gekenmerkt te worden 
door een lagere beschikbaarheid van serotonine in vergelijking met mensen zonder 
affectieve stoornissen of risico daarop. De verlaagde beschikbaarheid kan komen 
door een verlaagde synthese, een verhoogde afbraak of een verhoogde heropname 
van serotonine.’319

 De citaten van Van Deth en Van Tol, in het bijzonder de terughoudendheid 
daarin (vgl. ‘lijkt een sleutelpositie in te nemen’, ‘patiënten lijken gekenmerkt te wor-
den’, ‘de verlaagde beschikbaarheid kan komen’), demonstreren ook iets anders, na-
melijk dat de precieze aard van de relatie tussen depressie en neurotransmissie anno 
2016 en 2017, decennia dus nadat de eerste hypothesen werden geformuleerd, nog 
altijd niet precies is achterhaald. Deze publicaties staan uiteraard niet op zich. Wie 
zich verdiept in artikelen en overzichtswerken die de afgelopen decennia aan depres-
sie en neurotransmissie zijn gewijd, constateert dat noties van voorbehoud daarin 
veelvuldig zijn gearticuleerd. Ik geef enkele voorbeelden. Neurowetenschapper Eric 
Nestler en zijn collega’s stellen in het artikel ‘Preclinical Models. Status of Basic Re-
search in Depression’ (2002) weliswaar dat ‘these highly effective medications revo-
lutionized our approach of mood disorders and helped launch the modern era of 
psychiatry’ en dat ‘we know the acute pharmacological mechanisms of the older and 
many of the newer antidepressants’, dit neemt niet weg dat zij ook scrupules hebben: 
‘their longer-term mechanisms of action and the cascade of adaptions responsible for 
their clinical effects are incompletely understood.’320 Bewijs voor de hypothese is er 
niet. Hoewel ‘findings from the first generation of research on the neurobiology of 
depression have ongoing relevance’, is de relatie tussen effecten van medicatie en 

pathophysiological hypothesis of affective disorders’. Schildkraut (1965, 517). De Britse collega-
psychiater Alec Coppen wees kort daarop in een artikel in The British Journal of Psychiatry (1967) 
ook op de mogelijkheid dat er tussen neurotransmissie en depressie een causale relatie bestond; al 
richtte hij zich niet op catecholamine, maar op serotonine als belangrijke neurotransmitter in dit 
proces.  

318 Van Deth (2017, 59).
319 Van Tol e.a. (2016, 210).
320 Nestler e.a. (2002a, 503-504).
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ziekte-oorzaken niet eenduidig: ‘neurotransmitters make a contribution to the causal 
chain that is responsible for depression, or they may be affected by depression, but 
they are not the sole (or even primary) cause of depression.’321 Ook Van Tol e.a. stel-
len: ‘De simplificatie dat depressie veroorzaakt wordt door een tekort aan 5-HT, NA 
of DA is […] niet houdbaar.’322 
 Van Tol wijst ter toelichting op onder meer een gebrekkige mogelijkheid tot ge-
neralisering: ‘het kunstmatig, kortdurend verminderen van 5-HT of NA/DA [leidt] 
niet bij iedereen tot een sombere stemmig, maar alleen bij mensen met een kwets-
baarheid voor het krijgen van een depressie.’323 Nestler en anderen menen in het ar-
tikel ‘The Neurobiology of Depression’ (2002) eveneens dat ‘progress in understan-
ding the neurobiology of depression is slow’.324 Zij wijzen bovendien op een nog 
onbegrepen discrepantie tussen het onmiddellijke chemische effect van antidepres-
siva en de daadwerkelijk stemmingsverbetering, die om nog onverklaarbare redenen 
lang op zich laat wachten: 

[T]he mechanism of action of antidepressant medications is far more 
complex than their acute same brain mechanisms might suggest. Inhi-
bition of serotonin or norepinephrine reuptake […] would be expected 
to result in enhanced actions of these transmitters. However, all availa-
ble antidepressants exert their mood-elevating effects only after pro-
longed administration (several weeks to months) […].325 

Dat zou kunnen betekenen dat veranderde processen van neurotransmissie alleen de 
klinische effecten van de medicatie niet kunnen verklaren: ‘[a]lthough these approa-
ches have provided important insights into candidate brain regions, simple increases 
or decreases in regional brain activity are probably insufficient to explain the com-
plex array of symptoms caused by depression.’326 Een vergelijkbare conclusie trekken 
Van Tol e.a.: ‘het onderzoeken van de effecten en afwijkingen van 5-HT-receptoren 
blijft vooralsnog een complexe zaak, die onderzocht zal moeten worden in samen-
hang met 5-HT receptorsubtypen en andere monoaminen.’327 Michael Thase, ten 
slotte, stelt in het Handbook of Depression (2009) dat het tot op heden onmogelijk is 

321 Sharpley (2013, 53).
322 Van Tol (2016, 208).
323 Van Tol (2016, 208).
324 Nestler e.a. (2002b, 13).
325 Nestler e.a. (2002b, 15).
326 Krishnan and Nestler (2008, 1).
327 Van Tol (2016, 210).
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gebleken ‘to support the most simplistic models (e.g. deficit states corrected by me-
dications that ‘restored’ neuronal monoaminergic activity)’.328  
 Het feit dat geneesmiddelen die de monoaminen reguleren, effectief zijn in de 
behandeling van depressie betekent dus nog niet dat met zekerheid kan worden ge-
zegd dat neurotransmitters ook een causale rol hebben in het ontstaan van depressie. 
Het feit dat er een correlatie bestaat tussen depressie en neurotransmissie betekent 
immers niet dat men van oorzakelijkheid kan spreken; dat er bij depressiviteit een 
verstoring in de distributie van serotonine kan worden vastgesteld toont niet aan dat 
depressie ook door deze ontregeling veroorzaakt wordt. Of, zoals Jeffrey Lacasse en 
Jonathan Leo het met behulp van een analogieredenering hebben verwoordt, ‘the 
fact that aspirin cures headaches does not prove that headaches are due to low levels 
of aspirin in the brain.’329 Elders stellen zij:

As in many discussions about scientific concepts, there is often confu-
sion over the terms “causation” and “correlation.” […] Evidence of bi-
ological changes correlating with environmental stressors is vastly dif-
ferent from evidence that mental illnesses are “caused” by biological 
deficits. For instance, a correlation between abnormal behaviour and 
altered brain activity does not necessarily imply that the behaviour was 
caused by a brain defect.330 

Concluderend kan worden gesteld dat het onderzoek naar het functioneren van neuro-
transmitters tot op heden geen eenduidige verklaringen heeft opgeleverd over de aard 
en oorzaak van depressie. Sharpley stelt: ‘the precise role of neurotransmitters in general 
depression is yet to be demonstrated. It may be that […] neurotransmitters make a 
contribution to the causal chain that is responsible for depression, or they may be af-
fected by depression, but they are not the sole (or even primary) cause of depression.’331

328 Thase (2009, 188). 
329 Lacasse and Leo (2005, 1212).
330 Leo and Lacasse (2008, 36). 
331 Sharpley (2013, 54).
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2.4.2. Genetica
Binnen het domein van de genetica tracht men de structuur en de functie van gene-
tisch materiaal (tot op moleculair niveau) in kaart te brengen en de werking ervan te 
doorgronden. 

 Wat in de voorafgaande paragraaf is gezegd geldt ook hier: over de rol van gene-
tische factoren in het ontstaan van depressie bestaat veel discussie. Dat genen in de 
etiologie van depressie van belang zijn wordt daarbij overigens onderkend, over de 
vraag welke genen in het ontstaan van depressie het belangrijkst zijn bestaat geen 
consensus. Concrete perspectieven op ‘the development of scientific methodes and 
technologies that permit direct manipulation of molecular material in order to alter 
the heredity traits of a cell’, zijn er niet.332 Van geavanceerde praktijken van genthe-
rapie waarbij, globaal geformuleerd, sprake is van ‘inserting ‘healthy’ genes in the 
body’333 is ter behandeling van depressie tot op heden geen sprake en evenmin wordt 
het mogelijk geacht ‘to cure [the] disease, or even eliminate disease from the roots of 
human reproduction.’334 Omdat in enkele van de door mij geselecteerde autobiogra-
fieën aan wetenschappelijke inzichten uit het domein van de genetica wordt gerefe-
reerd - ongeacht de prille status van de in dat domein geproduceerde onderzoeksre-
sultaten dus -, zal ik er wel aandacht aan besteden.
 Het onderzoek naar de rol van erfelijkheidsfactoren in het ontstaan van depres-
siviteit geschiedt voor een belangrijk deel in zogenoemde familiestudies. Daarin is 
volgens Sharpley overtuigend gedemonstreerd dat ‘having relatives with depression is 
a risk factor for development of the disorder.’335 Men heeft bijvoorbeeld aangetoond 
dat kinderen van depressieve ouders (zogenoemde eerstegraadsverwanten) een ver-
hoogd risico hebben zelf ook een “Majeure Depressieve Stoornis” te ontwikkelen: 

data have been reported in parent-child links for Major Depressive Dis-
order (MDD), with children of two parents with MDD experiencing a 
74 percent chance of developing the same disorder, and children of one 
parent with MDD having a 27 percent chance of becoming severely 

332 Van Dijck (1998, 6).
333 Van Dijck (1998, 6-7).
334 Van Dijck (1998, 7). De auteurs van het handboek Neurobiologische psychiatrie (2004) hebben het 

onderzoek naar de genetische oorsprong van depressie vanwege de prille status van de onderzoeks-
resultaten niet in hun overzicht van neurobiologisch onderzoek willen opnemen: ‘dit [is] een 
specialisme [dat] onzes inziens nog niet voldoende is uitgekristalliseerd om het hier in een hoofd-
stuk te vatten.’ Hovens e.a. (2004, 17)

335 Sharpley (2013, 19). 
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depressed, compared to seven percent for children with neither parent 
meeting the criteria for MDD.336

 
De rol van erfelijkheid in de etiologie van depressie is ook gepostuleerd in onder 
meer de studie ‘Families at High and Low Risk for Depression. A 3-Generation 
Study’, een publicatie uit 2005 van Myrna Weissman en anderen. Zij demonstreer-
den dat het risico op depressie groter is wanneer niet enkel vader en moeder, maar 
ook opa en oma pathologisch somber zijn: ‘The association between parental MDD 
and child diagnosis is moderated by grandparental MDD status. The rates of psycho-
pathology are highest in grandchildren of parents and grandparents with a modera-
tely to severely impairing depression.’337 Ook zogenoemde “tweedegraadsverwanten” 
van een depressiepatiënt hebben dus een relatief grote kans een stoornis in de stem-
ming te ontwikkelen. Uit resultaten van adoptiestudies ‘in which the offspring of one 
set of parents are reared from early in life by unrelated strangers’ blijkt voorts dat de 
kans op een depressieve stoornis groter is voor ‘een adoptiekind van wie een van de 
biologische ouders een stemmingsstoornis heeft, dan voor een adoptiekind met ge-
zonde biologische ouders.’ 338 Men neemt aan dat het vele voorkomen van depressie 
onder bloedverwanten - zoals dat in bovengenoemde studies naar voren komt - ten 
minste ten dele erfelijk bepaald is. Men gaat ervan uit dat het aandeel van genen in 
de etiologie van de stemmingsstoornis veertig tot zeventig procent is.339 
 Daarmee is nog niet gezegd dat ook zicht is verworven op de specifieke genen die 
aan het ontstaan van depressiviteit zouden kunnen bijdragen. Terwijl ‘investigation 
of the genes that are linked with mental disorders has been relatively fruitful for some 
disorders such as schizophrenia and bipolar disorder’, geldt dat ‘genetic association 
studies in unipolar depression have been less successful’.340 Stephan Claes stelt in het 
Handboek depressieve stoornissen: ‘meer dan duizend publicaties hebben meer dan 
tweehonderd genen intensief onderzocht om hun aandeel in de kwetsbaarheid voor 
depressieve stoornis te verhelderen. Ook hier zijn de resultaten op zijn minst verwar-
rend. Er is geen enkele genetische variant die boven elke twijfel verheven tot ‘gen 
voor depressie’ kan worden uitgeroepen.’341 Volgens psychiater Klaus Peter Lesch - 
die in het artikel ‘Gene-environment Interaction and the Genetics of Depression’ 

336 Sharpley (2013, 19).
337 Weissman (2005, 29).
338 Sullivan e.a. (2000, 1554), Vandereycken e.a. (2008, 209).
339 Sullivan e.a. (2000). Lesch stelt: ‘The heritability of unipolar depression appears to be remarkable, 

with estimates between 40% and 70%.’ (2004, 175).
340 Sharpley (2013, 20). 
341 Claes (2016, 163).
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(2004) op het onderzoek naar de relatie tussen depressie en erfelijkheid reflecteert - 
kan dat mede worden verklaard onder verwijzing naar de heterogeniteit van depres-
sie: ‘[g]iven the etiologic and psychobiologic complexity of mood disorders, it is not 
surprising that the identification of specific genetic factors is extremely difficult and 
continues to be among the last frontiers of gene hunting.’342

 Het risico op depressie blijkt bovendien niet te kunnen worden gereduceerd tot 
genetische verwantschap alleen: invloeden uit de omgeving van de patient kunnen 
zijn kwetsbaarheid voor depressie mede hebben bepaald: ‘the predisposing genetic 
factors for depression have not been found to function simply in a unilateral fashion, 
but may interact with environmental events which depressed persons have undergone 
and which may trigger some symptoms rather than others’, aldus Sharpley.343 Zo is het 
niet moeilijk voorstelbaar dat kinderen van depressieve ouders niet enkel belast zijn 
met genen die het risico op depressie vergroten; zij kunnen in hun jeugd ook (vaker 
dan anderen) zijn blootgesteld aan voor hen stressvolle omstandigheden. Levinson 
heeft gesteld dat het risico op de pathologie ook elders ligt: ‘[the risk of depression] 
has also been shown to be increased by traumatic childhood experiences such as phy-
sical and sexual abuse, emotional neglect, family disorganisation, and parental loss 
[and that a] major issue for future genetic research is to determine whether and how 
these experiences interact with genes in influencing risk.’344 Een van de belangrijkste 
doelstellingen van de eenentwintigste-eeuwse genetica is daarom het beantwoorden 
van de vraag of en hoe genetische aspecten samenhangen met omgevingsfactoren, 
waarbij men onder meer studie maakt van de vraag in hoeverre traumatische ervarin-
gen in de kindertijd en een verhoogde genetische kwetsbaarheid op elkaar van invloed 
zijn: ‘A major issue for future genetic research is to determine whether and how [child-
hood experience, AM] interact with genes in influencing risk.’345 
 In de studies die ik heb geraadpleegd wordt veelvuldig gesproken over een publi-
catie uit 2003, waarin werd aangetoond dat aspecten van “nature” en “nurture” in de 
etiologie van depressie inderdaad niet in een dichotome verhouding staan, maar in 
onderlinge samenhang moeten worden bezien. 346 Het gaat om het artikel ‘Influence 
of Life Stress on Depression. Moderation by a Polymorphism in the 5-HTT Gene’ 
waarin de auteurs, hoogleraar psychologie Avshalom Caspi en anderen, verslag uit 

342 Lesch (2004, 174).
343 Sharpley (2013, 33).
344 Levinson (2009, 166).
345 Levinson (2009, 166).
346 Zie voor debatten over de relatie tussen “nurture” en “nature” in de hedendaagse psychiatrie het 

werk Nature and Nurture. The Complex Interplay of Genetic and Environmental Influences on Hu-
man Behavior and Development (2012) van Cynthia García Coll en anderen.
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brengen van een omvangrijke epidemologische studie naar de vraag waarom stress-
volle levensgebeurtenissen bij sommige mensen tot depressie leiden en bij anderen 
niet.347 In dit artikel spelen zogenoemde functionele polymorfismes (ofwel: mutaties) 
in genen een cruciale rol, in het bijzonder het ‘5-HTTLPR polymorfisme’ dat veron-
dersteld wordt van invloed te zijn op de werkingsmechanismen van het gen dat een 
rol speelt bij het transport van de neurotransmitters serotonine (een proces dat, zoals 
beschreven in de vorige paragraaf, met depressie wordt geassocieerd). Dit polymor-
fisme kan twee verschijningsvormen hebben: ‘[it] may occur in ‘short’ (s) or ‘long’ (l) 
forms, referring to the number of base pairs (the components of DNA) in each 
form.’348 Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de lange en de korte variant ieder 
een verschillende functie heeft: de korte vorm leidt, globaal samengevat, tot ‘lowe-
ring 5-HTT [serotonine] and reducing serotonine reuptake’, de lange variant heeft 
dit effect niet.349 
 In het betreffende artikel demonsteren Caspi en anderen dat dragers van een of 
twee varianten van de korte varianten van het 5-HTTLPR polymorfisme een groter 
risico hebben op een depressie wanneer deze in zijn of haar jeugd ernstig stressvolle 
gebeurtenissen heeft meegemaakt:
 

Individuals with one or two copies of the short allele of the 5-HTT 
[…] polymorphism exhibited more depressive symptoms, diagnosable 
depression, and suicidality in relation to stressful life events than indi-
viduals homozygous for the long allele. This epidemiological study thus 
provides evidence of a gene-by-environment interaction, in which an 
individual’s response to environmental insults is moderated by his or 
her genetic makeup.350

Deze ontdekking, waarin de onderlinge afhankelijkheid van genen en omgeving vol-
gens Sharpley voor het eerst ondubbelzinnig inzichtelijk werd gemaakt, was 

347 Dit artikel kwam in dit hoofdstuk al eerder ter sprake omdat er in de autobiografie van Brampton 
(2009) aan wordt gerefereerd. Over de wijze waarop het artikel in de autobiografie van Brampton 
wordt voorgesteld en wat daarvan de functie is, kom ik te spreken in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.1. 
In ieder geval kan vast worden vastgesteld dat de referentie niet willekeurig is; de “ik” noemt een 
artikel dat in het wetenschappelijk domein vanwege zijn baanbrekende karakter het nodige aan-
zien geniet (dat zal dadelijk nog duidelijker blijken). Met de verwijzing is dus in ieder geval een 
beroep op autoriteit geïmpliceerd.

348 Sharpley (2013, 28). Mensen kunnen volgens Sharpley zowel korte als lange varianten dragen en 
ook een combinatie is mogelijk.

349 Sharpley (2013, 29).
350 Caspi e.a. (2003, 386).
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spectaculair. Het artikel ‘has been cited over 2,000 times’ en geldt volgens hem als ‘a 
landmark in this field.’351 Ook psychiaters Ariëtte van Reekum en Marcel Schmeets 
stellen in een overzichtsartikel: ‘Het onderzoek van de groep rond Caspi e.a. […] is 
baanbrekend. Zij laten zien dat een genetische kwetsbaarheid […] in combinatie met 
stressvolle gebeurtenissen vroeg in het leven, een verhoogde kans geeft op het ont-
staan van depressies op latere leeftijd.’352

 De bevinding heeft geleid tot tientallen zogenoemde replicatiestudies, ‘met wis-
selend succes’, aldus Claes.353 Zo hebben onderzoekers Neil Risch en collega’s, werk-
zaam aan het Institute for Human Genetics, in 2009 een meta-analyse uitgevoerd 
naar studies die in navolging van Caspi de interactie van het polymorfisme en depres-
sie hebben gedemonstreerd. Zij vonden daarbij ‘no evidence that the serotonin trans-
porter genotype alone or in interaction with stressful life events is associated with an 
elevated risk of depression in men alone, women alone, or in both sexes combined.’354 
Vergelijkbaar is de bevinding van Marcus Munafò en anderen: ‘The results from our 
systematic review and meta-analysis indicate that the main effect of 5-HTTLPR 
genotype and the interaction effect between 5-HTTLPR and SLE [stressful life 
events] on risk of depression are negligible. We found that only a minority of studies 
report a replication that is qualitatively comparable to that in the original report.’355 
 Concluderend kan worden gesteld dat in publicaties gelieerd aan het domein van 
de genetica noties van voorbehoud ook veelvuldig kunnen worden aangetroffen. De 
inzichten hebben volgens velen een rudimentair karakter. Psychiater Falk Lohoff vat 
de status van het genetisch onderzoek naar depressie in zijn artikel ‘Overview of the 
Genetics of Major Depressive Disorder’ (2010) als volgt samen: 

Despite all efforts, thus far, no single genetic variation has been identi-
fied to increase the risk of depression substantially. Genetic variants are 
expected to have only small effects on overall disease risk, and multiple 
genetic factors in conjunction with environmental factors are likely 
necessary for the development of MDD. Future large-scale studies are 

351 Sharpley (2013, 33).
352 Van Reekum en Schmeets (2008, 774). Zie voor een reflectie op de implicaties van resultaten van 

genetisch onderzoek voor het vakgebied van de psychiatrie Van Reekum en Schmeets (2008).
353 Claes (2016, 163).
354 Risch e.a. (2009, 2462).
355 Munafò e.a. (2009, 217). 



104

needed to dissect this complex phenotype and to identify pathways 
involved in the etiology of MDD.’356 

2.4.3. Omgevingsfactoren en levensloop
In het onderzoek naar depressie is, als gezegd, lang verondersteld dat dysfuncties in 
de regulatiemechanismen van neurotransmitters in de hersenen (zoals serotonine, 
noradrenaline, dopamine) de belangrijkste oorzaak zijn van psychiatrische proble-
matiek. Psychiater Herman van Praag, die in Nederland wordt beschouwd als een 
van de belangrijkste grondleggers van de biologische psychiatrie, stelde in dit ver-
band eens: ‘Iedere gedragsstoornis wordt geacht zijn fysisch - dat is, zijn materieel - 
correlaat te hebben in een samenstel van gestoorde hersenfuncties.’357 Hierboven 
werd duidelijk dat deze ondubbelzinnige relatie tussen neurotransmissie en depressie 
in de wetenschappelijke literatuur niet onomstreden is en op zijn minst door velen 
met veel voorbehoud omkleed wordt: ‘De ‘oorzaak’ van psychopathologie hoeft niet 
per definitie gelegen te zijn in de hersenen.’358 Bovendien is het, aldus Den Boer en 
Glas, de vraag wat er in het geval van depressie nu precies tot processen in de herse-
nen kan worden herleid: ‘[h]et hele ziektebeeld, inclusief alle gedachten die ermee 
samenhangen, of de neiging om de omgeving op een bepaalde manier te 
interpreteren?’359 
 Vanuit sociaalpsychologische invalshoek kan daar nog een nuancering aan wor-
den toegevoegd: ‘Ook al is er sprake van een genetische of biologische aanleg voor 
een bepaald psychiatrisch syndroom, zoals depressie, dan betekent dit niet automa-
tisch dat iemand een dergelijk ziektebeeld ook daadwerkelijk zal ontwikkelen.’360 
Kwetsbaarheid voor depressie moet mede worden onderzocht in relatie tot wat in de 
psychiatrie het levenslooperspectief wordt genoemd; stemming en gedrag moeten 
worden bezien in relatie tot de biografie en sociale relaties die het individu onder-
houdt of heeft onderhouden (“nurture”). Ook hier geldt weer: over de vraag welke 
omgevingsinvloeden in dit verband het zwaarst moeten wegen en op welke wijze 
deze aan biologische en genetische factoren kunnen worden gerelateerd, is geen on-
omstreden kennis voor handen. Hieronder zal ik kort enkele aandachtspunten van 
het onderzoek naar omgevingsfactoren beschrijven.

356 Lohoff (2010, 539). Behalve de besproken neurotransmitters en genetica worden in het onder-
zoek naar depressie ook onder meer neuro-endocrinologische en immunologische factoren be-
trokken. Zie daarover Sharpley (2013, 54-66 en 87-95).

357 Van Praag (1974, 5).
358 Den Boer en Glas (2004, 21).
359 Den Boer en Glas (2004, 25).
360 Den Boer en Glas (2004, 20).
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 In het hoofdstuk ‘Depression and Early Adverse Experiences’ in het Handbook of 
Depression (2009) wordt verondersteld dat depressie verband kan houden met belas-
tende gebeurtenissen en ervaringen in het leven, bijvoorbeeld in de vroege kinder-
tijd: 

For decades, researchers and clinicians seeking the keys to understand-
ing depression have considered early adverse experiences as having po-
tentially great etiological significance. Links have been drawn between 
depression […] and exposure to prenatal stress, inadequate parenting, 
abuse and neglect, early trauma, and loss of a parent.361

De met depressie geassocieerde symptomen zijn in dat verband frequent gerelateerd 
aan ervaringen van (plotseling) verlies: ‘The early experience of loss, particularly a 
parent’s death and the associated grief, has long been considered a severe stressor that 
may place children at risk for depression.’362 Het Handboek psychopathologie meldt 
bovendien dat depressie het effect kan zijn van ‘ervaring van verlies door dood, echt-
scheiding of verhuizing […] vooral wanneer het kind of de adolescent zelf getuige is 
van een sterfgeval of aanslag, of betrokken is bij een suïcidedaad’.363 Onder volwas-
senen is depressie bovendien in verband gebracht met verlies van status of van arbeid 
en ook met langdurige problemen zoals relatieproblemen of arbeidsconflicten. Een 
enkele gebeurtenis is daarbij trouwens niet voldoende om van een verhoogde kans op 
depressie te kunnen spreken, er moet sprake zijn van een repeterend cumulatief pa-
troon. Depressie kan ook verbandhouden met zogenoemde verandering van “rollen” 
in sociale situaties. In het artikel ‘Interpersonal Psychotherapy. Principles and Ap-
plications’ (2004) laten Markowitz en Weissman zien dat: ‘Research has demonstra-
ted that depression follows a disturbing change in one’s interpersonal environment 
such as […] a struggle with a significant other (role dispute), or some other life up-
heaval: a geographic or career move, the beginning or ending of a marriage or other 
relationship, or becoming physically ill (a role transition).’364

 De gebeurtenissen die hier worden genoemd kenmerken zich door hun interper-
soonlijke impact. Het hoofdstuk ‘Depression in its Interpersonal Context’ in het 
Handbook of Depression (2009) meldt: ‘Depression is expressed in the way individu-
als behave and interact, and, in turn, their interpersonal characteristics shape their 

361 Goodman and Brand (2009, 249).
362 Goodman and Brand (2009, 256).
363 Vandereycken e.a. (2008, 581).
364 Markowitz and Weissman (2004, 136).
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risk for, and experiences of, the disorder.’365 Frits Boer en Bernet Elzinga stellen in 
het Handboek depressieve stoornissen (2016) dat vooral interacties in het gezin in het 
onderzoek naar depressie een centrale plaats innemen: 

soms is het gezin zelf de bron van stressvolle gebeurtenissen, zoals in het 
geval van fysieke of emotionele mishandeling of verwaarlozing. In an-
dere gevallen biedt het gezin daar bescherming tegen. De manier waar-
op een kind stressvolle gebeurtenissen waardeert […] en hoe het erop 
reageert […], ontwikkelen zich eveneens in interactie met het gezin.366 

Zo kan depressie het gevolg zijn van een problematische relatie met een ouderfiguur. 
Wanneer deze bijvoorbeeld zelf lijdt aan een stemmingsstoornis kan dat leiden tot 
beperkte vaardigheid van deze ouder ‘op het gebied van acceptatie, responsiviteit, 
beschikbaarheid en verdraagzaamheid’ die schadelijk kan zijn voor het kind.367 Zo 
stellen de auteurs van de studie ‘Risk for Psychopathology in the Children of De-
pressed Mothers’ (1999) dat de door depressie veroorzaakte negatieve gedragingen en 
uitingen van de moeder evident negatieve invloed hebben op de sociaal-emotionele 
en cognitieve ontwikkeling van haar kind. Dit heeft, op zijn beurt, weerslag op het 
welbevinden van dat kind op latere leeftijd: 

This depressive functioning not only renders the depressed mother an 
inadequate social partner for her children but, further, leaves her una-
ble to meet her children’s social and emotional needs. These unmet 
needs, in turn, limit the children’s development of social and cognitive 
skills. Moreover, children of depressed mothers are clearly exposed to 
the mothers’ depressive cognitions, behaviors, and affect. Consequent-
ly, these children […] have been found to exhibit cognitive functio-
ning, affect, and behaviors that mirror broadly the depressed mothers’ 
functioning. […] there is intriguing evidence […] that this negative 
functioning in both the mothers and the children may indeed place the 
children at elevated risk for experiencing depression.368

365 Joiner and Timmons (2009, 322).
366 Boer en Elzinga (2016, 173).
367 Vandereycken e.a. (2008, 581). Zie ook Boer en Elzinga (2016, 171-184).
368 Goodman and Godlib (1999,470). Zie voor meer voorbeelden van deze studies Goodman and 

Brand (2009, 253-258).
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Niet enkel depressieve ouders blijken de sociaal-emotionele ontwikkeling van het 
kind negatief te kunnen beïnvloeden. Symptomen als het verlies van interesse of 
plezier, schuldgevoel en geringe eigenwaarde kunnen ook het gevolg zijn van een 
sociale omgeving die te weinig positieve stimulatie biedt en is in die zin frequent 
vastgesteld bij kinderen van ouders van wie de ‘opvoedingsstijl’, aldus Vandereycken 
en anderen, gekenmerkt werd door ‘door aperte afwijzing of veelvuldige krenking, 
door inconsistentie in de affectie en pedagogische beschikbaarheid [of ] niet reële 
prestatieverwachtingen.’369 
 In een zogenoemde transactionele benadering van depressie (TA) wordt in dit 
verband gezocht naar de samenhang tussen sociale mechanismen die kinderen gedu-
rende hun kindertijd ontwikkelen en het ontstaan van depressie: ‘In early stages of 
development, children must develop mechanisms to regulate affect, arousal, and at-
tention; secure attachment relationships; and a differentiated sense of self and self in 
relation to others, any aberration of which could propel a child onto a pathway to 
depression.’370 Goodman en Brand schrijven bijvoorbeeld over negatieve consequen-
ties van ouders die hun kinderen voortdurend beoordelen langs overdreven strenge 
en veeleisende maatstaven: 

These children may then engage in low rates of self-reward and high 
rates of self-criticism, attend selectively for negative feedback, and be 
more likely to blame themselves for negative outcomes and less likely 
to take credit for positive outcomes.371

Uiteraard staan deze in de ontwikkeling niet op zich, maar in relatie tot ‘genetic in-
fluences, the still-maturing brain, and neuroendocrine mechnisms that influence af-
factive and behavioral regulation.’372 Goodman and Brand zien juist daar veel onder-
zoeksperspectieven: ‘many of the complexities of causal pathways, processes, and 
multiple determinants’ die de relatie tussen depressie en ervaringen in de vroege 
kindertijd verklaren, zijn nog niet in kaart gebracht.373 Het kan volgens Goodman en 
Brand (2009) immers ook zijn dat kinderen bepaalde capaciteiten ontwikkelen die 
maken dat de kans op depressie kleiner wordt: ‘It is not clear whether children would 
remain vulnerable to depression equally over the course of their development or 

369 Vandereycken e.a. (2008, 581).
370 Goodman and Brand (2009, 264).
371 Goodman and Brand (2009, 257).
372 Goodman and Brand (2009, 266).
373 Goodman and Brand (2009, 266).
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whether they might, for example, accomplish some developmental tasks that would 
reduce the potential trigger mechanisms of later-occurring stressors’.374 
 Binnen de zogenoemde kortdurende Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) 
wordt het interpreteren van dergelijke interpersoonlijke factoren - zoals ‘rouw, inter-
persoonlijke rolconflicten, rolveranderingen en interpersoonlijke tekortkomingen’ - 
cruciaal geacht.375 In het artikel ‘Interpersonal Psychotherapy. Principles and Appli-
cations’ (2004) stellen Markowitz en Weissman bijvoorbeeld dat ‘[m]ood and life 
situation are related. Building on interpersonal theory and psychosocial research on 
depression, IPT makes a practical link between the patient’s mood and disturbing 
life events that either trigger or follow from the onset of the mood disorder.’376 Het 
duiden van het verband tussen depressie en sociale relaties (in de kindertijd) ligt 
volgens de interpersoonlijke theorie aan de basis van het proces van bewustwording 
ervan. Dit vormt een voorwaarde voor een effectieve omgang met deze problemen: 
‘nadat dit verband gelegd is, maakt de therapeut samen met de cliënt een analyse van 
het affectief beladen conflict en zoekt met de cliënt naar effectievere manieren om dit 
probleem op te lossen’ aldus een beschrijving van IPT in het Handboek Psychothera-
pie.377 Volgens Markowits en Weissman moet de therapie helpen ‘to resolve the dis-
turbing life event(s), building social skills and helping to organize his or her life. If 
the patient can solve the life problem, depressive symptoms should resolve as well. 
This coupled effect has been borne out in clinical trials demonstrating the efficacy of 
IPT for major depression.’378 De interpersoonlijke therapie behoort volgens Marko-
witz en Weissman tot ‘one of the best studied interventions in outcome research, 
particularly for mood disorders’.379 Er zijn evenwel nog veel problemen onopgelost: 
‘far more remains unknown about its indications for various conditions, its optimal 
dosing, its combination with pharmacotherapy, its utility in different formats, and so 
forth.’380 Ook Parker en anderen stellen in het overzichtsartikel ‘Interpersonal 

374 Goodman and Brand (2009, 266).
375 Van Deth (2014, 158). De therapie is gericht op het zo snel mogelijk verhelpen van de klachten 

en bestaat uit twaalf tot zestien wekelijkse zittingen. 
376 Markowitz and Weissman (2004, 136).
377 Van Deth (2014, 157).
378 Markowits and Weissman (2004, 136).
379 Vergelijkbaar is de conclusie van Hollon e.a.: ‘Although it is still unclear whether traditional psy-

chodynamic approaches are effective in treating depression, interpersonal psychotherapy (IPT) 
has fared well in controlled comparisons with medications and other types of psychotherapies. It 
also appears to have a delayed effect that improves the quality of social relationships and interper-
sonal skills. It has been shown to reduce acute distress and to prevent relapse and recurrence so 
long as it is continued or maintained.’ (2002, 39)

380 Markowits and Weissman (2004, 138).
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Psychotherapy for Depression? The Need to Define its Ecological Niche’ (2006) dat 
ondanks ‘30 years of research and clear acceptability by many professionals and pa-
tients, the specific efficacy and utility of IPT as a psychotherapy for depression 
remains unclear’.381

2.4.4. Cognitieve modellen
Afgelopen decennia is er, in het bijzonder binnen het domein van de cognitieweten-
schappen en de neurowetenschappen, getracht grip te kijrgen op de cognitieve pro-
cessen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en voortbestaan van en kwetsbaar-
heid voor depressiviteit. Specifieker gesteld heeft men aandacht besteed aan 
verstoorde processen van informatieverwerking, zoals aandacht, interpretatie en ge-
heugen, omdat men - aldus de samenvatting van Jutta Joorman in het Handbook of 
Depression (2009) - veronderstelt dat ‘people’s thoughts, inferences, attitudes, and 
interpretations, and the way in which they attend to and recall these events deter-
mine their emotional responses.’382 In deze theorieën bepalen dus voornamelijk ‘cog-
nities’ (de mentale processen ‘by which the sensory input is transformed, reduced, 
elaborated, stored, recovered and used’)383 welke impact negatieve levensgebeurtenis-
sen hebben en ook of deze tot depressie zullen leiden. Wanneer men de etiologie en 
pathogenese van depressie wil begrijpen moet men dus inzicht verwerven in de in-
houd van cognities en de aard van cognitieve processen die bij depressie optreden:
 

cognitive theories of depression propose […] that the onset and recur-
rence of this disorder is due to the interaction of a psychological vul-
nerability (e.g. certain cognitions or particular ways of processing in-
formation) and precipitating stressor (e.g. a life event or some other 
environmental factor).384

 
Interventies in het lijden dat depressie met zich meebrengt, bestaat binnen dit per-
spectief idealiter uit het identificeren en “corrigeren” van deze ‘biased interpretations 
and dysfunctional automatic thoughts’.385 
 Aandachtspunten zijn in dit verband zogeheten dysfunctionele cognitieve ‘sche-
ma’s’: men gaat ervan uit dat ‘mensen met een kwetsbaarheid voor depressie 

381 Parker e.a. (2006, 8).
382 Joorman (2009, 298).
383 Neisser (1967, 4-5).
384 Joorman (2009, 298).
385 Joorman (2009, 298).
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negatieve schema’s vertonen met betrekking tot zichzelf, de wereld en de toekomst.’386 
De term ‘schema’ werd gemunt door de psychiater Aaron Beck en uitgewerkt in on-
der meer Cognitive Therapy of Depression (1979). Schema’s, gedefinieerd als ‘min of 
meer stabiele kennisstructuren die invloed kunnen uitoefenen buiten het bewustzijn 
om’387 zorgen ervoor dat, in de woorden van Joorman, ‘individuals [..] filter stimuli 
from the environment, such that their attention is directed toward information that 
is congruent with their schema’s.’388 Bij depressiepatiënten is zo’n schema dysfuncti-
oneel: ‘een representatie in het geheugen die ontstaan is op basis van vroegere gebeur-
tenissen in het leven in interactie met genetische factoren en vertekeningen in aan-
dacht en het geheugen.’389 Bij depressiepatiënten bestaat zo’n schema uit ‘themes of 
loss, separation, failure, worthlessness, and rejection’ waardoor zij in de interpretatie 
van hun omgeving en van gebeurtenissen systematisch gericht zijn op informatie die 
aan deze negatieve ‘thema’s’ congruent is: ‘because of this bias, depressed people at-
tend selectively to negative stimuli in their environment, and interprete neutral and 
ambiguous stimuli in a schema-congruent way.’390 Depressiepatiënten verwerken in-
formatie dus op een typisch negatieve wijze.
 Daar komt bij dat depressiepatiënten negatieve ‘automatische gedachten’ hebben 
over zichzelf, de toekomst en hun omgeving wanneer disfunctionele schema’s door 
stressvolle omstandigheden worden geactiveerd. Aan de basis van deze schema’s (en 
daaruit voortvloeiende negatieve ‘automatische gedachten’) liggen volgens Beck veel-
al ervaringen uit de jeugd:

Briefly, the theory proposes that early experiences provide the basis for 
forming negative concepts about one’s self, the future, and the external 
world. These negative concepts (schemas) may be latent but can be 
activated by specific circumstances which are analogous to experiences 
initially responsible for embedding the negative attitude.391

  
Beck beschouwt signalen en symptomen van depressie aldus als consequenties van in 
de loop van het leven ontwikkelde negatieve denkwijzen. Deze vormen ‘relatively 
stable cognitive patterns [that] form the basis for the regularity of interpretations of 

386 De Raedt en Raes (2016, 234).
387 De Raedt en Raes (2016, 234).
388 Joorman (2009, 300).
389 De Raedt en Raes (2016, 234).
390 Joorman (2009, 300). 
391 Beck e.a. (1979,16).
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a particular set of situations.’392 Vandereycken en anderen leggen dat het in het hand-
boek Psychopathologie (2008) uit aan de hand van een voorbeeld: ‘als al te kritische 
ouders geleid hebben tot een perfectionistische redeneertrant, kan deze denkwijze 
geactiveerd worden als men gaat werken voor een kritische baas.’393 
 Richtingaanwijzers voor adequate behandeling van depressie vloeien hieruit van-
zelfsprekend voort, aldus Beck: ‘Regardless of their origin, it is relatively simple to state 
the formula for treatment: The therapist helps a patient to unravel his distortions in 
thinking and to learn alternative, more realistic ways to formulate his experiences’.394 
Cognitieve therapie richt zich in dit verband op het inventariseren en ‘herstructureren 
van de inhoud van negatieve zelfschema’s en op probleemoplossende vaardigheden’.395 
Evenals binnen de psychosociale benaderingen die ik in de vorige paragraaf besprak, 
zijn noties van ‘verheldering’ en ‘duiding’ van het eigen lijden ook hier dus van cruciaal 
belang.396 Typerend voor de cognitieve therapie is de techniek van de zogenoemde 
‘geleide ontdekking’, ook wel omschreven als de ‘socratische dialoog’ - refererend aan 
de Griekse filosoof Socrates die placht de overtuigingen van zijn gesprekspartner te 
toetsten door het stellen van kritische vragen. Daarbij stelt de therapeut zijn cliënt 
vragen over zijn verwachtingen van de toekomst en gaat samen met hem na welke 
(onrealistische) opvattingen aan deze verwachtingen ten grondslag liggen.397 
 De cognitieve gedragstherapie wordt gezien als de meest effectieve en is de meest 
voorgeschreven therapie bij depressie. In het overzichtartikel ‘Treatment and Preven-
tion of Depression’ (2002) stellen Steven Hollon en anderen bijvoorbeeld dat ‘[c]
ognitive behavior therapy (CBT) […] appears to be efficacious in treating depressi-
on, and recent studies suggest that it can work for even severe depressions in the 
hands of experienced therapists. Not only can CBT relieve acute distress, but it also 
appears to reduce risk for the return of symptoms as long as it is continued or 
maintained.’398 Elementen ervan zijn bovendien uitgewerkt in verscheidene psycho-
therapeutische interventies. Een voorbeeld is de zogenoemde ‘mindfulness based 
cognitive therapy’, ontwikkeld door de Engelse psycholoog John Teasdale.399 Het 

392 Beck e.a. (1979, 13).
393 Vandereyken e.a (2008, 215).
394 Beck (1979, 3).
395 De Raedt en Raes (2016, 242).
396 Zie voor een vergelijking ook Van Deth (2014, 65).
397 Van Deth (2014, 148-149).
398 Hollon (2002, 39).
399 Het begrip “mindfulness” komt voort uit de Boeddhistische leer en wordt in algemene zin om-

schreven als opzettelijke aandacht voor, en acceptatie van het moment, zo valt onder meer te lezen 
in Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. A New Approach to Preventing Relapse van 
Segal e.a. (2001). 
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accent ligt in deze benadering niet op verandering van cognitieve patronen zoals in de 
theorie van Beck en anderen het geval was, maar juist op de acceptatie ervan.400 
 Er is ook kritiek. Deze richt zich in het bijzonder op het feit dat er voor het wel-
slagen van de behandeling dialoog mogelijk moet zijn en dat de patiënt het vermo-
gen moet hebben zijn gedachten in een zekere graad van abstractie te analyseren en 
niet elke patiënt is tot een dergelijke meta-analyse van het eigen cognitieve functio-
neren in staat. Daarbij komt dat depressie zich, zoals hierboven is vastgesteld, nu 
juist kenmerkt door de onmogelijkheid de eigen gevoelens en gedragingen adequaat 
te verwoorden en voor anderen inzichtelijk te maken. Een ander punt van kritiek 
betreft de wetenschappelijke validiteit van centrale noties als automatische gedachten 
of schema’s: het zijn immers theoretische concepten die niet direct te observeren zijn, 
maar enkel kunnen worden afgeleid uit iemands bewoordingen en gedragingen. 
Men kan hoogstens vermoeden dat zij met cognitieve processen samenhangen. Van 
Deth vat deze kwestie als volgt samen: ‘de theoretische onderbouwing van de cogni-
tieve benadering [laat] nog veel te wensen over. De precieze rol van cognitieve pro-
cessen bij emoties en gedragingen is onhelder. Hetzelfde geldt voor de betekenis van 
deze processen bij het ontstaan en voortduren van psychische problematiek.’401 

2.5. Besluit 

In The Nature of Melancholy (2002), waarin een historisch overzicht wordt geboden 
van het denken en schrijven over depressie en melancholie, heeft historica Jennifer 
Radden geconcludeerd dat ‘about clinical depression we seem to have more questi-
ons than definitive or enlighting answers.’402 Van vergelijkbare strekking is de formu-
lering van Vaishnav Krishnan en Eric Nestler: ‘Unravelling the pathophysiology of 
depression is a unique challenge. […] Despite the prevalence of depression and its 
considerable impact, knowledge about its pathophysiology is rudimentary compared 
with knowledge of other common chronic and potentially fatal multifactorial 

400 In de studie ‘Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. Replication and Exploration 
of Differential Relapse Prevention Effects’ (2004, 31) van Ma and Teasdale wordt de therapie als 
volgt gededinieerd: ‘MBCT is an 8-week group program involving up to 12 recovered recurrently 
depressed patients. It is based on an integration of elements of CBT (Beck et al., 1979) with 
components of the mindfulness-based stress reduction (MBSR) program […] which provides 
training in voluntary deployment of attention, based on mindfulness meditation. MBCT aims at 
developing participants’ awareness of, and changing their relationship to, unwanted thoughts, 
feelings, and body sensations, so that participants no longer avoid them or react to them in an 
automatic way but rather respond to them in an intentional and skilful manner.’

401 Van Deth (2014, 158-159).
402 Radden (2002, 51).
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conditions’.403 Terwijl ik dit hoofdstuk begon met de ambitie zicht te verwerven op 
de wetenschappelijke kennis die de afgelopen twee decennia is verworven in de (bio-
logische) psychiatrie, de genetica en de cognitieve psychologie, concludeer ik ach-
teraf dat depressie volgens velen moet worden beschouwd als een een in sommmige 
opzichten nog onbegrepen verschijnsel. Onderzoeksresultaten met betrekking tot 
etiologie, pathogenese en effectieve behandelingswijzen hebben - in ieder geval ten 
tijde van de publicatie van het corpus autobiografieën - een voorlopig karakter. Eric 
Nestler en anderen spreken zelfs over ‘major gaps of knowledge’: 

We still do not understand with certainty how […] medications pro-
duce their desired clinical effects. We have not introduced newer med-
ications with fundamentally different mechanisms of action than the 
older agents. We have not identified the genetic and neurobiological 
mechanisms underlying depression and mania, nor do we understand 
the mechanisms by which nongenetic factors influence these disorders. 
We have only a rudimentary understanding of the circuits in the brain 
responsible for the normal regulation of mood and affect, and of those 
circuits that function abnormally in mood disorders.404

Het enigmatische karakter van depressie heeft, naar gebleken is, niet enkel betrek-
king op de etiologie en therapie van de pathologie, maar manifesteert zich ook in de 
relatie tot aspecten van symptomatologie en diagnostiek. Zo blijken de op het oog 
eenduidige en helder afgebakende fenomenologische beschrijvingen van het ziekte-
beeld bij nadere beschouwing geen ondubbelzinnige informatie te verschaffen over 
de aard en onderlinge samenhang van de emotionele, cognitieve en lichamelijke 
symptomen die bij depressie in het geding zijn. De pathologie blijkt te moeten wor-
den beschouwd als ‘een heterogeen ziektebeeld’ waarbij ‘ook het beloop en de res-
pons op behandeling’ van patiënt tot patiënt kan verschillen, aldus Walter Vanderey-
cken en anderen in het Handboek psychopathologie (2008).405

 In het geval van de diagnostiek manifesteert zich een vergelijkbare kwestie: de 
accuratesse waarmee depressie in de DSM met behulp van welomschreven diagnos-
tische maatstaven van niet-pathologische neerslachtigheid kan worden afgebakend, 
contrasteert met de in deze diagnostische criteria vervatte noties van meerduidigheid, 

403 Krishnan and Nestler (2008, 894).
404 Nestler e.a.(2002a, 504).
405 Vandereycken e.a. (2008, 195). 
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waaruit veeleer de moeilijkheid blijkt op de karakteristieken van een psychiatrische 
gestoorde stemming grip te krijgen. 
 Daarbij heb ik bovendien kunnen vaststellen dat depressie patiënten en therapeu-
ten confronteert met de grenzen van de taal. Deze spelen ten eerste een rol in de fe-
nomenologie van depressie, al was het maar omdat het niet (precies) kunnen uit-
drukken van wat men ten diepste ervaart, de tezelfdertijd zo gevoelde behoefte aan 
troost en begrip van anderen bemoeilijkt en dus het sociale isolement dat bij depres-
sie zo’n cruciale rol speelt alleen maar vergroot.406 En terwijl het proces van anam-
nese in de diagnostiek van depressie cruciaal is, waarbij dus zowel de patiënt als de 
arts van (samenhangende) talige communicatie afhankelijk zijn, zijn het nu juist de 
woorden die het betekenisgeven aan depressie hinderen omdat zij veelal niet met de 
particuliere ervaringen corresponderen.  
 Voor patiënten betekent dat de ervaring geconfronteerd te zijn met een ontrege-
lend, maar ook ongrijpbaar lijden en dat in een tijd waarin zij tezelfdertijd - in lijn 
met recent gezondheidsbeleid - in toenemende mate worden aangemoedigd om be-
grip van en regie over het eigen lijden te verwerven. Ik doel op noties van zelfma-
nagement en eigen regie die in hedendaagse (publicaties over) gezondheidsbeleid een 
belangrijke plaats hebben. Gaston Fransen en Stefan van Geelen vatten dit gezond-
heidsbeleid als volgt samen: ‘Patients, so the argument [from scholars, health profes-
sionals, researchers, caretakers and policy makers] runs, should not be treated merely 
as objects of diagnosis and treatment, but as “expert clients”, actively involved in the 
management of their own care.’407 Sociologen wijzen op een maatschappelijke ten-
dens waarin sprake is van ‘an increasing emphasis on the responsibility of individuals 
to manage their own affairs, to secure their own security with a prudential eye on the 
future’.408 In Nederland is deze ‘increasing emphasis’ bijvoorbeeld vertegenwoordigd 
in wat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) - het orgaan dat de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert over het beleidsterrein van de volks-
gezondheid - in een publicatie uit 2010 ‘Gezondheid 2.0’ heeft genoemd:

Gezondheid 2.0 houdt in dat de patiënt niet passief is, maar partici-
peert en daarmee echt centraal staat. […] De patiënt krijgt meer moge-
lijkheden tot en ondersteuning bij zelfmanagement […] hetgeen de last 
voor het individu verlicht. Hij heeft de mogelijkheid regie over zijn 

406 Karp (1996, 43).
407 Franssen en Van Geelen (2017, 183). Vgl. Caron-Flinterman (2005).
408 Rose (2007, 4). 



115

eigen gezondheid te voeren, daarbij ondersteund door een netwerk van 
professionals en lotgenoten.409

Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand dat depressie behalve van specialisti-
sche (diagnostische) handboeken, wetenschappelijke tijdschriften en overzichtsstu-
dies het onderwerp is van een grote hoeveelheid (zelhulp)publicaties gelieerd aan het 
domein van de gezondheidscommunicatie. Onder meer daar kunnen de patiënten 
voor informatie over zelfzorg en expertise terecht. Dit zijn de teksten die ik in het 
volgende hoofdstuk aan een analyse heb onderworpen. Zij zijn deel van de wijze 
waarop kennis en opvattingen over depressie in de hedendaagse gezondheidscultuur 
verbreid raken. Bovendien hebben autobiografieën over depressie ook aan dit type 
publicaties veelvuldig gerefereerd.

409 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2010, 8). Uiteraard levert dat ook de staat voordelen op: 
‘Niet alleen voor patiënt en zorgverlener, maar ook voor de overheid kan gezondheid 2.0 winst 
opleveren. Voor de overheid betekent een meer betrokken zorgconsument iemand die meer pre-
ventieve maatregelen neemt […] en meer aan zelfmanagement doet. Dit heeft een gunstig effect 
op de ontwikkeling van de zorgkosten, het vraagt immers een lagere inzet van professionals.’ 
(2010, 8).
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Hoofdstuk 3 
Depressie en 
gezondheidscommunicatie: 
enkele tendensen

3.1. Vooraf

In het vorige hoofdstuk is slechts een fractie ter sprake gekomen van de publicaties 
waarin de symptomatologie, de oorsprong, de diagnostiek en de behandeling van de-
pressiviteit de afgelopen twee decennia het onderwerp van aandacht zijn geweest. De-
pressie is, behalve in specialistische (diagnostische) handboeken, wetenschappelijke 
tijdschriften en overzichtsstudies - de typen teksten kortom, die ik in hoofdstuk 2 heb 
besproken - uitgedrukt in een breed scala “algemene” informatiebrochures, flyers, “fact 
sheets” en voorlichtingswebsites, alsmede in zogenoemde publieksboeken en zelfhulpli-
teratuur ‘written for the lay public to help individuals cope with problems and live 
more effective lives.’410 Bovendien komt depressie aan de orde in een grote hoeveelheid 
populairwetenschappelijke tijdschriften. Alleen al in het Amerikaanse tijdschrift Scien-
tific American verschenen tussen 2000 en 2013 ruim 700 online artikelen, circa 600 
gedrukte artikelen, en meer dan 500 blogs over het onderwerp.411 Deze publicaties zijn 

410 Santrock e.a. (1994, 4). Wanneer men in de online database WorldCat - een gezamenlijke col-
lectie van 50.000 bibliotheken uit negentig landen ter wereld - naar ‘self-help books’ zoekt die 
tussen 2000 en 2013 over depressie verschenen, vindt men alleen al ruim 130 Engelstalige werken 
waarin wordt uitgelegd hoe men de somberheid zelfstandig het hoofd kan bieden. Ik zocht onder 
de noemers ‘Depression self-help’, ‘2000..2013’, ‘non-fiction’ en vond 138 resultaten. Voor het 
laatst gezien op 26-1-2018. 

411 Scientific American is sinds 1845 een Amerikaans populairwetenschappelijk tijdschrift dat publi-
ceert over onder meer technologie, biologie en medische wetenschap en dat internationaal wordt 
uitgegeven. Ook in Nederland worden de Engelse en Nederlandse edities van het blad verkocht. 
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veelal gelieerd aan hetgeen men “gezondheidscommunicatie” is gaan noemen in die zin 
dat zij beogen ‘to reach different audiences and share health-related information with 
the goal of influencing, engaging, and supporting individuals […] to champion, intro-
duce, adopt, or sustain a behaviour, practice, or policy that will ultimately improve 
health outcomes’.412 
 De veronderstelling die aan dit hoofdstuk ten grondslag ligt is dat ook deze wer-
ken deel zijn van de wijze waarop depressie betekenis krijgt in de hedendaagse ge-
zondheidscultuur in de omschrijving die ik in hoofdstuk 1 van dit begrip heb gege-
ven: het conglomeraat van teksten en praktijken die een rol spelen in de 
betekenisgeving aan aspecten van gezondheid en ziekte.413 De publicaties vormen 
een bereikbare bron van kennis voor een breed, niet specialistisch geschoold publiek, 
dat zich wanneer het naar informatie zoekt niet (enkel) beroept op inzichten ‘uit de 
eerste hand’, zoals Kemperink en Vermeer (2008) de kennis noemen waarvan in 
bijvoorbeeld wetenschappelijke vaktijdschriften of monografieën verslag wordt 
gedaan,414 maar juist ook op kennis die buiten dergelijke publicaties circuleert.415 In 
praktijken van ‘online health seeking’, bijvoorbeeld, maken patiënten volgens onder-
zoeker Janet Morahan-Martin gebruik van ‘the availability of online health informa-
tion’, dit bijvoorbeeld ‘after being prescribed a new medication or course of treat-
ment, or because they are dealing with an ongoing medical condition or have 
unanswered questions after a doctor’s visit.’416 Daarbij raadpleegt men volgens haar 
niet alleen digitaal beschikbare wetenschappelijke handboeken of artikelen, maar 
vooral ‘health related websites, government health sites […], professional organizati-
ons such as the American Psychological Association […] and the American Medical 
Association [and] medical information and support on mailing lists and online sup-
port groups’.417 Dat dit het geval is demonstreren bij uitstek de autobiografische ge-
schriften uit deze studie, waarin de “ikken” ook deze publieksbronnen hebben ge-
consulteerd. Zo beroept de verteller in de autobiografie van Brampton zich op 
informatie gevonden op een website van de Wereldgezondheidsorganisatie - ‘This is 

 Zie <http://www.scientificamerican.com>. Ik zocht naar ‘clinical depression’ en specificeerde de 
zoekopdracht vervolgens naar artikelen verschenen tussen 2000 en 2013. Voor het laatst gezien op 
24-2-2018. Te denken valt verder aan onder meer het Amerikaanse tijdschrift Populair Science, het 
Britse (en sinds 2013 ook in Nederland uitgegeven) tijdschrift The New Scientist en het Neder-
landse blad Quest.

412 Schiavo (2007, 7). 
413 Zie hierover de uitgebreide voetnoot 178. 
414 Kemperink en Vermeer (2008, 40).
415 Kemperink en Vermeer (2008, 39). 
416 Morahan-Martin (2004, 499). Zie ook Lamerichs (2008).
417 Morahan-Martin (2004, 498).
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what the World Health Organisation says’-,418 terwijl de “ik” uit Pil (2013) van Mike 
Boddé uiteenzet met welke adviezen uit het zelfhulpboek Feeling Good. The New 
Mood Therapy (1999) van Kevin Burns hij zijn voordeel heeft kunnen doen.419 Ver-
gelijkbaar is de passage uit David’s Inferno (2013) van David Blistein, waarin een op 
het internet gevonden artikel wordt besproken dat afkomstig is uit ‘Scientific Ameri-
can (June 1998)’ en ‘The neurobiology of depression’ als titel draagt.420 
 Om recht te kunnen doen aan dit brede intertekstuele “bereik” van mijn corpus 
is het relevant te verkennen hoe depressie in dit type publicaties wordt voorgesteld en 
na te gaan wat ‘health seekers’ er zoal kunnen tegenkomen. Met een verkennende 
analyse van de wijze waarop depressie in enkele van deze publiekspublicaties wordt 
voorgesteld, wil ik in dit hoofdstuk een achtergrond creëren die reliëf verleent aan 
mijn analyse van de autobiografische geschriften in hoofdstukken 4 en 5. 

 Voorafgaand aan mijn analyse moet het volgende worden aangetekend. Het op 
een toegankelijke (of: bevattelijke) wijze presenteren van medische kennis - bijvoor-
beeld over diagnostiek, erfelijkheid en de werking van de menselijke geest - is van de 
genoemde publicaties als gezegd een belangrijk doel. Hierboven is in dat verband 
onder meer de term “populairwetenschappelijk” gevallen en ook de term “publieks-
bron”. Nu bestaat er over deze noties, alsmede over de aspecten van vereenvoudiging, 
onderspecificatie of simplificatie die erin vervat zijn, sinds vele decennia discussie in 
onder meer sociologische- en wetenschapshistorische studies waarbinnen men studie 
maakt van processen van kennisdisseminatie.421 In traditionele visies, hieronder sa-
mengevat door José van Dijck, is vaak verondersteld dat publieksbronnen weliswaar 
een belangrijke rol spelen in de wijze waarop ideeën en informatie in de samenleving 
verbreid raken, maar dat zij als bronnen van kennis en informatie ondergeschikt zijn 
aan wetenschappelijke publicaties; dat wat in populairwetenschappelijke werken of 
op gezondheidswebsites over depressie is uitgedrukt zou in dat perspectief een ver-
eenvoudigde, gecorrumpeerde voorstelling zijn van de “werkelijke” stand van zaken 
zoals die in wetenschappelijke publicaties - waar de opvattingen volgens deze rede-
neerwijze in beginsel tot stand komen - met veel meer precisie wordt verwoord. 

Scientists are generally regarded as ‘producers’ of scientific knowledge, 
whereas journalists, novelists, or fiction writers are ascribed the func-
tion of ‘distributing’ expert knowledge and creating popular stories. 

418 Brampton (2009, 114).
419 Boddé (2010, 44-51).
420 Blistein (2013, 89). 
421 Vergelijk: Shinn and Whitley (1985), Hilgartner (1990), Myers (2003) en voor een overzicht: 

Kemperink en Vermeer (2008).
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Popular media accounts of science, in line with this model, are viewed 
attenuated truths at best or distortions at worst.422 

De wetenschappelijke tekst is hier dus de hoogste in de hiërarchie; dat wat in popu-
lairwetenschappelijke teksten wordt gezegd is binnen deze voorstelling van zaken 
hoogstens een verwaterde vorm van kennis: handig voor een lekenpubliek, maar niet 
werkelijk voor adequate ‘scholing’ geschikt. Zij vormt, aldus wetenschapshistoricus 
Stephen Hilgartner in zijn artikel ‘The Dominant View of Popularization. Concep-
tual Problems’ (1990) louter ‘a necessary (albeit low status) educational activity of 
simplifying science for non-specialists’.423

 Er is intussen veelvuldig op gewezen dat deze visie geen recht doet aan de wijze 
waarop en de culturele domeinen waarbinnen kennis tot stand komt en verbreid 
raakt.424 In de eerste plaats doet deze opvatting het voorkomen alsof popularisering 
of vereenvoudiging van kennis niet al in het wetenschappelijke domein zelf plaats-
vindt, maar pas wanneer zij via publieksbronnen wordt gedistributeerd. In elke vorm 
van communiceren over kennis echter, ook die in teksten die als wetenschappelijk 
worden aangeduid, kunnen noties van bemiddeling en (dus) “transformatie” worden 
aangewezen. Mary Kemperink en Leonieke Vermeer merken in dit verband op dat: 

[a]an popularisatie vaak [onterecht] de impliciete vooronderstelling 
[wordt] verbonden dat deze geen onderdeel uitmaakt van de weten-
schap zelf, maar daarbuiten, of hoogstens in de periferie van de weten-
schap plaatsvindt. In verschillende wetenschapshistorische en -sociolo-
gische publicaties wordt echter benadrukt dat de transformatie al 
begint binnen het wetenschappelijke domein zelf.425 

Daarbij stelt het de totstandkoming van kennis voor als lineair proces beginnend in 
het wetenschappelijke domein. Naar mate inzichten daar in de gezondheids- en we-
tenschapscommunicatie verder van verwijderd raken, verwateren zij steeds ook steeds 
meer: ‘The idea […] is based on a hierarchical model, in which scientists take a hi-
gher position than journalists, but where journalists have absolute power over the 
popular representation of science.’426 Vele studies hebben laten zien dat dit idee 

422 Van Dijck (1998, 10).
423 Hilgartner (1990, 519). Vergelijk ook Myers (2003).
424 Mijn doel is hier niet een uitvoerige samenvatting van deze studies te geven, maar, voordat ik mijn 

analyes begin, in kort bestek mijn eigen positiebepaling inzichtelijk te maken.
425 Kemperink en Vermeer (2008, 41).
426 Van Dijck (1998, 10).



121

berust op een a-historisch, finalistisch begrip van kennisdisseminatie waarin geen 
rekening wordt gehouden met allerlei sociaalculturele factoren die in de vorming van 
kennis een rol spelen - in het wetenschappelijke domein en daarbuiten. Over de na-
tuurwetenschappen zeggen Kemperink en Vermeer in dit verband:

Natuurwetenschappelijke kennis ontstaat niet simpelweg uit het con-
tact met de ‘natuur’ als leverancier van de ‘feiten’. Evenmin verovert díe 
wetenschappelijke theorie die het dichtst bij ‘waarheid’ weet te komen 
per se een vooraanstaande plaats in de wereld van de wetenschap en die 
daarbuiten. Wetenschap opereert niet vanuit een luchtledig autonoom 
domein, maar wetenschap maakt onderdeel uit van de cultuur. Er is 
dan ook sprake van een permanent grensverkeer tussen wetenschap en 
verschillende in die cultuur te onderscheiden terreinen, waartoe ook de 
literatuur behoort.427 

De publieksbronnen die ik in de volgende paragrafen bestudeer, zullen door mij niet 
vanuit een hiërarhisch perspectief tegemoet getreden worden.428 Als gezegd bezie ik 

427 Kemperink en Vermeer (2008, 34).
428 Evenmin wil ik veronderstellen dat er tussen wetenschappelijke en populairwetenschappelijke 

teksten (en literatuur) altijd een absoluut onderscheid kan worden aangewezen. Doorgaans als 
“wetenschappelijk” aangeduide publicaties vertegenwoordigen immers geen homogene groep, 
evenmin doen publieksteksten dat. In het artikel ‘Discourse Studies of Scientific Popularization. 
Questioning the Boundaries’ (2003, 270) merkt wetenschapssocioloog Greg Myers daarover op: 

The collection of texts one makes to show ‘specialist’ or ‘popular’ genres may itself 
be mixed in terms of its audiences, intentions, or register. Developing a scientific 
claim and being a successful scientist  require involvement in a range of genres: 
talking informally with colleagues, writing proposals that must be readable and 
persuasive outside the specialist field, delivering papers and responding to questi-
ons. […] Only from the outside, and from a great distance, does scientific dis-
course seem to employ a single unified register. 

 De door mij in hoofdstuk 2 besproken publicaties zijn van deze diversiteit een goed voorbeeld (ik 
vraag aandacht voor o.m. wetenschappelijke handboeken, een overzichtsstudie en artikelen uit 
academische tijdschriften). Wel geldt dat de werken die ik in dit hoofdstuk bespreek in de verbrei-
ding van kennis onder een breed, niet specialistisch geschoold publiek veelal een onderscheiden 
beoogde functie hebben en dat in de gebruikersgemeenschap een verschil wordt ervaren tussen 
een wetenschappelijke handboek, of een zelfhulpboek of populairwetenschappelijk artikel. In dat 
opzicht is er dus wel degelijk van een onderscheid sprake. Meer dan de DSM, de wetenschappe-
lijke overzichtswerken en artikelen, beogen de in dit hoofdstuk besproken voorlichtingswebsites, 
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depressie veeleer vanuit een cultuureel gezichtspunt, waarbij ik veronderstel dat juist 
vele verschillende stemmen en vertogen bijdragen aan de wijze waarop depressie be-
tekenis verkrijgt. Daarbij spelen wetenschappelijke teksten een rol, maar ook web-
sites, zelfhulpboeken, zelftests, tijdschriftartikelen en ook autobiografische literatuur. 
Van Dijck heeft het hieronder over ‘science’ en ‘genetic theories’, maar haar visie kan 
bij de interpretatie van depressie, meen ik, evengoed van pas komen:

Constructivist and related approaches to science have abundantly 
shown that social developments are inherent in technological innova-
tions, and that scientists as well as other actors - alongside machines, 
laboratories and literature - are involved in fact-producing processes. 
The gradual percolation of genetic theories in all aspects of society and 
culture is not a self-evident consequence of scientific advancement but 
the result of an intricate process of interaction and negotiation.429 

In mijn verkennende analyses zal ik herhaaldelijk vergelijkingen maken tussen we-
tenschappelijke teksten en publicaties gericht op een breder publiek. Ik ben immers 
geïnteresseerd in wat er in deze werken gebeurt met de kennis en opvattingen over 
depressie zoals ik die in de vorige paragraaf op het spoor ben gekomen. In het bijzon-
der is het intrigerend na te gaan wat er in deze publieksbronnen overblijft van het 
raadselachtige karakter van depressie. Doel van de publicaties is immers patiënten en 
hun naasten in hun begrip van en omgang met depressie te faciliteren. Komt het re-
leveren van raadselachtigheid en onbegrip daarbij van pas? In mijn analyses zal ik in 
dit verband vaak wijzen op verschillen met de in de vorige paragraaf besproken we-
tenschappelijke teksten; juist aan de hand van die verschillen, transformaties en “ver-
taalslagen” immers (vergelijk mijn aantekeningen bij de opvattingen van Beer en 
Kemperink in hoofdstuk 1) kunnen de functies van deze teksten worden doordacht. 
Ik analyseer deze verschillen echter niet op basis van veronderstelde hiërarchie (in 
feitelijkheid of adequaatheid van de representatie), waarbij wetenschap per definitie 
het laatste woord heeft. Veelvuldig is immers verondersteld dat juist vertaalslagen bij 
het publiekelijk verbreiden van inzichten en opvattingen aan de verbreiding en 

zelfhulpboeken en informatiebrochures een niet specialistische geschoold publiek te informeren. 
Het op toegankelijke wijzen presenteren van kennis en opvattingen over depressie en transforma-
tie van wetenschappelijke inzichten voor niet-deskundigen is in veel gevallen bovendien expliciet 
het doel van deze publicaties. Vandaar dat ik de publicaties in twee aparte hoofdstukken wil be-
spreken. Voor een voortreffelijk overzicht van discussies over kennisdisseminatie kan men terecht 
bij onder meer Shinn and Whitley (1985), Myers (2003) en Kemperink en Vermeer (2008).

429 Van Dijck (1998, 11). 
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bestendiging van kennis bijdraagt. Taal speelt daarbij een cruciale rol ‘aangezien 
woordbetekenis in gewone taal, weliswaar vager, maar tegelijk veel duurzamer is dan 
de meer precieze termen uit het beperkte taalgebruik van de wetenschap’.430 Verbrei-
ding van opvattingen over aard, oorzaak en behandeling van depressie is in dat op-
zicht, in de woorden van Van Dijck ‘a process of translation and negotiation.’431 
 Voordat ik tegen deze achtergrond beschrijf hoe ideeën over symptomatologie (in 
paragraaf 3.2.), diagnostiek (paragraaf 3.3.), etiologie en behandeling (paragraaf 
3.3.) in enkele (online) informatiebrochures, populairwetenschappelijke werken en 
zelfhulpliteratuur zijn uitgedrukt, plaats ik de volgende kanttekening. Mijn ambitie 
is opnieuw niet geweest om een uitputtend of representatief overzicht van de pu-
blieke gezondheidscommunicatie te bieden. De publicaties die ik bestudeer maar een 
heel klein deel van de grote hoeveelheid artikelen, websites en boeken waarbinnen 
depressie nationaal en internationaal tot onderwerp is gemaakt. Veeleer wil ik aan de 
hand van enkele voorbeelden laten zien hoe er in gezondheidscultuur over depressie 
is geschreven en welke tekstuele mechanismen daarbij een rol spelen. Ik ga niet in op 
de wijze waarop depressie in andere dan de door mij genoemde “gezondheidscom-
municatieve” werken is voorgesteld. Zo betrek ik geen journalistieke vertogen in 
mijn beschouwing, terwijl het journalistieke domein wel degelijk is aangemerkt als 
relevant onderzoeksobject wanneer men zich interesseert voor de wijze waarop we-
tenschappelijke kennis in het publieke domein verspreid raakt en geëvalueerd 
wordt.432 Wat ik in het vorige hoofdstuk opmerkte geldt dus ook voor dit hoofdstuk: 
mijn inspanningen leiden niet tot ‘a uniform map’ maar eerder tot ‘a creative recon-
struction’, die de stand van zaken niet weerspiegelt, maar interpreteert.
 Ten slotte teken ik aan dat ik niet alle relevante (talige) facetten van de gezond-
heidscumminicatieve werken heb willen bespreken, maar dat ik vooral heb willen 
laten zien wat er in de werken gebeurt met de raadselachtigheid en heterogeniteit van 
depressie die, zo bleek het in het vorige hoofdstuk, in wetenschappelijke publicaties 
zo frequent worden benoemd. Ik wil laten zien dat sporen ervan in de besproken 

430 Kemperink en Vermeer (2008, 38). Zij verwijzen naar kernfysicus Werner Heisenberg die deze rol 
van taal inzichtelijk maakt in Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science (2000).

431 Van Dijck (1998, 10).
432 Vergelijk Van Dijck (1998), Dehue (2010, 119-125). Ook sluit ik representaties van depressie in 

museale contexten van bespreking uit, terwijl daarvan vele voorbeelden te vinden zijn. Ik noem 
onder meer de omvangrijke tentoonstelling ‘Donkere Kamers. Over melancholie en depressie’ die 
van april 2014 tot en met mei 2015 kon worden bezocht in het museum voor psychiatrie en 
geestesziekenzorg Museum Dr. Guislain in Gent. De tentoonstelling bood een toegankelijk over-
zicht van (de geschiedenis van) wetenschappelijk denken over depressie en verschillende vormen 
van behandeling.
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werken worden aangetroffen, maar dat er ook tegenovergestelde elementen van over-
zicht, “weten” en “grip” voor in de plaats komen.433 

3.2. Kennisacquisitie en genezing: symptomatologie

Wie zich neerslachtig voelt en daarin verandering teweeg wil brengen, kan sinds 
2004 terecht bij het zelfhulpboek Depressie te lijf! De complete gids voor het begrijpen 
en behandelen van depressieve aandoeningen (2004) van de Britse communicatieadvi-
seur John Illman.434 Het boek bevat informatie over de symptomen van depressie, 
een test om de eigen gemoedstoestand te beoordelen, een overzicht van verschillende 
soorten antidepressiva en een ‘beginnerscursus’ over de uitgangspunten en technie-
ken van de cognitieve therapie - vele van de facetten, kortom, die in hoofdstuk 2 ter 
sprake zijn gebracht. Illman beoogt zijn lezers daarmee instrumenten aan te reiken 
die nodig zijn om ‘zo snel mogelijk van deze wrede aandoening verlost te worden’ 
aldus de auteur in de inleiding.435 Tussen het verwerven van deze kennis en “verlos-
sing” van het lijden, wordt in dit boek dus een voorwaardelijk verband verondersteld: 
wanneer men ‘depressie te lijf ’ wil gaan, is begrip van de aandoening onontbeerlijk. 
In het perspectief van het rudimentaire karakter van de gepubliceerde inzichten over 
de aard en oorzaken van de pathologie is dat therapeutisch uitgangspunt wrang; het 

433 Omdat mijn interesse uitgaat naar de informatie die aan een breder, niet deskundig, publiek over 
depressie wordt verstrekt, bespreek ik juist die publicaties waarvan kan worden aangenomen dat 
zij dat publiek ook daadwerkelijk hebben kunnen bereiken. Ze zijn en worden onder meer onder-
houden door gezaghebbende gezondheidsorganisaties die een groot publiek bereik hebben. In 
andere gevallen betreft het publicaties door commerciële uitgeverijen uitgebracht in verschillende 
talen, of werken die de nodige (pers)aandacht hebben gegenereerd.

434 Het werk verscheen oorspronkelijk in Groot Brittannië onder de titel Use Your Brain to Beat De-
pression. The Complete Guide to Understanding and Tackling Depressive Illness (2004). Nadrukkelij-
ker dan in de Nederlandse variant wordt het brein in deze titel als “instrument” tot herstel aange-
wezen.  

 John Illman, die in Londen de leiding heeft over het communicatiebureau John Illman Commu-
nications en als zodanig onder meer zorgverzekeraars en farmaceuten van communicatieadvies 
voorziet, heeft behalve over depressie ook over geheugenverlies en angst gepubliceerd: Use your 
Brain to Beat Memory Loss. The Complete Guide to Understanding and Tackling Memory Loss (2005) 
en Use your Brain to Beat Panic and Anxiety. The Complete Guide to Understanding and Tackling 
Panic and Anxiety (2005) Dit laatste werk is ook naar het Nederlands vertaald: Angst Te Lijf! De 
volledige gids voor het begrijpen en aanpakken van angststoornissen (2005). Vgl. <http://www.
sroown.com/project-john-illman-communications>.

435 Illman (2004, 7).
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is nog maar de vraag of lezers het door de auteur veronderstelde begrip daadwerkelijk 
zullen verwerven.436 
 Met het activistische gezondheidstreven - in de titel lijkt het alsof een strijdlustig 
commandant zijn troepen tot aanvallen maant - speelt het werk in op noties van 
zelfanalyse en zelfzorg zoals deze in het vorige hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. 
In het voorwoord van de ‘complete gids’ - een titel die trouwens een encyclopedisch 
karakter draagt - maakt psycholoog Jolet Plomp het beoogde zelfmanagement expli-
ciet: ‘ik wens [patiënten met depressieve klachten] toe dat ze de moed en de kracht 
vinden om aan [hun] genezing te werken.’437 Met Illmans werk op zak heeft de pati-
ent het verwerven van een opgewekt humeur en gezonde levenslust voortaan als het 
ware zelf in de hand. Per implicatie, zo zou men kunnen stellen, wordt men ook ten 
dele voor de eigen gezondheid verantwoordelijk gemaakt. In de woorden van weten-
schapshistorica Trudy Dehue, die in De Depressie-epidemie (2008) een historische 
schets biedt van verschillende vormen van gezondheidsvoorlichting, ‘verplicht’ het 
de patiënt ‘het lot in eigen hand te nemen.’438

 Een analyse van wat er in dit zelfhulpboek over depressie wordt gezegd, kan be-
ginnen met het volgende citaat waarin Illman zijn patiënten adviseert zich te verdie-
pen in de belangrijkste ‘tekenen en symptomen van depressiviteit’:
    

[Fragment I]
(1) Een van de uitputtende gevolgen van een depressie is het gevoel 
volkomen passief en hulpeloos te zijn. (2) Het bij uzelf erkennen van 
een depressie kan een eerste stap zijn op weg naar genezing. […] (3) Er 
is sprake van een ernstige depressie wanneer u zich bijna voortdurend 
depressief voelt, geen interesse of plezier in uw dagelijkse bezigheden 
hebt, of als u langer dan twee weken aan de volgende symptomen lijdt: 
aanzienlijk gewichtsverlies of gewichtstoename, enorme slaperigheid of 
juist slapeloosheid, traagheid en futloosheid, energiegebrek en moe-
heid, onterechte schuldgevoelens of gevoel van nietswaardigheid, con-
centratieverlies en besluiteloosheid, gedachte [sic] aan dood of zelf-
moord.439

436 Dat neemt niet weg dat een indruk van begrip uiteraard wel degelijk tot kan stand zijn gebracht. 
437 Illman (2004, 7).
438 Dehue (2008, 220). Zie in het bijzonder hoofdstuk 9 uit deze studie. Vergelijk ook Rose (2006).
439 Timmerman en Zitman (2004, 13).
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De beschrijving - die de lichamelijke, cognitieve en emotionele symptomen beschrijft 
waarvan van Leo Timmerman en Frans Zitman (2004) in hun handboek gewag 
maakten - is geadresseerd aan een publiek met depressieve klachten: dankzij het gere-
peteerde gebruik van ‘uzelf ’ (2), ‘u’ (3) en ‘uw’ (3), worden deze direct aangespro-
ken.440 Dat nu juist zij van het werk de beoogde doelgroep vormen, blijkt ook uit het 
feit dat een poging is gedaan om symptomen te concretiseren of specificeren. Er wordt 
gesproken over ‘enorme slaperigheid’ (3), een aanduiding die de subjectieve ervaring 
van de patiënt vermoedelijk dichter nadert dan de algemene notie ‘slaapstoornissen’ 
(vergelijk de abstracte formulering in de symptoombeschrijving van Timmerman en 
Zitman).441 Daarmee wordt het hen makkelijker gemaakt om de genoemde sympto-
men aan de particuliere beleving te verbinden. Ook in dit fragment is de veronderstel-
ling uitgedrukt dat er een causaal verband bestaat tussen het (in psychiatrische ter-
men) begrijpen (vgl. ‘erkennen’ (2)) van het eigen lijden en genezing. 
 Wanneer ik hier de vergelijking maak met mijn conclusies in hoofdstuk 2, dan 
springt in het oog dat over de heterogeniteit en meerduidigheid van de genoemde 
symptomen niet wordt gerept. Wel degelijk laten zij zich ook hier onderkennen: in 
de enumeratie van alternatieven bijvoorbeeld (‘gewichtsverlies of gewichtstoename’, 
‘schuldgevoelens of gevoel van nietswaardigheid’ (3)), alsmede in het ondoorzichtige 
(causale) verband tussen de genoemde symptomen.442 Daarbij blijft de betekenis van 
de gecursiveerde kwalificaties ‘ernstige depressie’, bijna voortdurend depressief ’, aan-
zienlijk gewichtsverlies en enorme slaperigheid’ impliciet. 
 Naar in hoofdstuk 2.3. gebleken is, vormt depressie de naam van nog maar nauwe-
lijks in onderlinge samenhang begrepen - maar frequent tezamen optredende - lichame-
lijke, cognitieve en emotionele symptomen waarvan psychiaters hebben afgesproken dat 
zij, wanneer zij gedurende een specifieke tijdspanne optreden, met de diagnostische 
term depressie kunnen worden aangeduid. In bovenstaand citaat wordt echter gespro-
ken over de ‘uitputtende gevolgen van een depressie’ (1). Daarmee wordt depressie voor-
gesteld als verschijnsel dat klachten kan veroorzaken. In de passage kan daarom de ten-
dens worden aangewezen die medisch historicus Charles Rosenberg (2007) in zijn 
beschouwing ‘The Tyranny of Diagnoses. Specific Entities and Individual Experience’ 
het spreken of denken in termen van ‘disease specificity’ heeft genoemd: ‘the notion that 
diseases can be thought of as entities’ die onafhankelijk van menselijke afspraken bestaan 
en die onafhankelijk zijn van ‘the unique manifestations of illness in particular men and 

440 Zie over het werk van Timmerman en Zitman, mijn uiteenzetting in paragraaf 2.2.
441 Timmerman en Zitman (2004, 13).
442 Monroe and Anderson (2015, 228).
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woman.’443 Een dergelijke “ontologiserende” voorstelling van zaken is het gevolg van het 
procedé dat Trudy Dehue in haar wetenschapsfilosofische werk Betere mensen (2014) 
met de term ‘reïficatie’ aanduidt: ‘[r]eïficeren betekent […] tot ding maken - waardoor 
versluierd raakt dat het om een menselijk maaksel gaat.’444 
 Deze voorstelling van zaken moet mede worden geïnterpreteerd in relatie tot de 
therapeutische functie die met de publicatie wordt beoogd; een zelfhulpboek dat het 
enigmatische karakter van depressie voor het voetlicht brengt immers, zal patiënten 
enkel van de wal in de sloot helpen. Het zo noodzakelijk geachte begrip van de aard 
en oorzaken van het lijden zal dan uitblijven. Het effect van de voorstelling van de-
pressie als oorzaak van de klachten is niet in de laatste plaats dat verhuld blijft dat 
over de “werkelijke” oorzaken van ‘het gevoel volkomen passief en hulpeloos te zijn’ 
geen onomstreden kennis voor handen is.445 
 In fragment II heeft Illman het leed dat met bovengenoemde symptomen ge-
paard gaat, nader omschreven. 

[Fragment II]
(1) Iedereen is wel eens verdrietig of somber. […] maar dat gevoel is 
doorgaans tijdelijk, als de problemen zijn opgelost verbetert onze stem-
ming. (2) Het vreselijke lijden dat een depressieve aandoening of een 
klinische depressie daarentegen veroorzaakt, is alomvattend en duurt 
voort, soms weken of maanden aaneen, ook als de omstandigheden 
verbeteren. (3) In plaats van op te knappen wordt men er steeds meer 
door opgeslokt. (4) De bekende komiek Spike Milligan, die man-
isch-depressief was, zei ooit: ‘het is die afschuwelijke leegte. (4) Ik wil 
alleen nog maar weggaan, verdwijnen en mezelf verbergen tot het over 
is. [….] (5) Ik kan het niet beschrijven. (6) Het is alsof elke vezel in het 
lichaam om genade spreekt, maar er is geen genade.446 

443 Rosenberg (2007, 13).
444 Dehue (2014, 21).
445 Daarmee laat bovenstaande zich in verband brengen met hetgeen Rosenberg - naar aanleiding van 

een vergelijkbare casus - de ‘explanatory power’ noemt die dergelijke voorstellingen van ‘abstracted 
disease identities as […] precise mirrors of nature’ - vervullen: ‘[they] provide both meaning and a 
tool for managing the ellusive relationships that links the individual and the collective, for assimi-
lating the incoherence and arbitrariness of human experience to the larger system of [medical] in-
stitutions, relationships , and meaning in which we all exist as social beings’. Rosenberg (2007, 34). 

446 Illman (2004, 12). De betreffende uitspraak is opgenomen in het biografisch werk Milligan’s Me-
aning of Life (2011, 267-268) onder redactie van Norma Farnes: ‘There is little in this terrible 
emptiness. I just want to go away, disappear, cover myself up until it goes away. […] I cannot 
describe it. It is like every fibre in your body is screaming for relief yet there is no relief.’ 
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Het lijden aan depressie wordt hier met behulp van ‘daarentegen’ (2) van meer alle-
daagse neerslachtigheid (“verdriet of somberheid” (1)) onderscheiden, waarbij op-
nieuw het mechanisme van reïficatie kan worden herkend (vgl. ‘depressie veroor-
zaakt’). Bij dit alles wordt een beroep gedaan op noties van duur: het ‘tijdelijke’ 
karakter van de onbeduidende neerslachtigheid staat tegenover de depressie die als 
chronisch wordt voorgesteld (zie de tijdsaanduidingen in zin 2). Bovendien manifes-
teert depressie zich, anders dan “ordinaire” somberheid en verdriet, onafhankelijk 
van externe omstandigheden. Ik merk op dat daarbij over de heterogeniteit en nor-
mativiteit van de genoemde kwalificaties opnieuw niet wordt gerept.
 Dat de auteur een Britse cabaretier citeert die zich over depressie heeft uitgespro-
ken maakt dat in de passage de poëticale problematiek kan worden herkend die in 
het vorige hoofdstuk ter sprake kwam: ‘there is no language available with which to 
easily distinguish the experience of severe depression’.447 Deze wordt door Illman 
overigens niet als zodanig benoemd; dat hij Milligan het woord geeft immers, sug-
gereert nu juist dat hij meent dat de komiek de ervaringen adequaat heeft kunnen 
uitdrukken. Dat die laatste daaraan in het geciteerde fragment zelf expliciet twijfelt 
- ‘ik kan het niet beschrijven’- doet daaraan niets af.
 In het Duitse publieksboek Das Rätsel Depression. Eine Krankheit wird entschlüs-
selt (2006) gericht aan ‘alle, die sich für das Thema Depression gerade auch in seiner 
Vielschichtigkeit interessieren’448 laten zich vergelijkbare mechanismen onderken-
nen. In het werk hebben Ulrich Hegerl (hoogleraar psychiatrie), David Althaus (psy-
choloog) en Holger Reiners (ervaringsdeskundige) getracht een toegankelijk over-
zicht te bieden van (de geschiedenis van) hedendaagse benaderingen van de 
diagnostiek, het ziektebeeld, het ontstaan en de behandelingswijzen van depressie 
omdat zij menen dat daarover nog veel misverstanden bestaan. Iets dat ondubbelzin-
nig is aangeduid met het woord ‘Rätsel’. In de ondertitel en de rest van het boek 
wordt het enigmatische karakter van depressie evenwel gerelativeerd; men gaat er 
immers van uit dat het ‘raadsel’ binnen het bestek van één publieksboek kan worden 
opgelost (vgl. ‘wird entschlüsselt’).
 Het hoofdstuk ‘Diagnose Depression. Häufigkeit, Krankheitsbild und Krank-
heitsverläufe’ bevat de paragraaf ‘Krankheitzeichen’:

447 Dat het citaat van Milligan betrekking heeft op de manische depressie - en dus niet noodzakelij-
kerwijs op de in het zelfhulpboek beschreven pathologie van de unipolaire depressie - is van dat 
laatste overigens een voorbeeld bij uitstek.

448 Hegerl (2006, 7).
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[Fragment III]
(1) Stellt sich eine schwere depressive Erkrankung ein, so geht dieses 
mit tief greifenden Veränderungen im Erleben und Verhalten einher. 
(2) Der Betroffenen hat das Gefühl, als ob sich über Körper und Seele 
ein bleierner Mantel gelegt hätte oder ihm der Boden unter den Füssen 
weggezogen worden wäre oder sich ein ihn verschlingender Abgrund 
geöffnet hätte.449

Het lijden aan depressie moet men zich dus voorstellen als een significante transfor-
matie van de wijze waarop men zich gewoonlijk “voelt” en “gedraagt” (vgl. ‘schwere’ 
en ‘tief greifenden’ in (1)). De bedoelde veranderingen zijn veraanschouwelijkt met 
behulp van beeldspraak: de vergelijking ‘als ob sich über Körper und Seele ein bleier-
ner Mantel gelegt hätte’ (2) releveert noties van afgrenzing (tussen het eigen lichaam 
of “de ziel” en de ruimte daaromheen) alsmede van “zwaarte”, een connotatie die ook 
wordt opgeroepen in de vergelijkingen ‘[als ob] ihm der Boden unter den Füssen 
weggezogen worden wäre’ (2) en ‘[als ob] sich ein ihn verschlingender Abgrund geöf-
fnet hätte.’ (2) Voorts is in elk van de vergelijkingen steeds het aspect van vernieti-
ging uitgedrukt (vgl. ‘weggezogen’, ‘verschlingen’) en ook het verlies van controle en 
grip. Tezelfdertijd blijft het ‘Krankheitsbild’ dat de auteurs hier willen ophelderen in 
hoge mate onbenoemd, juist omdat deze, om in de woorden van Karp te spreken, 
slechts in ‘code words’ wordt geadresseerd. Eenzelfde vaagheid laat zich aanwijzen in 
het nevenschikkende karakter van de formulering ‘Der betroffene hat das Gefühl als 
ob sich über Körper und Seele ein bleierner Mantel gelegt hätte oder ihm der Boden 
unter den Füssen weggezogen worden wäre oder sich ein ihn verschlingender Abgrund 
geöffnet hätte’ (2) Bovendien bevat de beschrijving enkele cryptische termen: wat er 
onder ‘Seele’ (2) wordt verstaan en waar deze te lokaliseren (en of we deze in religi-
euze, spirituele, psychologische of filosofische termen moeten opvatten) blijft bij-
voorbeeld in het midden. 
 Samenvattend kan worden gesteld dat de toelichting op de symptomatologie van 
de depressie hier gepaard gaat met veraanschouwelijking (van wat in wetenschappe-
lijke studies in technische en abstractere “taal” wordt uitgedrukt); noties van vertwij-
feling en onzekerheid over de aard van het lijden en hoe dat uit te drukken verdwij-
nen daarbij uit zicht.

449 Hegerl (2006, 17).
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3.3. Gezondheidschecks: diagnostiek 

In de paragraaf ‘Krank oder nachvollziehbares Stimmungstief?’ melden de auteurs 
van Das Rätsel Depression hun lezers over de diagnostiek van depressie:

[Fragment IV]
(1) Eine depressive Verstimmung nach negativen Lebensereignissen 
oder bei schwierigen Lebensumständen gehört zu einer ganz normalen 
menslichen Reaktion und stellt keinesfalls eine behandlungsbedüftige 
Erkrankung dar. (2) Wie scharf kan diese Trennlinie aber tatsächlich 
gezogen werden? (3) Weist nich tiefe Trauer viele Änlichkeiten mit ei-
ner depressiven Erkrankung auf und ist doch Teil der gesunden Band-
breite menslicher Reaktionsweisen und Gefühle? […] (4) Die Grenz-
ziehung zwischen nicht krankhaften Stimmungsschwankungen und 
leichten depressiven Erkrankungen kann nicht nur für den Laien, son-
dern auch für den Fachmann schwierig sein. (5) Eine mittelschwere bis 
schwere depressive Erkrankung - und hierauf beziehen sich die meisten 
Aussagen in diesem und anderen Kapiteln dieses Buches - kann jedoch 
mit recht grosser Sicherheit als solche erkannt werden.450 

In de repetitie van vragen in (2) en (3) wordt het “benchmark probleem” zichtbaar 
in de betekenis die Rom Harré eraan gegeven heeft.451 
 De gearticuleerde onzekerheid waarvan in veel wetenschappelijke literatuur sprake 
is ontbreekt in deze passage. Dat er een ondubbelzinnige grens tussen ziek-zijn en ge-
zondheid bestaat, wordt immers niet ter discussie gesteld. Integendeel. Uit de opsom-
ming van tegenstellingen blijkt dat gezondheid en ziekte juist diametraal tegenover 
staan. Vergelijk: ‘menslichen Reaktion’ versus ‘ eine behandlungsbedüftige Erkran-
kung’ (1), ‘depressiven Erkrankung’ versus ‘der gesunden Bandbreite menslicher Reak-
tionsweisen’ (3) ‘nicht krankhaften Stimmungsschwankungen’ versus ‘leichten depres-
siven Erkrankungen’ (5). Op deze tegenstelling stuit men ook in de paragraaftitel, 
waarin gesproken wordt over ‘Krank oder nachfollziehbares Stimmungstief ’. Het 

450 Hegerl (2006, 34).
451 Harré (2004, 409). Daarmee wordt gedoeld op de epistemische problemen die bij de diagnostiek 

van depressie onontkoombaar in het geding zijn, niet in de laatste plaats omdat de pathologie 
vanwege het ontbreken van biologische “markers” niet eenduidig kan worden vastgesteld. Een 
antwoord op de vraag ‘where […] do we pass the scope of the ordinary to the domain of the extra-
ordinary’ geschiedt op basis van interpretatie en de grens tussen “geestelijke gezondheid” en “on-
gezondheid” is dus inderdaad allerminst scherp (vgl. ‘nicht scharf ’ in (2)).
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maken van een onderscheid is hier weliswaar moeilijk, maar niet onmogelijk. Zeker 
wanneer het ernstige depressie betreft (op basis van welke criteria zware somberheid 
kan worden geconstateerd, blijft daarbij onbenoemd) is het onderscheid zelfs ‘mit 
recht grosser Sicherheit’ te maken. Discussies over afgrenzing en vage demarcatiecrite-
ria die in wetenschappelijke discussies over diagnostiek zo nadrukkelijk vertegenwoor-
digd zijn, blijven ook de lezers van dit publieksboek dus bespaard.
 Daarentegen worden even verderop de symptomen genoemd die ‘bei dieser 
Grenzziehung hilfreich [können] sein […] und es zumindest dem Fachmann erlau-
ben, eine klare Unterscheidung zu treffen.’ Of pathologische somberheid op heldere 
gronden van niet-pathologische somberheid kan worden afgebakend, is hier dus tot 
een kwestie van kundigheid gereduceerd:

[Fragment V]
(1) Zunächst ist die fehlende Fähigkeit des depressiv Erkrankten zu 
nennen, mit den Gefühlen mitschwingen und auf positive Nachrichten 
zu mindest vorübergehend mit positiven Gefühlen reagieren zu kön-
nen. […] (2) Ein weiteres Unterscheidungskriterium kann das eben-
falls bereitsgenannte Gefühllosigkeit sein, d.h. die Unfähigkeit, Gefüh-
le wie Trauer oder Wut oder Enttäuschung wahrzunehmen. […] (3) 
Entwickelt die […] Person unangemessene Schuldgefühle, so ist auch 
dies ein Unterscheidungsmerkmal.452 

De genoemde symptomen corresponderen met de symptoomcriteria zoals beschre-
ven in de DSM waarin neerslachtigheid, een verlies van interesse of plezier, het on-
vermogen emotie te voelen en overdreven schuldgevoel deel uit maken van de pogin-
gen depressie van niet-ziekelijke somberheid af te bakenen. De meerduidigheid van 
deze symptoomcriteria - langs welke maatstaven zou men ‘Schuldgefühle’ als ‘unan-
gemessen’ (3) moeten kwalificeren? - wordt in fragment V niet benoemd. Wel wor-
den de symptomen met de woorden ‘Unterscheidungskriterium’ (2), ‘Unterschei-
dungsmerkmal’ (3) als niet discutabele, zo men wil: “harde” grenzen voorgesteld op 
basis waarvan gezondheid helder van ziekte kan worden begrensd. 
 Dat betekent dat het oplossen van “het raadsel depressie”, zoals de auteurs van het 
boek getuige de titel ervan hebben beoogd, bestaat bij de gratie van een reductie van 
meerduidigheid: wanneer immers was gewezen op de normativiteit en noties van 
interpretatie die bij de diagnostiek van depressie in het geding zijn, zou het 

452 Hegerl (2006, 35).
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enigmatische karakter enkel zijn vergroot en doet zich de vraag voor of lezers voor 
het raadsel een oplossing hadden kunnen vinden. 
 Am I okay? A Layman’s Guide to the Psychiatrist’s Bible (2000) is een publieksuit-
gave van de DSM-IV, geschreven door hoogleraren psychiatrie Allen Frances en Mi-
chael First waarin vergelijkbare mechanismen kunnen worden aangewezen. Dat de 
DSM in de titel als Heilige Schrift wordt gekwalificeerd, maakt dat noties van auto-
riteit en waarheid aan het handboek worden verbonden; de Bijbel is (zeker in ortho-
dox Christelijke visies) immers bij uitstek een tekst waarin een onfeilbaar (door God 
gedicteerd of geautoriseerd) “weten” wordt verkondigd en die (daarmee) voor velen 
als gezaghebbende (morele) gids van kennis en handelen fungeert.453 Behalve noties 
van kwantiteit die met de verwijzing naar het Grote Boek worden geëvoceerd, ver-
leent de verwijzing naar de Bijbel ook Frances en First het nodige gezag; zij zijn van 
het handboek immers de “scheppers zelve” en kunnen dus met gezag oordelen over 
wat in “lekentaal” ‘gestoord’ mag heten en wat niet.
 De auteurs bieden behalve een beschrijving van de verschillende diagnoses die in 
de DSM kunnen worden onderscheiden, een zogenoemde ‘diagnostic screening 
questionaire that covers most of the psychiatric problems a human being is capable 
of having.’ Doel ervan is de eigen gemoedstoestand naar DSM-IV criteria te beoor-
delen en na te gaan of hulp noodzakelijk is.454 Het volgende citaat is uit deze ‘questi-
onnaire’ afkomstig:
 

[Fragment VI]
(1) Do you feel as if you are walking around with a black cloud over 
your head or falling into a black hole? (2) Does everything seem bleak 
and grey? (3) Has the fun gone out of your life? (4) Do you find that 
you just don’t care about doing the things that used to matter to you, 
like hobbies or getting together with friends? (5) Do you just want to 
crawl into bed and pull the covers over your head? (6) Do you feel as if 
you no longer have any emotions and don’t even care about the people 
you love? 455

453 Ik kom verderop nog uitvoeriger over de implicaties van Bijbelse kwalificatie te spreken. Het werk 
verscheen oorspronkelijk onder de titel Your Mental Health. A Layman’s Guide to the Psychiatrist’s 
Bible (1998) en is in Nederlandse boekwinkels en bibliotheken verkrijgbaar onder de titel Stem-
ming en stoornis. Een gids voor iedereen die meer wil weten over de kernmerken en diagnose van psy-
chiatrische stoornissen (1999). Hierin ontbreekt de kwalificatie “Bijbel” opvallend genoeg.

454 Frances and First (2000, 11-12).
455 Frances and First (2000, 18).
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Met behulp van vergelijkingen - in (1): ‘as if you are walking around with a black 
cloud over your head’ en in (6) ‘as if you no longer have any emotions’ - worden de 
formele diagnostische criteria zoals gebruik in de DSM - zoals ‘interesseverlies’, ‘ver-
lies van plezier in bijna alle activiteiten’ - in verband gebracht met emotionele aspec-
ten van het ervaren en het voelen (vgl.‘you feel’ (1), (6), ‘you find’ (4) en ‘you want’ 
(5)). In het bijzonder de vergelijkingen in (3), (4), en (5) verlenen deze ervaringen 
bovendien een alledaags, huiselijk karakter. Tussen deze concreet getypeerde ervarin-
gen en de eerste twee zinnen van het fragment bestaat een groot contrast: deze zijn 
immers veel abstracter, zo men wil, vager. Zo kan ‘falling into a black hole’ zinspelen 
op ervaren controleverlies, maar ook op angst of wanhoop en op uitzichtloosheid. 
Men kan er zo gezegd vele kanten mee op. 
 Heterogeniteit komt hier ook weer tot stand dankzij de opsomming van alterna-
tieven. Ik wijs in dit verband op het herhaalde gebruik van het nevenschikkende ‘or’ 
((2) en (5)).456 Bovendien wordt in de passage niet duidelijk of elk van de criteria 
afzonderlijk tekenen van depressie zijn, of dat zij juist in combinatie moeten voorko-
men. Voorts blijkt uit de beschrijvingen niet precies waarom en op basis van welke 
maatstaven de genoemde emoties pathologisch kunnen worden genoemd.457

 Ik maak opnieuw een vergelijking. Terwijl de heterogeniteit en ambiguïteit van 
diagnostiek in het wetenschappelijk verkeer bij herhaling worden benoemd en aan-
leiding geven tot debat - ik besprak bijvoorbeeld de zorgen van Jongedijk die gesteld 
heeft dat ‘psychiatrische stoornissen niet eenduidig zijn gedefinieerd’- , komen deze 
aspecten hier niet ter sprake. Sterker nog: de genoemde criteria fungeren als betrouw-
bare zelftest voor een ieder die de eigen ervaringen aan een ondubbelzinnige toets wil 
onderwerpen. 
 In het hoofdstuk ‘The Blues’ worden de kenmerken van deze pathologie nader 
toegelicht:

[Fragment VII]
(1) This chapter will help you determine whether your sad feelings fall 
within normal mood variation or whether they constitute a clinical con-
dition that deserves diagnosis and treatment. (2) Early identification 

456 Deze herinnert aan de wijze waarop (ook) de symptoombeschrijving die ik citeerde in paragraaf 
2.1. voorbehoud uitgedrukt ten aanzien van de klachten die bij een patiënt aanwezig moeten zijn 
om voor de diagnose depressie in aanraking te komen. 

457 Ten kan in de passage de poëticale problematiek worden herkend die bij het spreken over depres-
sie geldt; blijkbaar acht men vooral figuurlijk taalgebruik geschikt om aan depressieve gevoelens 
uitdrukking te verlenen.
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and treatment helps to tame depression before it can cause serious dam-
age and become a way of life.458

Hier is een dwingend beroep gedaan op zelfstandige kennisverwerving. De patiënt 
wordt aangespoord in een geregisseerd diagnostisch parcours tot begrip van het eigen 
lijden te komen, waarin iedere complicering is weggepoetst. Met behulp van zelfdi-
agnostiek - die dankzij het werkwoord ‘taming’ (2) met noties van beheersing en 
controle wordt verbonden - kan de regie over depressie (dankzij de woorden ‘serious 
damage’ (2) voorgesteld in termen van destructie) herwonnen worden.
 De volgende paragraaf, afkomstig uit hetzelfde publieksboek, kent een vergelijk-
bare strekking:

[Fragment VIII]
(1) The key step to recovery and gaining control over the illness is being 
intimately familiar with its particulars. (2) If you can spot the early signs 
of depression, you can start the process of turning them around before 
they snowball into something more serious. (3) If you are aware that you 
are depressed, you will be able to extricate yourself from the distortions 
in thinking it causes. […] (4) Know the following symptoms so well 
that you can spot emerging symptoms before they get of out of hand. 
(5) You can’t control the weather, but you can control depression.459

Zonder begrip (uitgedrukt in een opsomming van semantisch verwante termen 
‘being familiar with’ (1), ‘are aware’ (3), ‘extricate’ (3) en ‘know’ (4)) is zelfgeorgani-
seerde genezing onmogelijk. Tezelfdertijd liggen chaos en ontembaarheid op de loer 
voor wie niet ingrijpt (vgl. ‘out of hand’ (4), ‘distortions’ (3) en ‘[to] snowball’ (2)). 
Van epistemologisch voorbehoud dat, naar in hoofdstuk 2 gebleken is, in discussies 
over de diagnostiek van depressie veelvuldig terugkeert, wordt in deze activistische 
claim geen blijk gegeven. Daarvoor is een hieraan tegengestelde euforie over kennen 
en kunnen - die uiteraard ook het bestaan van het zelfhulpboek legitimeert - in de 
plaats gekomen.
 Genoemde voorbeelden staan niet op zichzelf. Bezoekers van de website van het 
Amerikaanse National Institute of Mental Health (NIMH) vinden in de brochure De-
pression. What You Need To Know informatie over ‘the signs and symptoms of depression, 

458 Frances and First (2000, 32).
459 Frances and First (2000, 33).
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treatment and support options, and a listing of additional resources’.460 De website De-
pressiontoolkit.org, ontwikkeld door psychiaters van de universiteit van Michigan meldt 
zijn bezoekers dat ‘the more you know, the more you can do to overcome depression’ en 
beveelt derhalve aan: ‘to educate yourself about your diagnosis, so that you understand 
your illness and how the symptoms you experience impact your daily life.’ De website 
meldt ook dat ‘when it comes to self-care, you are in the driver’s seat’. Men biedt de 
patiënt daarom een breed arsenaal van ‘skills and tools to help you manage […] depres-
sion’ die deel uit kunnen maken van zijn zogenoemde ‘self-care portfolio’.461

 Ook het Fonds Psychische Gezondheid roept patiënten op hun website tot ken-
nisvergaring op: ‘probeer uit te zoeken of uw depressie een reactie is op een gebeurte-
nis of een probleem, en kijk of u daar een oplossing voor kunt vinden’, ‘lees een goed 
zelfhulpboek’ en: ‘zorg dat u veel te weten komt over wat een depressie is’.462 Verge-
lijkbare zelfdiagnostiek kan men, ten slotte, beproeven met de applicatie ‘Moet ik 
naar de dokter?’ die ongeruste mensen de mogelijkheid biedt om met gebruikmaking 
van mobile devices te beoordelen of klachten aan de huisarts moeten worden voorge-
legd (of dat de vrees een geval van hypochondrie betreft). 

3.4. Sleutels tot begrip: etiologie

In het handboek Depressie te lijf! dat als gezegd een ‘complete gids voor het begrijpen 
en behandelen van depressieve aandoeningen’ beoogt te zijn, kunnen lezers ook te-
recht voor informatie over de etiologie van depressie. Het hoofdstuk ‘Depressie: een 
lichamelijke ziekte’ is gewijd aan ‘de biologische oorzaken van depressie’. Over neu-
rotransmissie wordt in dat verband gezegd: 

 [Fragment IX]
(1) Neuronen, de zenuwcellen waaruit het zenuwstelsel is opgebouwd, 
zijn echte communicatiespecialisten. […] (2) De miljarden zenuwcellen 
in onze hersenen ontvangen elk informatie van één tot duizend andere 
hersencellen in de vorm van elektrische impulsen. (3) De informatie 
wordt niet zonder meer doorgeven, ze wordt ontleed en gesorteerd op 
belangrijkheid waarbij de inbreng van betrouwbare bronnen voorrang 
krijgt en informatie van andere bronnen soms genegeerd wordt.463

460 Zie: <http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-what-you-need-to-know-12-2015 
/index.shtml>.

461 Zie <http://www.depressiontoolkit.org/takecare/>.
462 Zie <http://www.psychischegezondheid.nl/page/178/wat-kunt-u-zelf-doen.html>.
463 Illman (2004, 48). 
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Neurotransmissie wordt hier dankzij de formulering ‘neuronen zijn echte communi-
catiespecialisten’ - en dankzij de woorden ‘ontvangen’ (2), ‘gesorteerd’(3), en ‘ont-
leed’ (3) - als een kwestie van slimme (menselijke) interactie voorgesteld en daarmee 
dus gepersonifieerd. Daarmee verkrijgt het neurofysiologische proces van signaal-
overdracht - waarin inderdaad ook van “zenden” en “ontvangen”, en “actie” en “reac-
tie” sprake is - een meer alledaags karakter. Dankzij connotaties van nauwkeurigheid 
die aan de woorden ‘ontleden’ en ‘sorteren’ kunnen worden verbonden, wordt het 
proces als verfijnd en geraffineerd voorgesteld; actoren opereren gecoördineerd met 
elkaar. Eenzelfde effect wordt teweeggebracht door het ontologiserende ‘echte’ bij 
‘communicatiespecialisten’ (1); het woord suggereert dat neuronen bij uitstek voor 
hun taak gekwalificeerd zijn. Het numerieke - ‘één tot duizend […] hersencellen’(2) 
- speelt hier ook een rol: neuronen zijn in staat ontzaglijke hoeveelheden informatie 
te verwerken. Neurotransmissie is hier dus teruggebracht tot voorstelbare en over-
zichtelijke proporties, terwijl tezelfdertijd het onvoorstelbaar virtuoze wordt be-
noemd. 
 Verderop vertelt Illman zijn lezers: ‘de elektrische impulsen die door miljoenen 
neuronen door het zenuwstelsel worden vervoerd, vormen een communicatiesys-
teem waardoor we kunnen denken, voelen en handelen.’464 De passage stelt de be-
langrijke regulerende functie aan de orde die in de wetenschappelijke literatuur aan 
neurotransmissie wordt toegekend, bijvoorbeeld door Michael Thase in het Hand-
book of Depression: ‘neurotransmitters are important regulators of bodily functions 
that are commonly disturbed in depression, including sleep, appetite, libido, and 
psychomotor tone’.465 Deze regulerende, coördinerende functie wordt hier zelfs nog 
sterker belicht omdat geen melding wordt gemaakt van andere dan neurobiologische 
factoren die in het “regelen” van het emotionele, gedragsmatige en cognitieve functi-
oneren een rol spelen - bij het begrijpen van de grondslagen van het denken, het 
voelen en het handelen zijn enkel neurobiologische factoren van belang. In de term 
‘systeem’, ten slotte, kunnen wederom de noties van efficiëntie worden herkend zoals 
hierboven reeds benoemd, kwalificaties die ook worden gereleveerd in de zin ‘miljoe-
nen neuronen worden […] vervoerd’: ‘the brain presents itself as a highly distributed 
system in which a very large number of processes occur simultaneously and in paral-
lel without requiring coordination by a central convergence centre.’466 Het woord 

464 Illman (2004, 49, mijn cursivering).
465 Thase (2009, 188).
466 Het citaat is van Wolf Singer (2009, 321) die in het artikel ‘The Brain, a Complex Self-organizing 

System’ (2009) dergelijke voorstellingen van het brein heeft geanalyseerd. Alhoewel wellicht niet 
geïntendeerd, worden daarmee herinneringen gewekt aan materialistisch- filosofische vertogen, 
bijvoorbeeld die van de Franse arts en filosoof Julien Offray de La Mettrie, inclusief de 
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‘systeem’ impliceert dus ook onafhankelijkheid: het cruciale transport van neuronen 
voltrekt zich autonoom, zonder bemoeienis van wie of wat dan ook. 
 Ook nu is er sprake van de-ambiguïsering. Voorbehoud over de vraag hoe “auto-
noom” het brein daadwerkelijk is, of over de vraag hoe neurobiologie nu precies met 
de emoties, het gedrag en het handelen in verband kan worden gebracht - ‘many as-
pects of the neurobiology of depression remain only partly understood’, aldus Thase 
-467 blijven in deze veraanschouwelijking onbenoemd. Dankzij noties van collectivi-
sering (‘een systeem waardoor we kunnen denken, voelen en handelen’) wordt de 
suggestie gewekt dat de beschrijvingen algemene geldigheid genieten. 
 Hier blijft het niet bij. Illman doet ook een poging meer gedetaileerd inzichtelijk 
te maken hoe neurotransmissie in zijn werk gaat: 

[Fragment X]
(1) De elektrische impulsen springen van de ene cel naar de andere over 
een smalle spleet, de synaps genaamd. (2) Het eerste deel van de reis 
[…] is gemakkelijk. (3) Het tweede deel - de sprong over de synaps 
naar de andere cel - kan een stuk lastiger worden. (4) Het probleem zit 
hem in het overbruggen van de spleet en hier komen de neurotransmit-
ters (chemische boodschappers) om de hoek kijken. (5) Bij het berei-
ken van het einde van de eerste cel, geeft de impuls neurotransmitters 
af die in de synaps terecht komen. […] (6) Neurotransmitters brengen 
signalen over van de ene cel naar de andere.468

 
Mede dankzij personificatie zijn neurobiologische processen alledaagser gemaakt, als 
betrof het een avontuurlijk reisverhaal. Een vergelijkbaar veralgemenend effect heeft 
het alledaagse taalgebruik - zoals als ‘een stuk lastiger’ (3) en ‘om de hoek kijken’ (4) 
- en de antropomorfe voorstelling van de elektrische impulsen die - als een betrouw-
baar veerman - voor een veilige overtocht zorgen. Opnieuw is in deze alledaagse ty-
pering dus tezelfdertijd een zeker ontzag uitgedrukt.

reductionistische betoogtrant daarvan. De metafoor van de mens als “informatieverwerkende ma-
chine” roept in ieder geval associaties op met de wijze waarop zij door De La Mettrie in zijn 
L’Homme machine (1747) werd ingezet in de redenering dat het menselijk gemoed, het gedrag en 
het denken tot materiële eigenschappen kunnen worden herleid. De mens is niet wezenlijk anders 
dan een machine die op vele fronten, zonder inmenging van het individu en zijn intenties, auto-
noom en volgens vastliggende wetten opereert. Zie voor een beschouwing over deze visie Het be-
wustzijn te lijf. Een geschiedenis van de psychologie (1994) van Sacha Bem. 

467 Thase (2009, 207).
468 Illman (2004, 48).
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 Van belang is dat Illman hetzelfde procedé ook heeft gevisualiseerd (alsof het be-
grip van het proces door het “zien” ervan wordt vereenvoudigd). Afbeelding 1 verte-
genwoordigt twee neuronen en enkele neurotransmitters (de “t-vormige” elemen-
ten), waarvan drie zo te zien de oversteek hebben gemaakt:

Afbeelding 1. Representatie van neurotransmissie in Illman (2004, 49).

Het fysiologische proces van neurotransmissie is hier tot microniveau teruggebracht. 
In deze opgeschaalde representatie is niet langer sprake van een overweldigende 
kwantiteit van neurobiologisch materiaal - ‘miljoenen neuronen’ en, in fragment X, 
‘miljarden zenuwcellen’, of ‘één tot duizend andere cellen’ (2) - maar van een over-
zichtelijk geheel van welgeteld twee neuronen, één synaps en elf neurotransmitters. 
Cruciale informatie over schaalgrootte en samenstelling ontbreekt. 
 Het feit dat de t-vormige figuren precies in de uitsparingen van het neuron passen 
suggereert een geavanceerde systematiek (de rechter “neuron” op de afbeelding past 
als een sleutel in het slot), maar ontzagwekkend “complex” is het niet meer.469 De 
tekening wekt de indruk dat wat elders in specialistischer bewoordingen wordt uit-
gedrukt, “in wezen” tot deze eenvoud kan worden herleid.470 
 Dit alles vormt een voorbereiding op Illmans toelichting van het verband tussen 
deze signaaloverdracht en de gemoedstoestand. Hij neemt daarbij dopamine als 
voorbeeld; de monoamine neurotransmitter dus die, aldus de samenvatting van 
Christopher Sharpley, de activiteit moduleert in ‘brain areas involved with reward 
and motivation, working memory and attention’.471 Het zelfhulpboek meldt:

469 Daarmee relativeert de afbeelding ironisch genoeg dus de wijze waarop de signaaloverdracht eerder 
werd voorgesteld: als penibel en delicaat proces dat niet vanzelfsprekend een goede afloop kent.

470 Een effect van deze voorstelling van zaken is ook dat “het individu” in deze representatie geen rol 
meer speelt: iedere referentie naar aspecten van diens omgeving, het lichaam of zelfs maar het 
hoofd - waarbinnen het afgebeelde proces zich nochtans “afspeelt” - ontbreekt.

471 Sharpley (2013, 45).
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[Fragment XI]
(1) Soms komen de signalen niet goed over. (2) Het lukt [de cellen] 
niet om de naburige cellen te bereiken of ze bereiken de cellen wel maar 
krijgen daar geen respons. […] (3) [D]e hersenen zijn van nature ge-
neigd een vleugje opwinding te voelen, maar als de dopamine niet vrij-
komt, of wanneer bepaalde cellen niet reageren of geblokkeerd raken 
door tegenstrijdige signalen, dan wordt dat gevoel niet opgewekt. (4) 
Uiteraard is een depressie veel ingewikkelder dan dit tijdelijke uitblij-
ven van emotionele respons. (5) Maar in wezen is de werking - neuro-
nen die niet op de juiste manier op bepaalde gebeurtenissen reageren - 
vergelijkbaar. (6) En omdat het systeem op chemische wijze wordt 
bestuurd, kan chemisch ingrijpen - het toedienen van medicijnen - een 
defect corrigeren.472 

Opnieuw is er sprake van personificatie: cellen kunnen ‘opgewonden raken’ (3), ‘nei-
gen’ (3) en ‘blokkeren’ (3).473 Gevoelens die doorgaans met depressie worden geas-
socieerd - gebrek aan opwinding, het uitblijven van emotie - worden nu dus aan 
hersencellen zelf toegeschreven, alsof deze - en niet het depressieve individu - de ge-
volgen van een haperende neurotransmissie ondervinden. Hoewel Illman in (4) enig 
voorbehoud releveert, wordt dat in (5) gerelativeerd door het essentialistische - ‘in 
wezen is de werking […] vergelijkbaar’ (5). Van reserve is evenmin sprake in de laat-
ste zin van het fragment, waarin de causale relatie tussen depressie en de verstoring 
in neurotransmissie in therapeutisch perspectief nog eens expliciet wordt gemaakt: 
antidepressiva zorgen voor een herstel van het “defecte” proces van neurotransmissie 
dat aan depressie ten grondslag ligt. 
 Dezelfde opvatting is vertegenwoordigd in een hoofdstuk over antidepressiva:

[Fragment XII]
 (1) Een verkeerd neurotransmitterpeil in de hersenen, dat met depres-
sie in verband wordt gebracht, kunnen we vergelijken met een lege 
gootsteen waar de stop ontbreekt. (2) Dit is in wezen wat er bij 

472 Illman (2004, 49).
473 In dat opzicht vormt de passage overigens een opmerkelijk contrast met de wijze waarop diagnos-

tiek en symptomatologie van depressie in ditzelfde handboek werden beschreven; daar werd de 
geboden informatie dankzij het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden juist voortdurend 
direct op de concrete situatie van de lezer betrokken. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
de hier besproken informatie primair gericht is op informatieoverdracht en niet zo zeer op de 
mogelijkheid zich met de geboden kennis te identificeren.
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depressie gebeurt. (3) Antidepressiva plaatsen weer een stop in de goot-
steen, waardoor neurotransmitters weer op peil komen.474 

Dat de monoamine-hypothese van depressie - waarin verondersteld wordt dat ‘gene-
ral deficits of the monoamine neurotransmitters 5-HT, NA en DA in the brain lead 
to depression’ - omstreden is, speelt in deze huiselijke voorstelling van zaken geen rol: 
depressie is “in wezen” een alledaagse huishoudelijk probleem.475 Wat elders hypo-
theses zijn, wordt hier “verfeitelijkt”. De “de-ambiguïsering” bereikt zijn hoogtepunt 
wanneer de spoelbak wordt gevisualiseerd:

Afbeelding 2. Representatie van de werking van antidepressiva in Illman (2004, 71).

474 Illman (2004, 71).
475 Sharpley (2013, 47).
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Depressie is in deze voorstelling van zaken niet enkel bevattelijk, maar ook hanteer-
baar gemaakt: het lijden kan met een eenvoudige handeling - het plaatsen van een 
stop in de gootsteen - verholpen zijn. Specialistische kennis is niet nodig. Zodoende 
kan ook hier - zij het impliciet - het appèl op ‘zelfstandig handelen’ worden herkend, 
waarvan in fragment I over de fenomenologie en diagnostiek ook sprake was.476

 Illman is geen uitzondering, het eerder besproken Am I Okay? bevat een vergelijk-
bare bewering:

 [Fragment XIII]
(1) Een depressie is in feite net zoiets als hoge bloeddruk. (2) Medicij-
nen tegen hoge bloeddruk neemt men in om het vermogen van het li-
chaam om de bloeddruk op een normaal peil te houden, te herstellen. 
(3) Antidepressiva werken net zo - ze herstellen de oorspronkelijke na-
tuurlijke neurochemische toestand in de hersenen.477

Met behulp van analogie is het fysiologisch proces van neurotransmissie hier herleid 
tot het meer “alledaagse” en vaak voorkomende probleem van “hypertensie”. Beide 
kunnen met behulp van medicatie in hun “natuurlijke orde” worden hersteld. Dank-
zij de woordgroep ‘in feite’ (die herinnert aan ‘in wezen’ in XII en XIII) wordt deze 
analogie als een vereenvoudigde, maar evenwel feitelijk juiste vergelijking gekwalifi-
ceerd. Opnieuw betekent vereenvoudiging dus niet alleen een vermindering van spe-
cialistische details (vergelijk het vage ‘net zoiets als’ (1): de consequentie is ook een 
gewonnen “zekerheid” en “waarheid”.
 Het is opmerkelijk dat de genetica ook deel uit maakt van de bedoelde gezond-
heidscommunicatie: ‘Despite all effort’ aldus de conclusie van Lohoff die ik in hoofd-
stuk 2 aan het woord liet, ‘thus far, no single genetic variation has been identified to 
increase the risk of depression substantially. Genetic variants are expected to have 
only small effects on overall disease risk, and multiple genetic factors in conjunction 
with environmental factors are likely necessary for the development of MDD.’478 
Dat ook deze inzichten een perspectief op “kennen en kunnen” bieden, lijkt tegen 
die achtergrond bij voorbaat uitgesloten. Toch heeft men het noodzakelijk gevonden 
de laatste stand van zaken in deze publicaties recht te doen. In het populairweten-
schappelijke werk Onze hersenen (2006) van psychiater René Kahn bijvoorbeeld, 

476 Uiteraard is hier opnieuw decontextualisering geïmpliceerd - antidepressiva werken, zoals in hoofd-
stuk 2 beschreven is, niet bij iedereen en zorgen bovendien in veel gevallen voor bijwerkingen.

477 Frances and First (2000, 51).
478 Lohoff (2010, 539).
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worden in de paragraaf getiteld ‘Een gen dat in combinatie met stress tot depressie 
leidt’, de baanbrekende, maar niet onomstreden, onderzoeksresultaten van Caspi en 
anderen (2003) besproken:479

[Fragment XIV]
(1) Het bleek dat wanneer mensen met de korte, inefficiënte variant 
van het gen een stressvolle gebeurtenis hadden meegemaakt zij een veel 
groter risico liepen om een depressie te ontwikkelen dan de mensen die 
de lange versie van dit gen in zich droegen. (2) Sterker, ook al maakten 
mensen met de lange versie van het gen vele verschillende stressvolle 
gebeurtenissen door, dan hadden ze nog altijd de helft minder kans een 
depressie te ontwikkelen dan de mensen met de korte variant.480

Tendensen van onderspecificatie kunnen hier onder meer worden aangewezen in 
termen als ‘korte, inefficiënte variant’ (2) (in plaats van ‘short allele of the 5-HTT 
promoter polymorphism’), ‘lange versie van dit gen’ (3) (in plaats van ‘long allele’), 
in het feit dat niet worden gesproken over ‘individuals homozygous for the [long or 
short] allele’, maar over het meer gepersonaliseerde ‘mensen met de korte […] variant’ 
en over ‘mensen die de lange versie […] in zich droegen.’ (2) Bovendien is sprake van 
decontextualisering; het bedoelde onderzoek wees, aldus Caspi en anderen zelf, niet 
op ‘a direct association between the 5-HTT gene and depression’481 en bovendien is 
in latere studies betoogd dat het onderzoek veeleer een gevoeligheid voor negatieve 
omgevingsfactoren postuleerde bij individuen met de korte variant van het gen, ‘rather 
than predisosition to depression per se’. 482 Sharpley vat samen: ‘the SS 5-HTTLPR 
polymorphism might be more accurately described as a ‘sensitive to environment’ 
genetic factor rather than a ‘vulnerability to depression’ factor.’ 483 Kahn isoleert de 
studie van de academische context waarin deze circuleert met als gevolg dat het ver-
band tussen genetica, omgevingsinvloeden en depressie hier eenduidiger wordt voor-
gesteld.

479 Deze onderzoekers brachten, zoals ik in hoofdstuk 2 heb beschreven, voor het eerst de interactie 
tussen genen en omgevingsinvloeden met elkaar in verband toen zij vaststelden dat traumatische 
levensgebeurtenissen in veel gevallen tot depressie leidden bij dragers van ‘one or two copies of the 
[short] form of the 5-HTTLPR polymorphism’. 

480 Kahn (2006, 50).
481 Caspi e.a. (2003, 389).
482 Sharpley (2013, 36).
483 Sharpley (2013, 36).
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 Er wordt niet altijd gesimplificeerd. Genetica komt ook aan de orde op het online 
gezondheidsmagazine van het platform Psychology Today: 

[Fragment XV]
(1) Some types of depression tend to run in families. (2) However, de-
pression can occur in people without family histories of depression too. 
(3) Scientists are studying certain genes that may make some people 
more prone to depression. (4) Some genetics research indicates that risk 
for depression results from the influence of several genes acting togeth-
er with environmental or other factors. (5) In addition, trauma, loss of 
a loved one, a difficult relationship, or any stressful situation may trig-
ger a depressive episode.484 

In formuleringen als ‘some types of depression’ (1), ‘genes that may make some people 
more prone to depression’ (3), ‘some genetics research indicates’ (3) en in het relati-
verende ‘however’ in zin (2) is voorbehoud gearticuleerd. Met de zin ‘scientists are 
studying certain genes’ (3), ten slotte, wordt het voorlopige karakter van het genetisch 
onderzoek gereleveerd: het onderzoek is “ongoing”. De formulering is hier dus veel 
subtieler. 
 In de Duitse voorlichtingsfolder Rätsel Depression - de titel herinnert aan Das Rät-
sel Depression. Eine Krankheit wird entschlüsselt (zie paragraaf 3.2. en 3.3.) - waarin 
informatie geboden over ‘Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Therapieerfolge 
der Depression’, is men ook omzichtig. Zo wordt vermeld dat uit tweelingstudies 
blijkt dat ‘wenn einer von beiden eine Depression hat […] die Wahrscheinlichkeit 
etwa 40 Prozent [beträgt], dass der andere […] auch eine Depression bekommt.’485 
Deze behoedzaamheid, uitgedrukt in onder meer de woorden ‘Wahrscheinlichkeit’ 
en ‘etwa’, wordt nog eens onderstreept in de volgende toelichting:
 

[Fragment XVI]
(1) Diese Zahl zeigt, dass die genetische Veranlagung eine gewisse Bedeu-
tung hat. (2) Sie zeigt aber auch, dass die Gene nicht allein entscheiden, 
denn in 60 Prozent der Fälle bekommt der eineiige Zwilling des Depres-
siven ja keine Depression, obwohl er die genetische Veranlagung dazu hat. 
(3) Wie er es schafft, die Depression zu vermeiden, dazu gibt es leider 

484 Vgl. <https://www.psychologytoday.com/conditions/depressive-disorders-children-and-adolescents# 
causes>.

485 Lemme (2007, 15-16).
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keine wissenschaftlich belegten Empfehlungen. (4) Heute sind bereits ei-
nige Gene bekannt, die bei depressiven Menschen überdurchschnittlich 
häufig verändert sind. (5) Depression wird aber sicherlich nicht durch ein 
einzelnes Gen verursacht, sondern durch viele verschiedene.486

Wel liggen in het voorbehoud over wat reeds bekend is, verwachtingen besloten over 
wat nog komen kan. Het woord ‘bereits’ in de zin ‘heute sind bereits einige Gene 
bekannt, die bei depressiven Menschen überdurchschnittlich häufig verändert sind’ 
(4), anticipeert immers op onderzoeksresultaten die in de toekomst wellicht nog van 
de genetica mogen worden verwacht.
 In het publieksboek Brave New Brain. Conquering Mental Illness in the Era of the 
Genome (2001) - het laatste voorbeeld dat ik in deze paragraaf ter sprake wil brengen 
- heeft de Amerikaanse neurowetenschapper en psychiater Nancy Andreasen zich 
eveneens uitgesproken over de toekomst van het onderzoek naar de genetische 
grondslagen van psychiatrische problematiek. Zij is veel minder voorzichtig:

[Fragment XVII]
(1) Brave New Brain tells […] the story of a voyage of discovery, a story 
about what scientists and clinicians are learning when mind and mole-
cule meet. (2) At present, no book exists to explain it to lay readers 
interested in following the explosion in knowledge that will result from 
the meeting of mind and molecule. (3) The lay public should be pre-
pared to share in the excitement of the discoveries that will unfold over 
the next several decades. (4) The title of this book, which comes from 
some famous lines from Shakespeare’s The Tempest, was chosen to con-
vey the sense of enthusiasm and optimism currently felt by clinicians 
and scientists who work with mental illnesses: ‘Oh brave new world, 
that hath such people in it.’487

Convergerende noties van progressie en optimisme - ‘discovery’ (1), ‘learning’ (1), 
‘explosion in knowledge’ (2), ‘discoveries’ (3), ‘will unfold’ (3), ‘enthusiasm and op-
timism’ (4) - laten over de glorieuze toekomst van de genetica geen twijfel bestaan. 
Van nuancering of reserve bij deze utopische visie is geen spoor te bekennen.488 Dat 

486 Lemme (2007, 15-16).
487 Andreasen (2001, x).
488 In de uitdrukking van deze utopische visie speelt literatuur dus een crucial rol. Andreasen verwijst 

naar de regels: ‘O wonder!/ How many goodly creatures are there here!/ How beauteous mankind 
is! O brave new world,/ that has such people in’t.’ (The Tempest, 5.1: 203-206). De auteur merkt 
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is mede het gevolg van een finalistisch begrip van wetenschapsontwikkeling: de over-
tuiging dat de ontwikkeling van genetische kennis kan worden voorspeld in termen 
van ‘a voyage of discovery’ (1), of, als een reeks ‘discoveries that will unfold over the 
next several decades’ (3), die ontegenzeggelijk in een ‘explosion in knowledge’ (2) 
zullen resulteren.489 
 In het volgende citaat, afkomstig uit het hoofdstuk ‘Mood Disorders’ resumeert 
Andreasen de inzichten uit het domein van de genetica die voor het onderzoek naar 
stemmingsstoornissen relevant worden geacht. (De namen ‘Collins’ en ‘Venter’ ver-
wijzen naar de oprichters van het ambitieuze Human Genome Project dat, in de ja-
ren 90 van de vorige eeuw, ambieerde een integrale beschrijving te leveren van het 
menselijke genoom.)490

[Fragment XVIII]
(1) First, most major mental illnesses are almost certainly caused by 
more than one gene. (2) Scientists interested in the genetics of mental 
illness now murmur the mantra of ‘multiple genes of small effect.’ (3) 
Sorting through the human genome to find the multiple genes for a 
specific illness will take time, but the detail on the map of the human 

elders op dat deze regels bovendien kunnen worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de 
dystopische toekomst zoals deze is uitgewerkt in de roman Brave New World (1932) van Aldous 
Huxley. Men moet ervoor waken dat de ongekende technologische vooruitgang niet tot misbruik 
leidt: ‘The brave new world created by the tools of science must be the humane and enlightened 
one of Shakespeare, not the totalitarian and self-indulgent world envisioned through the misuse 
of science […].’ (2001, x).

489 Hierin kan een visie worden herkend waarin wetenschappelijke ontdekkingen het resultaat zijn 
van een lineair en cumulatief verloop van succesvolle kennisacquisitie: naar mate de tijd verstrijkt 
zullen onderzoekers steeds dichter bij begrip en inzicht komen. Een visie dus, die volledig voor-
bijgaat aan inzichten uit wetenschapshistorische en -sociologische studies waarin nu juist het 
niet-lineaire en onvoorspelbare karakter van wetenschapsontwikkeling is gepostuleerd onder ver-
wijzing naar onder meer de sociale en culturele context waarin wetenschappelijk onderzoek inge-
richt en bedreven wordt en die bovendien mede bepaalt of onderzoeksresultaten überhaupt als 
‘exciting explosions in knowledge’ zullen worden geïnterpreteerd. Dit utopische toekomstbeeld 
kan, anders gezegd, enkel bestaan bij de gratie van het idee dat ‘scientific knowledge is [not] a 
human creation, made with available material and cultural resources, [but] simply the revelation 
of a natural order that is pregiven and independent of human account.’ Golinski (1998, 6). In 
Making Natural Knowledge (1998) biedt wetenschapshistoricus Jan Golinski een overzicht van de 
kritische discussies die deze opvatting hebben gerelativeerd. 

490 Shampo and Kyle (2011, 26) schrijven: ‘American-born biochemist-geneticist J. Craig Venter is 
acknowledged, along with geneticist Francis Sellers Collins […] as being a primary force behind 
the Human Genome Project. Venter, with private funding, and Collins, with public funding, inde-
pendently mapped and sequenced human DNA.’
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genome is steadily accumulating under the leadership of Francis Col-
lins and Craig Venter. (4) Cleverly efficient computer technologies and 
statistical methods are now available to shift through this mass of infor-
mation. (5) Within a few years, we will probably be able to identify the 
genetic mutations that differentiate people who have developed man-
ic-depressive illness (for example) from those who have not. (6) These 
comparisons will help us determine both ‘bad alleles that predispose a 
person to the development of illness, as well as ‘good alleles’ that pro-
tect against it.491

Met de zin ‘murmur the mantra of ‘multiple genes of small effect’ (2) refereert An-
dreasen aan de veronderstelling, door mij in hoofdstuk 2 besproken, dat depressie 
niet gelieerd is aan een enkel gen, maar aan vele afzonderlijke genen met ieder een 
beperkt effect: ‘there is no universal susceptibility gene for MDD. It can be expected 
that multiple genes with small effect sizes contribute to depression.’492 Deze verwach-
ting wordt beschreven als een hypothese met een aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid: ‘almost certainly caused’ (1). Deze zekerheid kan ook worden herkend 
in het woord ‘mantra’ (2), dat doorgaans immers wordt gebruikt ter aanduiding van 
een boodschap die vanwege zijn zeggingskracht voortdurend wordt herhaald en (in 
het Hindoeïsme) bovendien refereert aan een met goddelijke kracht geladen spreuk 
of formule. Aan de hypothese wordt zodoende dus autoriteit verbonden. De twijfel 
die in wetenschappelijke studies naar de genetische oorzaken van depressie is gearti-
culeerd, wordt hier gerelativeerd; deze verkrijgt dankzij extrapolatie van een reeks 
rudimentaire onderzoeksresultaten een tijdelijk - en per implicatie overzichtelijker - 
karakter.

3.5. Besluit

In en met de bestudeerde publicaties is geprobeerd kennis over depressie inzichtelijk 
te maken voor een breed, niet specialistisch geschoold publiek. Uitgangspunt bleek 
in veel gevallen de veronderstelling dat het verwerven van inzichten over de aard, 
oorzaken en behandelingswijzen van depressie een voorwaarde vormt om te kunnen 
genezen en om de regie over de eigen gezondheid te herwinnen. Kennisacquisitie en 
genezing gaan dus hand in hand. 

491 Andreasen (2001, 322).
492 Lohoff (2010, 544).
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 Tegen die achtergrond wordt gebruik gemaakt van verschillende strategieën die 
“bevattelijkheid” effectueren; depressie wordt teruggebracht tot een overzichtelijke 
lijst diagnostische criteria die in zelftests eenvoudig aan de eigen gezondheid kunnen 
worden gelieerd, al te specialistische technische terminologie wordt verwoord in al-
ledaags taalgebruik, neurobiologische mechanismen zijn in overzichtelijke afbeeldin-
gen veraanschouwelijkt en er is gebruikt gemaakt van beeldspraak waarbij het onbe-
kende en (voor niet-deskundigen) vermoedelijk “wezensvreemde” in verband wordt 
gebracht met wat hen bekend(er) kan voorkomen. Daarmee komen de werken trou-
wens tegemoet aan de ambities zogenoemde ‘plain language movements’ of ‘clear and 
simple language momevents’ die er, aldus Christina Zarcadoolas in de studie ‘The 
Simplicity Complex. Exploring Simplified Health Messages in a Complex World’ 
(2011) vanuitgaan dat simplificatie van gezondheidswetenschappelijke kennis bij-
draagt aan wat men ‘health literacy’ heeft genoemd. Met ‘health literacy’ bedoelt 
men ‘the wide range of skills and competencies people use in order to seek out, com-
prehend, evaluate, and use health information and concepts’ die het op hun beurt 
mogelijk maken ‘to make informed choices, reduce health risks, and improve health 
outcomes and overall quality of life.’493 
 Kenneth Kendler en anderen hebben depressie beschouwd als een ‘complex, mul-
tifactorial disorder’, waarbij ‘gaining a deeper understanding of [its] etiology’ moet 
bestaan uit het in kaart brengen van ‘a broad array of risk factors that act at different 
stages of development’.’494 “Gaining deep understanding” vergt hier een perspectief 
waarbinnen de heterogeniteit van depressie het uitgangspunt vormt. In de publica-
ties die in dit hoofdstuk ter sprake kwamen, vraagt “gaining understanding” juist om 
het tegenovergestelde: wie streeft naar overzichtelijkheid en begrijpelijkheid heeft 
voor de in hoofdstuk 2 gereleveerde noties van pluriformiteit en raadselachtigheid 
geen plaats. De symptomatologie van depressie wordt een schijnbaar eenduidige 
reeks klachten die zich bij iedere patiënt op een vergelijkbare wijze manifesteert en 
op ieder van hen dezelfde impact heeft. Deze voorstelling van zaken is dus tegenge-
steld aan die van onder meer Rei Monden en anderen zoals besproken in hoofdstuk 
2. Zij typeerden ‘[t]he heterogeneity of Major Depressive Disorder (MDD) [as] one 
of the great challenges in psychiatry. Patients with MDD vary in terms of severity, 
age of onset, duration of their disorder, recurrence and symptom profiles.’495

 In beschrijvingen van de diagnostiek ontbreekt het voorbehoud over wat Rom 
Harré ‘the benchmark problem’ heeft genoemd en dat gepaard gaat met de 

493 Zarcadoolas (2011, 339).
494 Kendler e.a. (2006b, 123).
495 Monden e.a. (2015, 2).
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epistemische en ontologische vragen als ‘along what dimension ought one to consi-
der “troubles”, and where, on any of those dimensions, do we pass the scope of the 
ordinary to the domain of the extra-ordinary?’496 In plaats daarvan wordt benadrukt 
dat het onderscheid tussen “ziek” en “gezond” - juist dankzij de diagnostische criteria 
van de DSM - relatief eenvoudig kan worden gemaakt. De poëticale problematiek 
van depressie komt niet ter sprake, zelfs niet wanneer daar onmiddellijk aanleiding 
toe is, zoals de in het werk van Illman geciteerde opmerkingen van de komiek Mil-
ligan (Fragment II, 4) waarin de tekortkomingen van de taal expliciet wordt be-
noemd. Daarentegen kon worden gewezen op een procedé waarbij depressie juist 
wordt voorgesteld als een (taal-onafhankelijke) “disease entity”. Zo wordt geabstra-
heerd van het feit dat depressie een voorlopige naam is ter aanduiding van klachten 
die veelvuldig tezamen kunnen optreden en die in de psychiatrie als zodanig (onder 
meer voor communicatieve en administratieve doeleinden) van grote waarde blijkt. 
 Concluderend kan worden gesteld dat de disseminatie van kennis over de symp-
tomatologie, diagnostiek, etiologie en behandeling van depressie in de besproken 
werken gepaard gaat met een relativering van noties van onzekerheid en meerduidig-
heid. De ambitie om informatie over depressie begrijpelijk en toegankelijk te presen-
teren, heeft gevolgen voor de (voorstelling van) epistemologische en poëticale proble-
men die, zoals ik in het voorgaande hoofdstuk heb getoond, in het wetenschappelijk 
verkeer juist breed zijn uitgemeten. Twijfel en raadselachtigheid maken plaats voor 
noties van feitelijkheid en zekerheid. Bovendien is sprake van decontextualisering; 
inzichten worden aan het wetenschappelijke domein in kwestie onttrokken en als 
geïsoleerde kennis gewaardeerd. Zelfs bij de representatie van genetische factoren - 
waarover nog maar nauwelijks consensus bestaat - bleek voorbehoud niet altijd no-
dig. Daar wordt het enigmatische karakter van depressie met een beroep op een 
veelbelovende wetenschappelijke toekomst tot een tijdelijk - en dus overzichtelijk - 
probleem gemaakt.
 In het volgende hoofdstuk - waarin ik toe kom aan de primaire doelstelling van 
het onderzoek - ga ik na op welke wijze depressie in autobiografische literatuur is 
voorgesteld. In het bijzonder analyseer ik de wijze waarop wetenschappelijke en po-
pulairwetenschappelijke publicaties in een selectie autobiografische literatuur zijn 
geannexeerd en wat daarvan de functie is. 

496 Harré (2004, 409).
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Hoofdstuk 4
‘Ik kan niet genezen van 
een kwaal die ik niet ken’ - 
Intertekstualiteit en kennis

4.1. Vooraf

Nu ik in hoofdstukken 2 en 3 heb geïnventariseerd op welke wijze er in medisch-we-
tenschappelijke studies en in publicaties gelieerd aan het domein van de gezondheids-
communicatie is geschreven over de symptomatologie, de etiologie, de diagnostiek en 
de behandeling van depressiviteit, ben ik toegekomen aan het primaire doel van deze 
studie: een analyse van de wijze waarop depressie is gerepresenteerd in een selectie au-
tobiografische geschriften.497 Ter vergelijking dringt zich een rivierdelta op waarin ken-
nis en inzichten over de etiologie en pathogenese van depressie als sediment langs vele 
vertakkingen worden getransporteerd: het door mij samengestelde corpus - waaruit ik 
zo dadelijk een aantal passages zal bespreken - kan als een van de kruispunten van dit 
stelsel onderling verknoopte waterwegen beschouwd worden: medische terminologie 
en theorievorming, ontleend aan onder meer wetenschappelijke handboeken, artike-
len, publieksboeken en voorlichtingsmateriaal, zijn er geïntegreerd in het vertoog van 
een “ik” dat deze inzichten becommentarieert en aan de eigen ervaringen verbindt.498 

497 Een toelichting op de selectie van het corpus alsmede op de opzet en vraagstelling van het onder-
zoek vindt men in hoofdstuk 1.

498 Ik ontleen dit beeld aan het proefschrift van Leonieke Vermeer (2001). Zij gebruikt een vergelijk-
bare metafoor voor de disseminatie van natuurwetenschappelijke kennis, waarin, zo demonstreert 
zij, ook de literatuur een plaats heeft. Zij spreekt over een ‘rivierenlandschap waarin literatuur en 
wetenschap als twee stromende rivieren voortdurend in beweging zijn en van vorm veranderen, af 
en toe nader tot elkaar komen en een gemeenschappelijke bedding hebben, zich daarna weer 
splitsen, en zo verder.’ (253) 
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 In dit hoofdstuk presenteer ik de resultaten van mijn analyse van de wijze waarop 
dat proces van toe-eigening en evaluatie verloopt. Daarbij wil ik (a) de vraag beant-
woorden hoe de functie van deze intertekstualiteit kan worden begrepen en (b) de-
monsteren wat er met de kennis gebeurt wanneer deze door de “ik” in zijn verslagleg-
ging wordt geïncorporeerd. 
 Hieronder licht ik de doelstellingen en opzet van dit hoofdstuk nader toe aan de 
hand van een passage uit de autobiografie Underneath the Lemon Tree. A Memoir of 
Depression and Recovery (2012) van Mark Rice-Oxley. Ik analyseer het fragment kort, 
waarna ik zal verduidelijken welke aspecten ervan belangrijk zullen zijn voor mijn 
analyses in de rest van het hoofdstuk. Rice-Oxley’s werk, handelend over de patholo-
gische somberheid van een journalist werkzaam bij de Britse krant The Guardian, 
vangt aan met de beschrijving van een feestelijke avond op een Londense partyboot 
alwaar de “ik”, te midden van vrienden en familieleden, zijn veertigste verjaardag 
viert. Dat moment markeert het begin van een diepe depressie waarvan in de rest van 
de autobiografie verslag wordt uitgebracht:

[Fragment I] 
(1) I am on a boat on the Thames. (2) The London Rose, it is called, and 
it’s a bit shabby, like something that might sink in the Philippines, 
though it’s scrubbed up OK for my birthday party. (3) There’s a dance 
floor and a bar, which sells water for £2.50, and some mighty speakers 
that are so loud that they leave a noise like xoxox in your ears. (4) My 
brother-in-law is dressed as James Brown, which doesn’t happen every 
day. […] (5) Friends are congratulating me on a thoroughly good idea. 
(6) I, however, am having the most frightening time of my life. (7) I 
don’t know it, but I am having what they used to call a nervous break-
down. (8) In the weeks that follow I will travel to the edge of madness, 
scaring the hell out of everyone around me.499

In zin (1) tot en met (6) biedt een ‘I’ een nauwgezette beschrijving van het feestge-
druis. Met de woordgroepen ‘I am’ (de “ik” percipieert zichzelf ), ‘there is’ en ‘is 
dressed’ (de “ik” percipieert zijn omgeving) zijn daarbij de onmiddellijke ervaring en 
de directe waarneming van deze “ik” uitgedrukt.500 Als gevolg van de “narration 

499 Rice-Oxley (2012, xi, cursiveringen in origineel). Omwille van de overzichtelijkheid van mijn 
betoog heb ik het fragment hierboven ingekort, maar zodanig dat er aan de strekking ervan niets 
is veranderd. 

500 Met de onomatopee ‘xoxox’ - die het effect van het volume van de geluidsinstallatie moet naboot-
sen - wordt ook van de auditieve perceptie gewag gemaakt.
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simultanée” in (1) tot en met (7) lijkt er tussen het ervaren en de getuigenis daarvan 
nauwelijks onderscheid te bestaan. 
 In het fragment is echter tezelfdertijd een “ik” te onderscheiden die de indruk 
wekt tot het onmiddellijke ervaren juist wél afstand te genieten. In (6) tot en met (8) 
wordt distantie tot het onmiddellijke beleven gesuggereerd door woorden die een 
“beschouwende” connotatie hebben: ‘however’ (6) (de “ik” last voorbehoud in”) en, 
in (7) , ‘what they used to call’ (dit suggereert analyse, want de “ik” meldt op de 
hoogte te zijn van de terminologie van anderen).501 Ervaringen worden hier dus niet 
onmiddellijk “geventileerd”, zij zijn veeleer het object van reflecterend vertellen ach-
teraf. De werkwoordstijd draagt daaraan bij: de ‘I’ heeft overzicht zo blijkt uit ‘in the 
weeks that follow’ en uit ‘I will travel’ (8). Hij is, zo suggereert deze “narration ante-
rieure”, op de hoogte van de verhaalontwikkeling.
 Er is in fragment I dus zowel uitdrukking verleend aan de onmiddellijke ontrege-
lende ervaringen van een “ik”, als aan de overwegingen van een “ik” die daar - ach-
teraf - op reflecteert. Daarmee is er in het fragment zowel een “ik-nu” vertegenwoor-
digd (die vanuit het heden de ervaringen van een eerder “ik” betekenis geeft), als een 
“ik-toen” (dat is de “ik” die deze ervaringen beleeft vóór het moment van vertellen).502 
Wie voorts nagaat hoe deze twee “ikken” zich tot elkaar verhouden, merkt op dat het 
onderscheid tussen deze “ikken” in belangrijke mate cognitief bepaald is: er is een 
“ik” dat (naar eigen zeggen) kennis heeft en die op basis daarvan het ervaren van het 
eerder “ik” - dat deze kennis nog niet bezit - tot object van analyse maakt. Uit de zin 
‘I don’t know it but I am having a nervous breakdown’ (7) - waarin de twee “ken-
nisniveaus” zelfs binnen het bestek van één enkele zin zijn gereleveerd - blijkt deze 
epistemische hiërarchie, zoals ik het onderscheid tussen de “ikken” hier zou willen 
typeren, nog wel het duidelijkst. In de passage laten zich zodoende goed de effecten 
illustreren van distantiërende “self narration”: waarbij de “ik-nu” ‘laat merken dat hij 
vroeger bepaalde dingen nog niet wist of […] zijn denkbeelden van vroeger 
[corrigeert].’503 Met behulp van deze narratieve strategieën is ontwikkeling 

501 Uiteraard ben ik hier intertekstualiteit op het spoor: de “ik” refereert aan de terminologie van een 
niet nader gespecificeerde ‘they’. Ik kom daar verderop in deze paragraaf op terug. 

502 Het gaat uiteraard niet aan het onderscheid tussen het belevend “ik” en het reflecterend “ik” te 
verabsoluteren. Ook in het vertoog van het belevend “ik” kunnen immers “reflexieve elementen” 
worden aangewezen, bijvoorbeeld in de zin ‘speakers that are so loud that they leave a noise like 
xoxox in your ears’: aan de onmiddellijke perceptie wordt daarin door middel van een vergelijking 
tezelfdertijd betekenis verleend. Bovendien ontstijgt ook de beschrijving van de uitzonderlijke 
feestkledij van zijn broer (‘which doesn’t happen every day’) het uitdrukken van de momentane 
beleving.

503 Missinne (2013, 106). Ik schreef hierover uitvoeriger aan het slot van paragraaf 1.4.
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uitgedrukt: de “ik” heeft sinds het ontregelende moment op zijn verjaardag inzicht 
verworven in de aard van het eigen lijden. 
 Voor het vervolg van mijn beschouwing is het belangrijk te constateren dat inter-
tekstualiteit in de constructie van deze cognitieve transitie een cruciale rol speelt. Ter-
wijl de “ik” op de partyboot geconfronteerd wordt met ontregelende en tezelfdertijd 
raadselachtige ervaringen, diagnosticeert de “ik” die hierover in retrospectie vertelt, 
deze ervaringen met behulp van een medisch-psychiatrische term. Het begrip ‘ner-
vous breakdown’ (7) is in wetenschappelijke publicaties gehanteerd om een ‘time-li-
mited condition’ te beschrijven ‘that presents with primarily anxious and depressed 
features’.504 Het is juist deze functie van intertekstualiteit - waarbij verwijzingen naar 
medisch-psychiatrische begripsvorming een plaats hebben in de uitdrukking van cog-
nitieve ontwikkeling van de “ik”- die in dit hoofdstuk centraal zal staan. 
 Ik geef nog een voorbeeld. Op veel meer plaatsen in de autobiografie is immers 
uitdrukking verleend aan het niet-weten van een “ik-toen” en het weten van de “ik-
nu”. ‘What is wrong with me?’ vraag de “ik” zich bijvoorbeeld af nadat hij aan het 
begin van de autobiografie een reeks voor hem onverklaarbare klachten heeft opge-
somd.505 En elders: ‘[I] [t]ry to find out what’s wrong with me. Depression still seems 
an alien word.’506 Ook in de volgende (elliptische) zinnen, waarin de reactie van de 
“ik” is verwoord op de diagnose die hem even daarvoor door zijn arts is meegedeeld, 
is verwarring uitgedrukt. Hij herkent zichzelf allerminst in het beeld dat hij van heeft 
van mensen die aan depressie lijden.

[Fragment II]
(1) Depression? (2) I recoil physically at the mention of the word. (3) 
Depression is other people. (4) People with dark mysterious child-
hoods, or fatal flaws; people who ate too much or too little, or had no 
friends, or agonised about their jobs or their loves, or both. […] (5) 
These are all ideas that come from a different world, as alien to me as 
Sanskrit or voodoo. (6) What do I have to be depressed about? 507 

504 Rapport e.a. (1998, 282). Dat de “ik” stelt: ‘what they used to call’, suggereert dat hij de term ook 
evalueert: de term ‘nervous breakdown’ is in medische studies inderdaad niet langer zonder meer 
gangbaar. Zie over deze ontwikkeling het boek How Everyone Became Depressed. The Rise and Fall 
of the Nervous Breakdown (2013) van Edward Shorter.

505 Rice-Oxley (2012, 5).
506 Rice-Oxley (2012, 56).
507 Rice-Oxley (2012, 23-24). Een vergelijkbaar fragment, dat volgt op een passage waarin de “ik” 

een reeks voor hem onverklaarbare klachten heeft beschreven, is het volgende: ‘The next morning, 
walking to the station along the Embankment with the night on the Thames looming in front of 
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Het fragment staat (net als fragment I) in de tegenwoordige tijd waardoor er geen 
afstand lijkt te bestaan tussen dat wat de “ik” vertelt en hetgeen hij ervaart. Er is, 
getuige zin (2), sprake van een fysieke ontregeling - van terugdeinzen en huiver - die 
mede te maken heeft met het enigmatische karakter dat depressie voor de “ik” bezit. 
Deze heeft weliswaar associaties bij depressie, maar weet deze niet aan de eigen symp-
tomen te verbinden: de vragen in (1) en (6) kunnen daarvan getuigen, maar ook de 
repetitie van ‘or’ in (4) en de woorden ‘other’ (3), ‘dark mysterious’ (4), ‘different 
world’ en ‘alien’ (5); zij hebben de notie geheimzinnigheid en onbekendheid met 
elkaar gemeen.508 
 De onwetendheid van deze “ik” steekt scherp af tegen passages waarin een “ik” 
het woord voert dat achteraf met kennis van zaken over deze ervaringen - en de oor-
zaken daarvan - vertelt. Verderop in de autobiografie heeft de “ik” zich bijvoorbeeld 
wel degelijk met de diagnose geïdentificeerd en zijn de eerdere aannames over de aard 
van depressie herzien: ‘I am mentally ill. […] Mental illness is rarely about lifestyle 
or choices we make or weakness of character. It just happens to certain people, lots 
of people, for lots of different reasons.’509

 Verwijzingen naar wetenschappelijke termen hebben - zo laat het volgende tekst-
fragment zien - in deze uitdrukking van cognitieve ontwikkeling een belangrijke rol. 
Vlak na het zojuist besproken fragment II treft men onderstaande overweging aan die 
via een expliciete tijdsmarkering enkele jaren later gesitueerd wordt: ‘Two years on, and 
after myriad conversations with psychiatrists, neuroscientists and fellow sufferers’.510 

[Fragment III]
 (1) Some psychiatrists and brain specialists believe depression is caused 
by a collapse of the chemical circuitry in the brain known as the limbic 
system. (2) This chain reaction of neurological transmitters regulates 
some of the fundamental things that we tend to take for granted: our 
moods, our sleep-wake cycle, our appetite, our hormonal system. (3) If 
it becomes overloaded there can be a sudden drop in serotonin and 

me, I began to look enviously at other people: he’s not me, she’s not me, they’re not me. What is 
wrong with me?’ (5)

508 De zin heeft daarmee een iconisch karakter: de syntactische organisatie - een nevenschikkende 
enumeratie van alternatieven - correspondeert met het gebrek aan uitsluitsel over de aard en oor-
zaak van depressie die erin is uitgedrukt. 

509 Rice-Oxley (2012, 279-280).
510 Rice-Oxley (2012, 25).
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noradrenaline, the chemicals that keep the circuit buzzing. (4) The cir-
cuitry stops working properly. (6) And we become depressed.511

Het “bezonnen” karakter van de wijze waarop depressie hier door de ‘ik” benaderd 
wordt, vormt een opvallend contrast met de (fysieke) ontregeling van de “ik” uit 
fragment II. Van onwetendheid is weinig meer te bekennen: de “ik” maakt gewag 
van medisch-psychiatrische terminologie en etiologische inzichten. Met het limbisch 
systeem (1) wordt immers het geheel van interacterende hersenstructuren - ‘the pre-
frontal cortex, cingulate cortex, amygdaloid nuclear complex, limbic thalamus [and] 
hippocampal formation’ - aangeduid ‘[that] appear to serve fundamental aspects of 
emotional processing and provide relevant and motivational information […] to re-
gulate complex behaviors.’512 De “ik” noemt ook ‘serotonin and noradrenaline’: be-
grippen ter aanduiding van specifieke typen neurotransmitter die, naar in hoofdstuk 
2 gebleken is, veelvuldig kunnen worden aangetroffen in publicaties over de veron-
derstelde verbanden tussen depressie en neurotransmissie. Aan een van deze veron-
derstelde verbanden wordt door de “ik” expliciet gerefereerd in zin (3) waar hij 
spreekt over ‘a sudden drop in serotonin en noradrenaline’. Daarmee verwijst hij naar 
de hypothese dat het ontstaan van depressie kan worden toegeschreven aan een tekort 
van deze neurotransmitters.513 Het effect van deze toe-eigening moge duidelijk zijn: 
depressie is aan het verwarrende beleven onttrokken en tot object van zelfanalytische 
beschouwing gemaakt. In samenhang met deze toe-eigening is de ervaring - in for-
muleringen als ‘things we tend to take for granted’ en ‘our moods, our sleep-wake 
cycle, our appetite, our hormonal system’ (3) - bovendien sterk gede-individuali-
seerd.514 De “ik” spreekt niet enkel over de oorzaken van zijn eigen psychopathologi-
sche toestand, maar ook over die van een door hem verondersteld patiëntencollectief. 
 Het is goed hier aandacht te besteden aan de wijze waarop de toegeëigende be-
grippen door de “ik” worden weergegeven. In Rice-Oxley’s autobiografie zijn het 
lymbisch systeem en daaraan gelieerde neurobiologische processen voorgesteld als 
‘chemical circuitry’ (1) en ‘chain reaction’ (2): een onderspecificatie ten opzichte van 
de wetenschappelijke duiding van het begrip die de werking ervan evenwel aan-
schouwelijk maakt.515 De formuleringen evoceren immers noties van cycliciteit of 

511 Rice-Oxley (2012, 26).
512 Morgane e.a. (2005, 143).
513 Ik beschreef deze hypothese in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.1.
514 Mijn cursiveringen.
515 Onderspecificatie geldt in dit proefschrift niet als pejoratieve term waarmee ik een oordeel wil 

vellen over de kwaliteit van de weergave van medische kennis door de “ikken”. Hierover heb ik 
reeds geschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1. Schoolmeesterlijk evalueren is van mijn 
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regulariteit, die ook terugkeren in de representatie van neurotransmitters als ‘chemi-
cals that keep the circuit buzzing’ (3): het zijn de neurotransmitters die voor het re-
guleren van de stemming verantwoordelijk zijn. Waaruit die verantwoordelijkheid 
precies bestaat blijft daarbij trouwens onbenoemd. Welke mechanismen voor een 
“overloaded system” zorgen en hoe de ‘sudden drop in serotonin and noradrenaline’ 
op zijn beurt in de hand is gewerkt, komt eveneens niet ter sprake.  
 Men kan in het fragment dus de ‘transformation’ aanwijzen waarover Gillian Beer 
(1990) en Mary Kemperink en Leonieke Vermeer (2008) hebben geschreven: klaar-
blijkelijk gaat de toe-eigening van medische termen - en de uitdrukking van toege-
nomen begrip ten opzichte van de eerdere “ik” die daarvan het effect is - met trans-
formatie van medische-kennis gepaard. In termen van Claes (2011) is er sprake van 
deletie: (de inhoud van) medische begripsvorming wordt in precisie afgevlakt.516 
Bovendien blijven de reserve en het voorbehoud onbesproken waarmee de betref-
fende etiologische theorie in wetenschappelijke discussies, naar in hoofdstuk 2 geble-
ken is, voortdurend is omkleed. 
 Dat neemt niet weg dat er voor de “ik” wel degelijk een aanvaardbare etiologische 
verklaring voor eerder nog onbegrepen lijden is verworven: de ”ik” presenteert het 
functioneren van de hersenen - gegarandeerd door een adequate werking van het lim-
bisch systeem - immers als voorwaarde voor het algehele psychopathologische functi-
oneren. Dat laatste kan worden onderkend in de stringente causale redenering in (4) 
en (5): ‘The circuitry stops working properly. And we become depressed’ waarbij het 
limbisch systeem als fundament van de stemming wordt voorgesteld en het falen van 
dit systeem als factor die direct aan de oorzaak van depressiviteit ten grondslag ligt. 
Deze neurobiologische opvatting van de aard van depressie wordt elders in de auto-
biografie herhaald, bijvoorbeeld wanneer de “ik” in het slothoofdstuk concludeert: ‘I 
am mentally ill. I broke a bit of my brain, like you might break your collarbone.’517 
 Wat heb ik tot nu toe willen demonstreren? (1) In Underneath the Lemon Tree is 
niet enkel een “ik” vertegenwoordigd die uitdrukking verleent aan het momentane 
lijden aan depressie. Er kunnen daarentegen meerdere “ikken” worden aangewezen 
die zich op een verschillende manier tot het eigen lijden verhouden: er is een ondes-
kundig “ik” die zijn depressie in verwarring beleeft, maar ook een deskundig “ik” die 
deze beleving tot object van reflectie maakt. (2) Verwijzingen naar medische kennis 
hebben in de constructie van dat (cognitieve) onderscheid een plaats; zij zijn, met 

letterkundige analyse immers niet het doel. Mijn doel is te laten zien wat er gebeurt wanneer ken-
nis door de “ik” in zijn verslaglegging wordt geïncorporeerd om vervolgens iets te kunnen zeggen 
over de aard en functie van intertekstualiteit. 

516 Zie over Claes (2011) mijn aantekeningen in de inleiding, paragraaf 5.2.1.
517 Rice-Oxley (2012, 279).
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andere woorden, deel van het geheel van strategieën waarmee depressie aan het indi-
viduele verwarrende beleven onttrokken is. (3) De wetenschappelijke inzichten 
waaraan de vertellers refereren, blijven niet intact, maar veranderen wanneer zij in 
het vertoog van de “ik” worden geïncorporeerd. 
 In wat volgt wil ik meer materiaal in mijn analyse betrekken en deze constaterin-
gen nuanceren. Om in paragraaf 4.3. een analyse van intertekstualiteit te kunnen 
bieden, analyseer ik in 4.2. de narratieve procedés waarmee in het door mij geselec-
teerde corpus cognitieve ontwikkeling is uitgedrukt. Ik zal demonsteren dat ook in 
de andere bestudeerde werken verschillende “ikken” kunnen worden aangewezen die 
zich juist waar het op kennis aankomt van elkaar onderscheiden.518 Mijn analyse van 
het werk van Rice-Oxley geeft aanleiding te denken dat zo’n analyse cruciaal is om 
de functie van intertekstualiteit te kunnen adresseren en interpreteren.519 De door 
mij geïntroduceerde noties - zoals weten versus niet-weten, cognitieve progressie en 
transformatie van kennis - zullen in de nu volgende paragrafen nog verder worden 
verdiept.

4.2. Weten versus niet-weten: enkele narratieve procedés

In Kikker gaat fietsen. Of over het leed dat leven heet (2008) van Maarten van Buuren 
vertelt een “ik” over de episode van depressiviteit die hem sinds het begin van het jaar 
2000 heeft gekweld en die onder meer tot gevolg heeft dat hij zijn werkzaamheden als 
hoogleraar Franse letterkunde aan de universiteit van Utrecht tijdelijk moet staken.520 
Wat voorheen vanzelfsprekende activiteiten waren - lezen, studeren, schrijven en do-
ceren - komen hem in deze tijd als onmogelijke opgaven voor. In het dorp Obergum 
te Groningen betrekt hij het huis van zijn vriendin Sabine die gedurende deze periode 
zorg voor hem draagt. Van haar krijgt hij tot zijn opluchting ook een fiets te leen. 
Daarop maakt hij dagelijks urenlange tochten omdat hij meent dat intensieve 

518 Een pas op de plaats is hier gewenst. Mijn doel is niet geweest om een uitputtende narratologische 
analyse van de werken te leveren. Veeleer wil ik met inachtneming van de in de inleiding van dit 
proefschrift besproken methodologische uitgangspunten (zie paragraaf 1.5.2.), enkele verteltech-
nische aspecten identificeren die nodig zijn om in paragraaf 4.3. de aard en functie van de inter-
tekstuele verwijzingen te kunnen typeren.

519 Uit de grote aantallen tekstplaatsen die ter interpretatie tot mijn beschikking staan, zal ik er 
slechts een aantal tot in detail becommentariëren. Aan de hand hiervan denk ik enkele belangrijke 
aspecten van het hier besproken corpus (en de functie van intertekstualiteit daarin) te kunnen 
adresseren. Ik heb mijn werkwijze waar het op selectie van het materiaal aankomt, in de inleiding 
op dit proefschrift verantwoord. Zie paragraaf 1.6. en 1.7. 

520 Delen van de analyse van de autobiografie van Van Buuren (zie ook paragraaf 4.3.2.) zijn in licht 
bewerkte vorm verschenen als artikel. Zie: Van der Meer (2018).
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lichaamsbeweging hem ‘van de ondergang’ kan weerhouden.521 Met behulp van psy-
chotherapie en antidepressiva bereikt hij uiteindelijk een ‘wankel evenwicht’.
 Welke impact de depressie op de “ik” heeft gehad kan onder meer worden opge-
maakt uit de vele simultaan vertelde passages waarin de “ik” de aard van zijn lijden 
direct aan de lezer lijkt te openbaren. Het volgende fragment is er een goed voorbeeld 
van. Even voor aanvang van dit fragment heeft de “ik” zich in een gemakkelijke stoel 
genesteld nadat hij oververmoeid en in paniek van de universiteit naar huis is terug-
gekeerd:

[Fragment IV]
(1) Ik voel me als een konijntje dat, door een roofvogel achtervolgd, in 
paniek naar zijn ondergrondse holletje vlucht en merkt dat de toegang 
versperd is. (2) Alles houdt op. (3) Ik wil nu dood. (4) Het enige wat 
me van radicale stappen weerhoudt is dat ik de kleine hoeveelheid wils-
kracht, het beetje activiteit dat daarvoor nodig is, niet kan opbrengen. 
(5) In zekere zin heeft het einde al plaatsgevonden, besta ik niet meer 
en is datgene wat in de stoel hangt een stoffelijk overschot.522

 
Hier voert een “ik” het woord die uitdrukking geeft aan ervaringen van controlever-
lies en (fysieke) bedreiging. Omdat het fragment is verteld in de onvoltooid tegen-
woordige tijd lijkt er tussen het vertellen over en het ontregelende lijden aan depres-
sie geen afstand in tijd te bestaan. De “ik” legt hier geen retrospectief verslag af, maar 
drukt een momentane ervaring uit. Daarbij heeft het fragment een sterk emotief 
karakter: behalve op ‘ik voel’ in (1) wijs ik op ‘ik wil nu dood’ in (3) die de lezer van 
een onmiddellijke doodswens getuige maakt. ‘Alles houdt op’ in zin (2) kan in dat 

521 Van Buuren (2008, 62). De titel van de autobiografie moet in de eerste plaats als verwijzing naar 
dit verhaalelement worden opgevat. 

 De ‘kikker’ in deze titel verwijst trouwens naar het vier alinea’s tellende fragment, aan het begin 
van de autobiografie, over een speelgoedobject. In deze passage wordt via een auctoriale vertel-
wijze verhaald over een kikker in een glazen bol: ‘Hoe is kikker ooit in zijn bol gekomen? En, veel 
belangrijker, hoe is hij op miraculeuze wijze ontsnapt naar de buitenwereld, waar hij nu rondrijdt 
op een fiets? Daarover gaat dit boek.’ (5). De glazen bol roept onder meer connotaties op van af-
geslotenheid en afzondering die corresponderen met de situatie waarin de “ik” verkeert voordat hij 
van zijn depressie herstelt. De passage is intertekstueel: de glazen stolp herinnert aan de titel van 
beroemde autobiografische roman The Bell Jar (1963) van de Amerikaanse auteur Sylvia Plath 
(1963) die handelt over de depressiviteit van Esther Greenwood en de ervaringen van vervreem-
ding en afzondering die daarvan het effect zijn. 

522 Van Buuren (2008, 55).
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verband worden gelezen als de expressie van een gevoel van radicale stremming en 
uitzichtloosheid.523 
 Tegen de achtergrond van dit emotieve vertoog springt des te sterker de volgende 
passage in het oog - afkomstig uit het openingshoofdstuk van de autobiografie - 
waarin een “ik” over de eerste symptomen van zijn depressie vertelt. Ik teken aan dat 
‘de ontsporing’ in zin (1) verwijst naar het moment, vlak ervoor beschreven, waarop 
waarin de “ik” tot zijn schrik ontdekt dat het voor hem onmogelijk is geworden met 
zijn collega’s te communiceren. 
 

[Fragment V]
(1) De ontsporing had zich aangekondigd in een reeks moeilijkheden 
waarmee ik het halve jaar voorafgaand aan de vergadering te kampen 
had gehad, maar waartussen ik tot dan toe geen verband had gelegd. (2) 
Zo was ik extreem vermoeid geweest na de reorganisatie van mijn boe-
kenkast in de nazomer van 1999.524 

Verschillen met de hierboven geciteerde passage zijn evident. De woordvoerder is een 
“ik” die zijn depressie achteraf tot onderwerp van deskundige reflectie maakt. Simul-
taan vertellen heeft plaatsgemaakt voor verslaglegging in de voltooid verleden tijd die 
duidelijk maakt dat de episode waarover gesproken wordt op het moment van vertel-
len is afgerond. Noties van controleverlies en ontregeling zijn bovendien verruild 
voor elementen die juist regie en ordening suggereren; betekenisvol zijn de woord-
groep ‘een reeks moeilijkheden’, de nauwkeurige tijdsaanduidingen (‘het halve jaar 
voorafgaand aan de vergadering’ (1), ‘in de nazomer van 1999’ (2)) en de voegwoor-
den ‘maar’ in (1) en ‘zo’ in (2); de “ik” treedt structurerend en regisserend op. Depres-
sie wordt hier, kortom, niet beleefd, maar geobjectiveerd. Typerend is het gebruik 
van het substantief in zin (1) ‘de ontsporing had zich aangekondigd’; dankzij de per-
sonificatie is depressie aan het individuele voelen onttrokken.
 De besproken tekstplaatsen staan niet op zichzelf. Veel vaker kunnen passages 
worden aangewezen die duidelijk maken dat er een cognitief onderscheid bestaat 
tussen een “ik” die zijn depressie in verwarring beleeft en een “ik” dat met kennis van 
zaken over die beleving vertelt. Het volgende citaat uit hetzelfde hoofdstuk - waarin 
‘verwarde’ en ‘begreep het niet’ de onwetendheid van de “ik-toen” adresseren - is een 
illustratie van deskundig vertellen achteraf: ‘Mijn boekenkastvermoeidheid was een 

523 ‘Alles houdt op’ is uiteraard deel van een breder woordveld - ‘versperring’ (1), ‘dood’ (3), ‘niet’ (4, 
5), ‘einde’ (5) - dat stagnatie als gemeenschappelijke notie heeft.

524 Van Buuren (2008, 10).
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teken aan de wand, maar ik begreep het niet, omdat ik het verwarde met het enige 
teken van vermoeidheid dat ik tot dan toe kende.’525 Met de uitdrukking van onbe-
grip van de “ik-toen” wordt hier tezelfdertijd de gewonnen kennis van de “ik-nu” 
voor het voetlicht gebracht.526 Datzelfde is het geval wanneer de “ik” stelt: ‘Het is 
onder patiënten bon ton om zich achteraf te verbazen dat ze tekenen die ze in toene-
mende mate kregen niet of verkeerd hebben begrepen.’527 Van een onmiddellijke 
uitdrukking van particulier lijden is hier geen sprake; de “ik” generaliseert het indi-
viduele ervaren juist (blijkend uit ‘patiënten’ en ‘ze’) en spreekt over symptomen in 
substantieven.
 In het volgende fragment, afkomstig uit het hoofdstuk ‘Depressie?’, ontbreekt dit 
deskundig vertellen achteraf. Dankzij de tegenwoordige tijd is het of men onmiddel-
lijk getuige is van de verwarring en desoriëntatie die zich van de “ik” meester maakt 
wanneer zijn arts de diagnose depressie stelt. Het divergerende karakter van de reeks 
epistemische vragen kan als indicatie van zijn onbegrip worden opgevat:

[Fragment VI]
(1) Depressies komen toch niet uit de lucht vallen? (2) Hoe zit het met 
mijn familie? […] (3) Hoe zit het dan met mijn zusters en mijn drie 
broers? (4) Mijn zus lijdt ook aan depressie, naar mijn stellige indruk, 
al heb ik haar die naam nooit horen noemen. (5) Twee van haar kinde-
ren zijn ervoor onder behandeling. […] (6) Hoe zit het met mijn doch-
ter? (7) Het gereformeerde Maassluise milieu waarin we allemaal zijn 
opgegroeid heeft dat er soms mee te maken? (8) Mijn intuïtie zegt me 
dat als milieu al geen oorzaak is van depressie, het toch een omgeving 
is geweest waarin potentiële depressies zich kunnen ontwikkelen en 
welig tieren. (9) Is de gereformeerde kerk waarin we zijn grootgebracht 
depressogeen? […] (10) Is depressie een psychische of somatische afwij-
king? Welke rol speelt erfelijkheid? (11) Wat is depressie kortom?528

Niet-weten is gereleveerd in de herhaling van - het ondergespecificeerde - ‘hoe zit het 
met’ (2), (3), (6) alsmede in het gebrek aan overzicht dat spreekt uit de waaier van 
uiteenlopende dimensies (familie, religie, omgeving, enzovoort) die door het ‘ik” als 

525 Van Buuren (2008, 14).
526 En: ‘Ik kreeg last van andere ongemakken die ik evenmin als teken herkende. Een van de duide-

lijkste, achteraf gezien, bestond uit de trillingen die mijn lichaam binnenslopen. Als ik ’s avonds 
na gedane arbeid in mijn makkelijke stoel ging zitten, begonnen mijn benen te trillen.’ (14) 

527 Van Buuren (2008, 17).
528 Van Buuren (2008, 44-45).
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relevante, maar onsamenhangende, perspectieven worden geïdentificeerd. Vergelijk-
baar zijn overwegingen elders, eveneens uitgedrukt in de onvoltooid tegenwoordige 
tijd, als: ‘ik wist niet dat er medicijnen bestaan tegen depressie’, ‘tot waar strekt de-
pressie zich eigenlijk uit?’, ‘wat zit er nog meer vast aan het patroon waarop ik kapot 
ben gelopen?’, ‘wat voor invloed heeft depressie op het bewustzijn?’, ‘wat is de relatie 
tussen het gereformeerde geloof en depressie?’ en ‘wat is de relatie tussen depressie en 
sport?’529 Zij getuigen allen van raadselachtigheid waarmee “ik-nu” zich van meet af 
aan geconfronteerd ziet. 
 Niet altijd kan het deskundig vertellen achteraf en het verwarde momentane be-
leven overigens eenvoudig van elkaar worden onderscheiden. In de voorlopig laatste 
fragmenten die ik uit Kikker gaat fietsen wil belichten is zowel het onmiddellijke er-
varen uitgedrukt als de reflectie daarop achteraf, waarmee het fragment vergelijkbaar 
is met fragment I uit de autobiografie van Rice-Oxley. Wat hier is uitgedrukt zijn de 
gedachten die de “ik” heeft als hij na het gesprek met zijn arts naar huis fietst. De arts 
heeft hem zojuist de diagnose depressie gesteld.
 

[Fragment VII]
(1) Er treedt nu een verschuiving op als gevolg waarvan mijn gebouwtje 
van zekerheden en overtuigingen, dat al bedenkelijke scheuren en bar-
sten vertoont, langzaam begint in te storten. (2) Ik zit, voor het goede 
begrip, nog steeds op mijn fiets; ik ben nog steeds op weg naar huis na 
mijn gesprek met de psycholoog en ben net de kruising met de Bilt-
straat gepasseerd. (3) Het muntje is bezig te vallen. […] (4) Is de el-
lende van de relatie met Lisa, van mijn huwelijk met Sabina, van mijn 
relaties met al die andere vriendinnen en ten slotte met mijn moeder, 
niet de oorzaak van mijn depressie, maar het gevolg?530

Vertellen (van de “ik-nu”) en gedesoriënteerde beleving (van de “ik-toen”) gaan hand 
in hand. Dat is mede het effect van de onvoltooid tegenwoordige tijd en de tijdmar-
kering (‘nu’ (1)). Deze maakt dat er geen temporele afstand lijkt te bestaan tussen het 
vertellen en het ervaren (‘ik zit […] op mijn fiets’, ‘ik ben […] op weg’ (2)). Dankzij 
noties als “instorten”, “van zijn plaats trekken”, “verschuiven” en “door elkaar 

529 De bedoelde passages zijn te vinden op respectievelijk bladzijde 48, 44 , 44, 83, 113 en 53.
530 Van Buuren (2008, 43, cursivering in origineel). Lisa is, voor de duidelijkheid, een oude geliefde 

van de “ik” (Op pagina 90-96 wordt uitvoerig over haar geschreven). Sabina is zijn ex-vrouw (over 
haar gaat het onder meer op pagina 57-60). Over ‘al die andere vriendinnen’ die de “ik” presen-
teert, wordt in de autobiografie niet uitgeweid, behalve dat op pagina 60 melding wordt gemaakt 
van stukgelopen relaties met een ‘Eline’, een ‘Margriet’ en een ‘Mirjam’. 
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gooien” wordt de confrontatie met de diagnose voorgesteld als de ervaring van verlies 
van (wankel) evenwicht. 
 Tezelfdertijd echter suggereert de leesaanwijzing ‘voor het goede begrip’ (2) in-
menging van een vertellend “ik-nu” die dialoog met een veronderstelt publiek sug-
gereert en bovendien wel degelijk tot ordenen van informatie in staat is. In dat per-
spectief kan ‘het muntje is bezig te vallen’ (3) worden gelezen als de uitdrukking van 
het onmiddellijke verwarrende gevolg van de diagnose, maar ook als een evaluatie 
daarvan door de verteller achteraf: de diagnose heeft een moment van glorieus, hoe-
wel verwarrend, (zelf )begrip teweeggebracht. Dit (her)structurerende effect wordt in 
zin (4) ook gedemonstreerd wanneer de “ik” een causaal verband ontdekt tussen zijn 
depressie en de strubbelingen in zijn sociale relaties.531 
 Ook dit fragment draagt dus bij aan de ontwikkeling die in Kikker gaat fietsen is 
uitgedrukt: een “ik” dat depressie in verwarring beleeft ontwikkelt zich tot een “ik” 
dat over die ervaring in met kennis van zaken kan reflecteren. Deze “ik” is ook verte-
genwoordigd in zinnen als de volgende, afkomstig het slothoofdstuk van de autobio-
grafie, waarin vroegere aannames van de “ik-toen” expliciet naar het rijk der fabelen 
worden verwezen: ‘Mijn moeder was natuurlijk niet de oorzaak van de depressie’532 
en ‘de kerk heeft me […] eerder voordelen gebracht.[…] Dat is toch nauwelijks een 
depressogene factor te noemen!’533

 Kennisacquisitie speelt ook in Shoot the Damn Dog (2009) van Sally Brampton 
een voorname rol. Het werk handelt, kort samengevat, over de depressieve episode in 
het leven van een succesvol (mode)journaliste. Behalve over de impact die de stem-
mingsstoornis heeft gehad, gaat het werk ook over de wijze waarop de “ik” - na ver-
blijf in een psychiatrische kliniek, suïcidepogingen, huwelijksproblemen en een 
hardnekkige alcoholverslaving - met verschillende (zelf )therapeutische interventies 
haar levensgeluk weer tracht te hervinden.

531 Over die causaliteit moet het volgende worden gezegd. In hoofdstuk 2 heb ik vastgesteld dat de-
pressie in de wetenschappelijke literatuur niet ondubbelzinnig als oorzaak van gedragingen en 
ervaringen wordt opgevat: de term fungeert veeleer als aanduiding van een reeks door deskundi-
gen gegroepeerde symptomen. Terwijl depressie in wetenschappelijke studies ‘slechts’ in descrip-
tieve zin wordt gebruikt, wordt de diagnostische term door de “ik” oorzakelijk gehanteerd; depres-
sie is hier niet de naam vóór, maar de oorzaak ván ‘de ellende van de relatie met Lisa, van mijn 
huwelijk met Sabina, van mijn relaties met al die andere vriendinnen en ten slotte met mijn 
moeder.’ Zo bezien bestaat er een verband tussen de cognitieve ontwikkeling van de “ik” en trans-
formatie van wetenschappelijke inzichten. In de volgende paragraaf kom ik op dat mechanisme 
uitvoeriger terug. 

532 Van Buuren (2008, 245).
533 Van Buuren (2008, 208).
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 De “ik” heeft zich, zo blijkt uit het openingshoofdstuk van de autobiografie, met 
haar relaas tot doel gesteld om hulp te bieden: ‘So I offer this book by way of con-
nection. I offer it too, as a source of hope. I hope that by sharing what I was like, 
what happened and what I am like now, that it may bring somebody else comfort.’534 
Het verslag van individuele ervaringen is dus tezelfdertijd te lezen als een reeks in-
structies en adviezen waarvan een ieder die daar belang bij heeft, kan profiteren. 
Deze doelstelling komt hierboven mede tot uitdrukking dankzij de gerepeteerde no-
ties van troost (‘offer connection’, ‘offer hope’, ‘sharing’, ‘bring comfort’).
 In onderstaande passages deelt de verteller de verschillende (genees)middelen en 
therapieën die bij haar herstel van nut zijn geweest. Zij nodigt haar lezers uit te selec-
teren wat zij bruikbaar achten:

[Fragment VIII]
(1) You can take from it what you need and leave the rest. (2) In my 
own recovery from severe depression, I have drawn on various disci-
plines from modern therapy, through Buddhism to the Twelve Step 
programme - the spiritual approach practised by Alcoholics Anony-
mous. (3) I have taken help from psychiatrists, therapists, friends and 
perfect strangers. (4) I have discovered comfort in literature, science, 
and gardens - most particularly, my own.535

[Fragment IX]
(1) It is also a practical book, inasmuch as it offers ideas about what 
might work. (2) There are no promises, only suggestions. (3) In my 
travels through depression I have tried eating in certain ways and swal-
lowing handfuls of vitamins, amino acids and essential fats. (4) I have 
done yoga, massage, meditation, homeopathy, acupuncture and bioen-
ergetic feedback. […] (5) I have tried every form of therapy and read 
every book on depression I could lay my hands on.536 

Het valt makkelijk in te zien dat in deze citaten - verteld volgens een “narration ulté-
rieure” - een deskundig “ik” het woord voert. De “ik” beschikt hier over een diverge-
rend overzicht van kennis: zij brengt in kort bestek uiteenlopende, algemeen of juist 
concreet getypeerde, bronnen van informatie samen. Zij verwijst immers naar 

534 Brampton (2009, 1-2).
535 Brampton (2009, 3). 
536 Brampton (2009, 3).
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‘disciplines from modern therapy’ (VIII, 2), verklaart baat te hebben gehad bij ‘weten-
schap’ en ‘literatuur’, kent een (overzichtelijke, want) twaalf stappen tellende leer over 
hoe men van een alcoholverslaving kan genezen537 en heeft ook boeddhistische scho-
ling genoten.538 Bovendien beschikt zij over inzichten uit yoga- en meditatiesessies,539 
acupunctuurbehandelingen540 en dat wat zij bio energetische feedback noemt.541 En 
voor wie dit overzicht nog niet voldoende hulp biedt, noemt zij ook vele voedingssup-
plementen die bij depressie van pas kunnen komen.542 Haar raadgevers zijn al even 

537 ‘The Twelve Step Programme’ is een reeks richtlijnen van twaalf opeenvolgende handelingen ter 
genezing van verslaving aan onder meer alcohol en drugs die is opgesteld door de internationale 
vereniging van Anonieme Alcoholisten (AA). De methode werd oorspronkelijk gepubliceerd in 
het inmiddels in vele miljoenen malen herdrukte Alcoholics Anonymous: The Story of How Many 
Thousands of Men and Women Have Recovered from Alcoholism (1939) van Bill Wilson. De me-
thode ligt nog altijd aan vele hedendaagse behandelmethoden bij verslaving ten grondslag: zo 
vormen zij in Nederland de basis van de zogenoemde kortdurende ‘Minnesota behandeling’ die 
wordt aangeboden in de Jellinek Kliniek, een instelling voor verslavingszorg. Vergelijk: <https://
www.jellinek.nl/behandelingen/behandeling-volwassenen/minnesotabehandeling/>. Op pagina’s 
275-290 zet de “ik” haar positieve ervaringen met de twaalf stappen uitvoerig uiteen.

538 De verteller doelt hier op het boeddhisme zoals gepraktiseerd door Jack Kornfield ‘an American 
who went to Tibet as an adolescent and became a monk, in part to calm the agonised tangle of his 
mind. He went on silent retreats, spent long hours in meditation, learned humility, acceptance 
and non-judgment.’ (304). Een zoekopdracht op internet leert dat deze boeddhist onder meer het 
boek A Path with Heart. A Guide Through the Perils and Promises of Spiritual Life (1993) publi-
ceerde. De “ik” noemt dat werk op pagina 317 een bruikbare bron van kennis tijdens haar pogin-
gen van depressie te herstellen.

539 Over haar ervaringen met Yoga, waarmee hier specifiek een reeks lichamelijke oefeningen wordt 
bedoeld ter verbetering van lichamelijke en psychische gezondheid, komt de “ik” te spreken op 
bladzijden 250-254. Zo vermeldt zij trots de progressie die zij met de oefeningen heeft geboekt: 
‘Now, I can do both a headstand and a handstand with ease. Those achievements may be small in 
the greater scheme of things but to me they are huge. They mean something.’ (250) 

540 Over acupunctuur stelt de “ik”: ‘I have no idea [….] how acupuncture works, although he did try 
to explain it to me. Actually, I don’t care. I just know that his needles work, that they keep me, in 
some mysterious way, in balance.’ (302)

541 Zie over bio-energetische analyse het werk van Alexander Lowen en Stan Skubisz: Bio-energetica. 
De revolutionaire therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te gene-
zen (1998). In de autobiografie wordt er niet nader over uitgeweid.

542 In het hoofdstuk ‘The Useful Stuff’ (291-303) worden vele van deze middelen toegelicht. Zo 
vertelt de “ik” op bladzijde 299 dat zij dagelijks vitamine B neemt, omdat zij heeft ontdekt dat 
‘low levels of vitamin B12 are often linked to higher incidences of depression.’ Over meditatie 
meldt de “ik”: ‘As a part of recovery […] meditation has proved invaluable. Once the worst of my 
illness had passed, I began to meditate again, at first tentatively and now, regularly for twenty 
minutes every morning. […] The effect appears to be cumulative but for me the most obvious 
benefit has been a deep-seated feeling of calm.’ (301). Over ‘amino acids’ schrijft zij: ‘I also take 
omega-3 oil, on the advice of my psychiatrist. When I was in hospital, he ordered some tests on 
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divers: zij heeft haar toevlucht gezocht bij actoren uit het medisch-wetenschappelijk 
circuit, maar ook bij vrienden en ‘perfect strangers’.543

 Ook over de acquisitie van de kennis wordt verteld. De werkwoorden hebben 
steeds actie en handelen gemeen, waarbij het herhaalde “I” (‘I have drawn on’, ‘I have 
taken help from’, ‘I have discovered comfort’, ‘I have tried’, ‘I have done’) tot effect 
heeft dat de “ik” steeds zelf van die activiteiten het centrum is. Uit de bijwoorden van 
graad moet het ‘intensieve’ karakter van dat autonome gezondheidsstreven blijken: 
de “ik” spreekt over het consulteren van ‘various disciplines’ en over het slikken van 
‘handfuls of vitamins’, ‘[handfuls of ] amino acids’ en ‘[handfuls of ] essential fats’. 
De “ik” treedt organiserend op, als regisseur van de eigen gezondheidszorg en moe-
digt haar lezers aan haar voorbeeld te volgen. Als ik het persoonlijke voornaamwoord 
‘you’ in regel 1 (fragment VIII) als een verwijzing naar geïntendeerde lezers kan op-
vatten, moet haar vertoog ook persuasief worden gelezen: als activerende boodschap.
 In de volgende zinsnede - even verderop in het hoofdstuk - wordt deze notie van 
zelforganisatie geëxpliciteerd: ‘Getting well, and staying well, takes time, dedication 
and full attention. It means taking responsibility for our own emotional health and 
happiness. It requires rigorous honesty and constant self-examination.’544

 In contrast met deze fragmenten bevat de autobiografie ook vele passages waarin 
veeleer de indruk wordt gewekt dat men getuige is van een momentaan beleefd, 
hoogst ontregelend ervaren.545 Ik demonstreer dat met twee fragmenten (X en XI). 
Zij zijn afkomstig uit het derde hoofdstuk, getiteld ‘Throat Monsters and Other Ter-
rors’ (26-39). Daarin wordt verteld hoe de “ik” zich in haar appartement bedwelmt 
met glazen ‘ice-cold vodka’ om haar lijden te verlichten (een vorm van zelfmedicatie 
waaruit vooralsnog geen weloverwogen gezondheidsstreven blijkt).546 Deel van haar 
lijden is een (imaginaire) pijnlijke obstructie in haar keel. In de wetenschappelijke 
literatuur staat dat - in etiologisch opzicht nog maar nauwelijks begrepen 

my fatty acid levels and discovered that they were alarmingly low. This finding was in line with 
numerous studies showing decreased omega-3 content in the blood of depressed patients.’ (298)

543 Wat er met dat laatste wordt bedoeld, is niet precies te zeggen. De “ik” kan ermee, behalve op goed 
bedoelde raad van onbekenden, ook gedoeld hebben op de heilzame werking van komedie - ‘per-
fect strangers’ is de naam van een humoristische Amerikaanse televisieserie over de belevenissen 
van journalist Larry Appleton die van 1986 tot 1993 werd uitgezonden - of op het gunstige effect 
van rockmuziek: de Britse band Deep Purple bracht in 1984 een gelijknamig album uit. 

544 Brampton (2009, 2).
545 Uiteraard wil ik zaken hier niet eenvoudiger voorstellen dan zij zijn. Van een volledig ontbreken 

van overzicht en organisatie is in dit fragment geen sprake: gebrek aan overzicht is relatief, een 
begrip dat enkel bij gratie van het tegenovergestelde, een overzichtelijke presentatie van dat ge-
brek, kan worden uitgedrukt.

546 Zij stelt: ‘When the pain is this bad, I know of no better anaesthetic than vodka.’ (27)
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- symptoom bekend als ‘globus pharyngis’ of ‘globus hystericus’: ‘the physical sensa-
tion of a lump in the throat that causes difficulty or discomfort in swallowing’.547

[Fragment X]
(1) I stagger back to bed, and try to sleep. (2) Try to pass out. (3) I don’t 
want sleep. (4) I want oblivion. (5) There’s a pounding in my ears. (6) 
It’s muffled as if somebody has put a sack over my head. (7) I open my 
eyes. (8) My bedroom is dark, the curtains drawn to block the sun, 
which is shining merrily. (9) I hate the sun. (10) When the sun is shin-
ing, I should be happy. (11) I should. (12) I should.548 

[Fragment XI]
(1) And the monster is still at my throat. (2) Its form is that of a ser-
pent, with a thick, muscular tail covered in scales that wraps round and 
around my neck, pulling tight. […] (3) I hate it. I want it to go away. 
(4) I want drugs, to stop it. (5) Where is modern science when I need 
it? (6) Why is so little known about mental illness? (7) What is it I am 
suffering from? 549

Als gevolg van de “narration simultanée” ontbreken hier indicaties van afstand tussen 
het vertellen en dat waarover wordt verteld. In plaats van de overwegingen (achteraf ) 
van het vertellend-ik, is daardoor veeleer de overweldigende fysiologische sensatie 
van het belevend “ik” vertegenwoordigd. Behalve in de woorden ‘stagger’ (X, 1) en 
‘pounding in my ears’ (X, 5) komt dat fysieke - alhoewel metaforisch - tot uitdruk-
king in de wijze waarop de ‘globus hystericus’ wordt voorgesteld: als een monsterlijk 
reptiel dat de “’ik” met zijn gespierde staart verstikt (XI, 2).550 De metafoor evoceert, 

547 ‘The sensation may also be one of choking or that there is a mass lodged in the esophagus [slok-
darm, AM]’. Finkenbine and Miele (2004, 78). De “ik” stelt in datzelfde hoofdstuk: ‘It hurts, like 
a knotted rope thick around my neck, the knot pressed hard to my windpipe. And it never goes 
away. It is the sensation you get when you are struggling to hold back tears’ (30). In de autobio-
grafie wordt op pagina 30 aan deze wetenschappelijke benaming van de kwaal gerefereerd: ‘The 
throat monster has a proper psychiatric name […]. It is called Globus hystericus’. 

548 Brampton (2009, 29).
549 Brampton (2009, 29-30).
550 Ik ben hier uiteraard een geval van transformatie van wetenschappelijke terminologie op het 

spoor, maar laat een precieze analyse van dat procedé hier achterwege omdat ik in de volgende 
paragraaf nog uitvoerig over transformatie en evaluatie van wetenschappelijke kennis kom te spre-
ken. Wel merk ik op dat de monstrueuze voorstelling van zaken zich hier voegt in een traditie 
waarin onbegrepen of beangstigende zaken (in dit geval dus een vooralsnog onbegrepen 
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behalve aangrijpend lichamelijk lijden, noties van bedreiging en (levens)gevaar: zel-
den zal de regie over de eigen gezondheid zo ver weg zijn geweest, het is immers de 
slang die de leiding heeft. 
 Met het sterkte accent op het fysieke verschilt dit vertoog van het “bezonnen” 
karakter van de uiteenzetting in VIII en IX.551 Niettemin worden medisch-weten-
schappelijke kennis en producten hier als essentiële instrumenten aangewezen om de 
ervaring te begrijpen ((5) ‘Where is modern science when I need ‘it’) en beheersen 
(vergelijk (4): ‘I want drugs to stop it’).552 Tussen het verwerven van kennis en over-
zicht en controle over de eigen gezondheid, wordt aldus opnieuw een nauwe relatie 
verondersteld.
 Terwijl de “ik” uit de eerder geciteerde fragmenten (VIII en IX) voorts de indruk 
wekt vele kennisdomeinen te overzien, heeft de “ik” hier een veel beperkter waarne-
mingsveld: zij beziet het interieur van haar slaapkamer en, via introspectie, haar eigen 
ervaringen. Dergelijke noties van isolement zijn ook in ‘the curtains drawn to block 
the sun’ (X, 8) en in de vergelijking ‘it’s muffled as if somebody has put a sack over 
my head’ (X, 6) uitgedrukt. Ten slotte moet in dit verband de dwingende woordher-
haling en syntactische parallellie in X worden opgemerkt: ‘I stagger’ (1), ‘I try’ (1 en 
2), ‘I don’t want’ (3), ‘I want’ (4), ‘I open’ (7), ‘I hate’ (9), ‘I should’ (11, 12). Terwijl 
de “ik” in het eerder geciteerde fragment op basis van haar verworven inzichten 
“communiceert” met een ‘you’, is hiermee de “zelfgerichtheid” juist sterk aangezet.  
 Het hier getypeerde onderscheid tussen deskundig vertellen en verward beleven 
komt in het corpus als gezegd veelvuldig voor. Zo ook in de Duitse autobiografie van 

lichamelijk klacht) als “monsterlijk” worden voorgesteld. In het artikel ‘Taming Monsters: The 
Cultural Domestication of New Technology’ (2006) laat Martijntje Smits dat zien aan de hand 
van een analyse van de metafoor van het monster in de publieke receptie van (implicaties van) 
technologische vooruitgang.

551 Met deze sterk lichamelijke voorstelling van depressie verhoudt de passage zich trouwens kritisch 
tot veronderstellingen waarin depressie ‘is generally regarded as a psychological rather than soma-
tic/bodily condition.’ (Ratcliffe 2015, 75). 

552 Het is evident dat de passage op dit punt raakt aan het eeuwenoude filosofische probleem van de 
zogenoemde lichaam-geestdichotomie, al is een eenduidige interpretatie van de wijze waarop dat 
gebeurt onmogelijk. Eric Matthews vat het probleem in The Oxford Handbook of Philosophy and 
Psychiatry (2015, 531) samen als ‘a clash of two diametrically opposed ontologies: the view that 
‘mind’ and ‘brain’ (or ‘matter’ more generally) are distinct and independent ‘substances’ (‘dual-
ism’); or the view that they are identical, the mental states and processes are completely dependent 
on brain states and processes, and so belong to the same ‘substance’ (‘materialism’).’ Eerder merk-
te ik op dat depressie hier nadrukkelijk zowel op het “lichamelijk” als het “geestelijke” betrekking 
heeft; in dat opzicht is van dualisme dus geen sprake. Lichaam en ratio zijn hier echter geen geïn-
tegreerde categorie: wetenschappelijke kennis is nodig om lichamelijke verschijnselen te begrijpen 
en te controleren.
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Merle Leonhardt, Als meine Seele dunkel wurde (2011). Ik bespreek een fragment af-
komstig uit het hoofdstuk waarin de “ik” terugkijkt op het verloop van haar psycho-
therapie.553 In het bijzonder vertelt zij over de wijze waarop de relatie tot en waarde-
ring van haar therapeut, ‘Herr Jonathan’ in de loop der tijd veranderd is.554 In de 
vorm van een brief - die zij ten tijde van haar therapie aan haar therapeut heeft ge-
schreven - brengt zij deze verandering tot uitdrukking.555 Er is daar dus sprake van 
zogenoemde “narration intercalée” waarbij de verteller ervaringen van een eerder “ik” 
met een ingelaste vertelling ter sprake brengt.556 Ik zal dadelijk een passage uit deze 
brief citeren (fragment XIII en XIV) en becommentariëren, maar ik wil eerst laten 
zien hoe de “ik” het epistel introduceert:

[Fragment XII]
(1) In den kommenden Wochen erlebte ich eine Veränderung meiner 
Gefühle. (2) Ich hatte zwar nicht geklärt, whoher diese Gefühle kamen, 
aber ich glaubte Herrn Jonathan ein wenig, wenn er sagte, dass meine 
Bedürfnisse okay seien. (3) Damit verringerte sich auch der Ärger und 
Wut auf Herrn Jonathan. (4) Ich misstraute ihm nicht mehr ständig. 
(5) Die Scham und die Angst wurden weniger. […] (6) Im folgenden 
Brief wird diese Veränderung angedeutet, auch wenn sie mir damals 
nicht in dieser Klarheit bewusst war.557

553 Ik stuit hier op een omvangrijk (cultuur)wetenschappelijk debat waarin psychoanalytische ideeën 
en praktijken, in het bijzonder die van Sigmund Freud, aan kritische reflectie zijn onderworpen. 
Omdat ik mij hier louter richt op verteltechnische strategieën - pas de volgende paragraaf wijd ik 
aan een intertekstuele beschouwing - laat ik een analyse van de wijze waarop de passage op deze 
discussies ingrijpt achterwege. Voor de medisch-wetenschappelijke geschiedenis van dergelijke psy-
choanalytische benaderingen (van depressie) kan men terecht bij het werk van Paolo Azzone: De-
pression as a Psychoanalytic Problem (2013) en Freud Uitgegeven van Elisabeth Greven (2006). Een 
overzicht van kritiek op de psychoanalytische theorie en praktijk kan men vinden in de studie van 
Paul Robinson getiteld Freud and His Critics (1993) en in Anti-Freud-Literatur von ihren Anfängen 
bis heute. Zur wissenschaftlichen Fundierung von Psychoanalyse-Kritik van Thomas Köhler (1996). 

554 De “ik” vertelt dat zij vaker dergelijke brieven schreef. Op pagina 98 staat te lezen dat dit haar 
hielp om in de periode tussen haar therapiesessies aan haar emoties uitdrukking te geven; zij 
schreef ze wanneer haar ‘Gefühle zu gross waren, um damit bis zur nächsten Therapiestunde zu 
warten.’ Zij richt de brieven aan haar therapeut, maar niet met de bedoeling dat hij deze ook 
daadwerkelijk zal lezen. De brieven ‘sind zwar an ihn adressiert, waren aber nie für ihn bestimmt.’

555 Aan haar wantrouwen is bijvoorbeeld in de volgende passage uitdrukking verleend: ‘Herr Jona-
than sagte nichts, und auch das ärgerte mich. Wenn er schon so genau wusste, was ich falsch 
machte, warum sagte er das nicht?’ (2011, 114-115). 

556 Vergelijk Herman en Vervaeck (2009, 91).
557 Leonhardt (2011, 118, mijn cursivering). 
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In deze passage is een “ik” aan het woord die de ontwikkeling van haar emoties en 
gedachten documenteert in een evenwichtig georganiseerde beschouwing achteraf. 
Dat de “ik” overzicht heeft, komt ook tot uitdrukking in de “narration antérieure” 
(zie het prospectieve ‘In dem kommenden Wochen’ (1) en ‘Im folgenden Brief ’ (6)). 
Haar vertoog bezit voorts - onder meer dankzij passiva als ‘wurden weniger’ (5), ‘wird 
angedeutet’ (6) - en in als substantief geformuleerde emoties (‘eine Veränderung mei-
ner Gefühle’ (1), ‘der Ärger und Wut’ (3), ‘Die Scham und die Angst’ (5)) - een 
analytisch ofwel objectiverend karakter. De scherpzinnigheid van haar analyse wordt 
door middel van het vergelijkende ‘in dieser Klarheit’ (6) zwaar aangezet. Ik wijs 
daarbij op het effect van de (door mij) gecursiveerde tijdsmarkering in (6): met ‘dah-
mals nicht in dieser Klarheit’ markeert het reflecterend “ik” het huidige gezichtspunt 
nadrukkelijk als afwijkend van het gezichtspunt van een eerdere “ik”. Er is daarmee 
een diachroon perspectief geconstrueerd waarin een cognitieve ontwikkeling tot uit-
drukking komt: de “ik-nu” heeft ten opzichte van de “ik-toen” het nodige geleerd. 
 De brief waar de “ik” op doelt, volgt deze passage onmiddellijk op (met ‘Sie’ (1) 
bedoelt zij haar therapeut tot wie zij zich denkbeeldig richt).

[Fragment XIII]
(1) Wenn ich höre, Sie sind da für mich in dem Schmerz, dann erstarre ich. 
(2) Alles in mir verkrampft sich. (3) Ich werde hässlich, dunkel. (4) Der 
Schmerz schwillt in meiner Brust. (5) Ich fühle mich einsamer noch als 
vorher. (6) Ein Teil von mir sagt:‘Gehen Sie weg! (7) Merken Sie nicht, wie 
schutzlos ich bin?’ (8) Ich fürchte, Sie gehen wirklich, und ich weiss nicht, 
was dann kommt. 558

[Fragment XIV]
(1) Und wenn Sie jetzt sagen, Sie können das sehr gut verstehen aufgrund 
dessen, was ich Ihnen von mir und meinem Leben erzählt habe, dann ist 
das trotzdem schwierig. […] (2) Schliesslich kann sich niemand erinnern, 
dass ich ein irgendwie trauriges Kind war. (3) Ich war doch immer glück-
lich und ausgeglichen. (4) Ärger, Ärger. (5) Ratlosigkeit und Lähmung.559 

558 Leonhardt (2011, 119, cursivering in origineel).
559 Leonhardt (2011, 119-120, cursivering in origineel).
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Tegenover alle “Rat” in de verhandeling van de ik-verteller in XII, staan in deze in-
trospectieve vertogen juist elementen van desorganisatie.560 Ik wijs op het bijvoeglijk 
naamwoord ‘dunkel’ (XIII, 3) - dat zich op zijn beurt voegt in het woordveld ‘einsa-
mer’ (XIII, 5), ‘schutzlos’ (XIII, 7), ‘fürchte’ (XIII, 8), ‘schwierig’ (XIV, 1), ‘Är-
ger’(XIV, 4), ‘Ratlosigkeit’ (XIV, 4), ‘Lähmung’ (XIV, 4), dat (affectieve) ontregeling 
gemeen heeft. Het staat in scherp contrast staat met de ‘Klarheit’ van de “ik” uit XII. 
Uit ‘ich weiss nicht, was dann komt’ (XIII, 8) blijkt bovendien het ontbreken van 
overzicht. Ik merk op dat niet-weten hier wederom als oorzaak van de ontreddering 
wordt aangeduid.
 Alhoewel er uiteraard evidente verschillen zijn, kunnen in de passages dus de-
zelfde procedés worden aangewezen als in de voorstelling van de ervaringen van het 
belevend “ik” uit de zojuist besproken autobiografieën van Van Buuren en Brampton 
(IV en VI, X en XI). Ook XIII en XIV wekken dankzij de “narration simultanée” de 
indruk een onmiddellijke uitdrukking van verwarrend ervaren te bieden, waarbij de 
genoemde emoties en gedachten in zichzelf tegenstrijdig zijn, bijvoorbeeld wanneer 
de “ik” haar therapeut zowel afwezig als nabij verlangt. 
 Frappant is dat ook in dit fragment het fysiologische sterk is aangezet. Het con-
trast met de rationele uiteenzetting in XII is duidelijk. Ik wijs voorts ook op de per-
sonificatie van deze lichamelijke ervaringen: in zinnen als ‘Alles in mir verkrampft sich’ 
(XIII, 2) ‘Der Schmerz schwillt in meiner Brust’ (XIII, 4) en ‘Ein Teil von mir sagt’ 
(XIII, 6) wordt de indruk gewekt dat de emoties en gedachten van de “ik” door een 
externe partij worden gereguleerd, alsof de “ik” er, zo gezegd, willoos aan is overgele-
verd. Van zelfregie is hier geen sprake.
 In Pil van Mike Boddé (2010) kunnen vergelijkbare procedés worden aangewe-
zen. In fragment XV beschrijft de “ik” de pogingen die hij, nog onbekend met de 
diagnose depressie, onderneemt om zijn somberheid betekenis te geven:

[Fragment XV]
(1) Ik verzin in mijn wanhoop de idiootste verklaringen voor mijn toe-
stand. (2) En het levert allemaal niets op. (3) Ik verander elke week van 
standpunt en maak mezelf gek met navelstaren. (4) In mijn dagboek 
uit die tijd vind ik passages waar de frustratie vanaf spat. (5a) Zo begint 

560 Uiteraard is er van een volledig ontbreken van organisatie in dit fragment geen sprake: wanorde is 
immers een relatief begrip, een concept bovendien dat enkel bij gratie van het tegenovergestelde 
- orde en organisatie dus - kan worden gedacht en aangewezen. Om aan ontregeling uitdrukking 
te geven, is, anders gezegd, (syntactische) ordening geïmpliceerd, anders zou het fragment niet te 
interpreteren zijn. Ter adstructie attendeer ik op de (parallelle) causale redeneringen ‘When ich 
höre, Sie […] dann’ en ‘wenn Sie jetzt sagen, Sie […] dann’ in de openingsregels van beide alinea’s.
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een hoofdstuk met de aanhef: (5b) ‘Lief pleuristeringdagboek.’(6a) Een 
pagina verder vind ik de volgende alinea: (6b) ‘Wat de fak is mai pra-
blum men, dsjiezus kraist, plies, ai kadde faind aut wat de fakking pra-
blum is adderwais ai ko komplietlie kreezie, komplietlie aut of maai 
fakking maind!’561

Tegen de achtergrond van wat ik hierboven heb gezegd, valt het makkelijk in te zien 
dat in het fragment twee “ikken” zijn vertegenwoordigd: een “ik” die op basis van 
verworven kennis vertelt maar ook een “ik” die veeleer het beleven vertegenwoordigt 
en wiens ervaringen in (5) en (6) in de vorm van “narration intercalée” worden gere-
presenteerd. De verteller treedt in (4) en (5) analyserend en regisserend op, terwijl 
elders (zie 5b en 6b) dat analyseren veel minder sterk is aangezet ten gunste van de 
illusie dat deze “ik” spontaan of impulsief zijn gevoelens articuleert. Deze illusie van 
spontaniteit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het neologisme in de aanhef van 
het dagboek (5b), waarbij de paradoxale combinatie van ‘lief ’ en ‘pleuristering’ te-
zelfdertijd de verwarring toont die deze beleving kenmerkt; er wordt hier gespeeld 
met de conventionele woordcombinatie ‘lief dagboek’ kenmerkend voor het genre 
van het dagboek. Uiteraard draagt ook het fonetisch schrift in (6b) aan de suggestie 
van impulsiviteit bij: bij het belevend “ik” is zelfs de conventionele orthografie opge-
heven. Verder kan nog worden gewezen op een verschil in het gehanteerde idioom: 
woorden met een analytisch of beschouwend karakter die de verhandeling van het 
reflecterend “ik” domineren, contrasteren met het platvloerse, ongedifferentieerde 
taalgebruik van de radeloze dagboekschrijver. 
 Van deze procedés is wederom een cognitieve distantie tussen de “ik-nu” en de 
“ik-toen” een belangrijk effect. De kennis van de “ik-nu” - die alleen al moet blijken 
uit het adjectief ‘idiootste’ (1) waarmee hij de geopperde verklaringen van het eer-
dere “ik” evalueert - staat in oppositie tot de onwetendheid van de “ik” waarover in 
de beginregels wordt verteld en in die ook in het dagboekfragment het woord heeft. 
Deze onwetendheid komt ook tot uitdrukking in de ambiguïteit van het woord ‘ver-
zinnen’ in de eerste zin van het citaat, dat, behalve “uitdenken”, immers ook “finge-
ren” kan betekenen. Ik stel trouwens vast dat kennis ook hier weer als middel tot het 
verkrijgen van controle wordt voorgesteld.
 Epistemische hiërarchie bestaat, ten slotte, ook in de Duitse autobiografie Depres-
sionen. Mehr als eine Krankheit van Thomas Kühne (2011) die handelt over een “ik” 
die zowel spastisch als depressief is. Wanneer de verteller zijn middelbare schooltijd 
beschrijft, memoreert hij de tevergeefse pogingen om aandacht te verkrijgen van de 

561 Boddé (2010, 22).
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meisjes in zijn klas. Hoewel zijn moeder hem ervan verzekert dat zijn tijd ‘mit den 
Frauen […] noch käme’, weet zij hem niet op te monteren:

[Fragment XVI]
(1) Dies war eigentlich der Beginn einer für mich schweren Zeit. (2) 
Die Mädchen fanden mich zwar nett und sprachen auch mit mir, mehr 
passierte aber nicht. (3) Nach Hause bringen lassen wollte sich kaum 
ein Mädel, und wenn ja, an Liebe war für mich nicht zu denken.562  

[Fragment XVII]
(1) Im Nachhinein kann ich sagen, Sie [zijn moeder, AM] hatte recht, 
es dauerte jedoch noch lange. (2) Heute muss ich sagen, ich war be-
stimmt zu dieser Zeit schon mal depressiv, jedoch war die Sache damals 
völlig uninteressant.563

Wederom is hier een “ik” die analyseert - evaluaties als ‘eigentlich’ (XVI, 1), ‘bes-
timmt’ (XVII, 2) dragen aan het beschouwende karakter van zijn vertoog bij - en een 
“ik” die van deze analyse het object is. Die distantie wordt mede met temporele ele-
menten aangeduid. De contrastieve bijwoorden van tijd (‘Im Nachhinein’ (XVII, 1) 
en ‘Heute’ (XVII, 2) versus ‘dieser Zeit’ en ‘damals’(XVII, 2)) waarmee heden en 
verleden zijn gemarkeerd dragen daaraan in belangrijke mate bij. Aldus wordt een 
historiserende dimensie geconstrueerd waarin een perspectief op ontwikkeling tot 
uitdrukking komt. Zo wordt er in de laatste zin gesuggereerd dat de “ik-nu” de psy-
chische gesteldheid van zijn jongere “ik” in de loop van de tijd beter heeft leren in-
schatten. Het woord ‘beter’ kies ik bewust; de visie van de “ik-nu” wordt immers 
nadrukkelijk als de meest deskundige gepresenteerd: het intensiverende ‘bestimmt’ 
en het dwingende ‘muss sagen’ verlenen zijn retrospectieve inschatting een solide 
karakter tegen de achtergrond waarvan de onterechte onverschilligheid - uitgedrukt 
in ‘jedoch war die Sache damals völlig uninteressant’ - van de “ik-toen”, nog duide-
lijker naar voren komt.564

562 Kühne (2011, 8).
563 Kühne (2011, 8).
564 Ook zijn houding ten aanzien van de troostende woorden van zijn moeder - dat hem heus nog 

vele jaren met vrouwenliefde te wachten staan - is geëvolueerd; hij had haar wijze raad ernstiger 
moeten nemen. Dit aspect van historisering is ook elders in Depressionen aan te wijzen. Ik noem 
‘Heute betrachte ich diese unnormale Tat auch als krank’ (2011, 9) - een opmerking die wordt 
geplaatst wanneer de “ik” heeft beschreven hoe hij ooit zijn arm mutileerde om niet op college te 
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Ik kom tot een korte samenvatting van mijn bevindingen hierboven. Het analytisch 
perspectief zoals ik dat in hoofdstuk 1 heb gepresenteerd, heeft mij tot nu toe in staat 
gesteld om in de autobiografische geschriften verschillende vertelstrategieën aan te 
wijzen die een cognitieve hiërarchie bewerkstelligen tussen de “ik” die vertelt en de 
“ik” waarover wordt verteld. De “ik-toen” vertegenwoordigt het verwarrende bele-
ven. Op andere tekstplaatsen kan evenwel een “ik” worden geïdentificeerd die deze 
verwarrende beleving tot object van reflectie maakt. Dat is de “ik-nu” die depressie 
uit het individuele ervaren onttrekt en het onderwerp maakt van deskundig vertellen 
achteraf.
 Binnen dit perspectief wil ik in de volgende paragraaf de intertekstualiteit in 
overweging nemen. In de bestudeerde autobiografische geschriften kunnen als ge-
zegd vele referenties worden aangetroffen naar medisch-psychiatrische begripsvor-
ming en theorie. Op de bedoelde tekstplaatsen integreert een “ik” begrippen of idee-
en in zijn verslag, soms - maar niet altijd - onder expliciete verwijzing naar de bron 
waaraan hij deze kennis heeft ontleend. Het kan daarbij, zo hebben de tot nu toe 
door mij besproken passages (die in hoofdstuk 1 en die de inleiding van dit hoofd-
stuk) reeds duidelijk gemaakt, gaan om citaten uit of een parafrase van een weten-
schappelijke artikel, om referenties aan publicaties bestemd voor een breder publiek, 
maar ook om concepten of uitgangspunten die - ook zonder dat de precieze bron kan 
worden achterhaald - kunnen worden verbonden aan medische discussies over de 
aard en oorzaken van depressie die de afgelopen decennia zijn gevoerd. 
 Hieronder presenteer ik een analyse van een aantal van de vele intertekstuele 
tekstpassages, waarbij ik nadenk over de functie van de verwijzingen in kwestie. Ik 
bespreek achtereenvolgens referenties aan genetica en transactionele analyse in het 
werk van Brampton (4.3.1.), verwijzingen naar neurobiologie in het werk van Blis-
tein (4.3.2.), in dat van Van Buuren (4.3.3.), en verwijzingen naar cognitieve thera-
pie in het werk van Boddé (4.3.4.). De verwijzingen naar kennis geven, zo wil ik 
demonstreren, reliëf aan de in paragraaf 4.2. besproken ontwikkelingsgang van de 
“ikken” waarbij cognitieve transitie en (de illusie van) grip op de eigen gezondheid 
cruciaal is. De inventarisatie van (de disseminatie van) wetenschappelijke kennis over 
depressie in respectievelijk hoofdstukken 2 en 3 zal bij deze exercitie cruciaal blijken.

hoeven verschijnen - en: ‘Ich frage mich heute oft, warum man sich durch eine Krankheit so 
verändern und ein totaler Egoist werden kann.’ (2011, 69).
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4.3. Intertekstualiteit en zelfanalyse

4.3.1. Brampton, genetica en Transactionele Analyse 
Het slot van Shoot the Damn Dog (2009) bevat een hoofdstuk, getiteld ‘Notes’, waarin 
op gedetailleerde wijze opgave is gedaan van de vele literaire, filosofische en medische 
publicaties waarnaar in de autobiografie verwezen wordt.565 De “ik” levert er ook kort 
commentaar bij. Wie van de reikwijdte van de intertekstualiteit in dit werk een indruk 
wil krijgen, kan hier dus goed beginnen. Men treft er artikelen aan gepubliceerd in ge-
zaghebbende wetenschappelijke tijdschriften als Archives of General Psychiatry, American 
Journal of Psychiatry, Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of Persona-
lity and Social Psychology, Psychosomatic Medicine en American Journal of Drug and Alco-
hol Abuse.566 Behalve tientallen academische titels komt men in de ‘Notes’ ook publieks-
boeken en populairwetenschappelijke bronnen tegen: het online tijdschrift Edge krijgt 
er bijvoorbeeld een plaats, maar ook het Yoga Journal en het boek Yoga and the Quest for 

565 Brampton (2009, 311-316).
566 Archives of General Psychiatry (thans getiteld JAMA Psychiatry) is een peer-reviewed tijdschrift 

uitgegeven door de American Medical Association waarin artikelen worden gepubliceerd over 
psychiatrie en gezondheidszorg. Zie <https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry>. De 
“ik” vindt er onder meer informatie over verslaving aan roken en depressiviteit (zie pagina 72). 

 Het tijdschrift American Journal of Psychiatry is het internationale wetenschappelijke tijdschrift 
van de American Psychiatric Association en is gewijd aan recente ontwikkelingen op het gebied 
van (de behandeling) van psychopathologie. Zie <https://ajp.psychiatryonline.org/about>. Hier 
vindt de “ik” bewijs voor de erfelijkheid van de “Majeure Depressieve Stoornis”. (113). 

 Het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences behoort tot de National Academy of 
Sciences van de Verenigde Staten en bevat artikelen gelieerd aan de biomedische wetenschappen. Zie 
<http://www.pnas.org/>. De “ik” vindt er online een paper over ‘emotional memory’. (313-314) 

 In Journal of Personality and Social Psychology leest men artikelen verbonden aan het vakgebied de 
sociale psychologie. Het tijdschrift wordt uitgegeven door de American Psychological Association. 
Zie <http://www.apa.org/pubs/journals/psp/ >. De “ik” citeert een artikel uit dit tijdschrift, ver-
schenen in oktober 2001, waarin het effect van de kwaliteit van het huwelijk van de ouders op het 
huwelijk van hun kinderen is onderzocht (314).

 Psychosomatic Medicine, dat verschijnt bij American Psychosomatic Society, bundelt voorts artike-
len over ‘various aspects of the relationships among social, psychological, and behavioral factors 
and bodily processes in humans and animals.’ Zie <http://journals.lww.com/psychosomaticmedi-
cine/Pages/aboutthejournal.aspx>. Hier vindt de “ik” een artikel over de effectiviteit van lichaams-
beweging op het herstel van depressie.

 Het American Journal of Drug and Alcohol Abuse, ten slotte, bevat bijdragen aan wetenschappelijke 
debatten over verslaving en verslavingszorg. Hieruit put de “ik” informatie over alcoholgebruik 
onder depressiepatiënten (van haar bevindingen doet ze verslag op pagina 288). Vergelijk: <http://
www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=iada20>.
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the True Self (2000).567 Ook zijn onder meer een voorlichtingswebsite over autisme ver-
meld en de website van de National Institute of Mental Health en de Wereldgezond-
heidsorganisatie.568 De bronnenlijst met toelichting wekt een indruk van feitelijkheid en 
accuratesse: steevast zijn het jaar van publicatie, de jaargang en het nummer van ge-
noemde tijdschriften vermeld. De notie van communicabiliteit die uit de lijst spreekt, 
vormt in dit verband een opvallend contrast met het isolement en de zelfgerichtheid die 
elders in de autobiografie is uitgedrukt (Vergelijk fragmenten X en XI). 
 De ‘notes’ bieden een ingang tot de diversiteit aan onderwerpen die de “ik” in 
haar verslaglegging heeft geïntegreerd. De “ik” is te rade gegaan bij auteurs die de 
afgelopen decennia op uiteenlopende wijze een bijdrage hebben geleverd aan discus-
sies over de aard, oorzaken en behandeling van depressie. Zo heeft zij aan het tijd-
schrift Biological Psychiatry informatie ontleend over zogeheten ‘treatment resistant 
depression’.569 Archives of General Psychiatry consulteert zij voor een studie naar de 
relatie tussen roken en psychopathologie en voor een onderzoek naar de relatie tussen 
erfelijkheid en depressie. Dankzij het Journal of Personality and Social Psychology leert 
zij voorts welke impact echtelijke conflicten van ouders hebben op de sociale relaties 
van hun kinderen. Het werk Games People Play (1964) van Eric Berne - bestemd voor 
een breder publiek - geeft haar ten slotte inzicht in de zogenoemde ‘Transactional 
Analysis’, een theorie en gedragstherapeutische behandelmethode die er - zoals in 
hoofdstuk 2 besproken is - vanuit gaat dat een inventarisatie van sociale relaties en 
omgangsvormen in de kindertijd inzicht kan bieden in de oorzaak van psychisch 
lijden.570 En hiermee is de lijst van medisch-psychiatrische onderwerpen waaraan in 
de autobiografie wordt gerefereerd nog verre van volledig. Doel van deze paragraaf is 
echter niet een inventarisatie van (zoveel mogelijk) intertekstuele referenties te bie-
den, maar een analyse te verschaffen van de aard en functie van deze intertekstualiteit 

567 Edge.org is een online tijdschrift gewijd aan wetenschappelijke discussies over allerlei onderwerpen 
en publiceert interviews met prominente wetenschappers. De “ik” vindt er een vraaggesprek met 
Martin Seligman over zijn theorie over de relatie tussen depressie en het sociaalpsychologische 
concept van aangeleerde hulpeloosheid. Zij citeert uit dit interview op bladzijde 308. Vergelijk: 
<https://www.edge.org/conversation/martin_seligman-eudaemonia-the-good-life>. 

 Yoga Journal is een Amerikaans mediabedrijf. Het publiceert onder meer een tijdschrift en een web-
site en organiseert bijeenkomsten gewijd aan yoga, voeding, fitness, “wellness” en mode. De “ik” ci-
teert uit een bijdrage over de al dan niet bewezen effectiviteit van yoga op de mentale en fysieke ge-
zondheid. Zie bladzijde 252. Men kan over Yoga Yournal lezen op < https://www.yogajournal.com>.

568 De “ik” citeert op bladzijde 161 informatie over het syndroom van Asperger op de website <ht-
tps://aspennj.org/what-is-asperger-syndrome>. In de ‘notes’ zegt de “ik” te verwijzen naar autism.
org (vergelijk bladzijde 314), maar deze website is bij controle onvindbaar. 

569 Brampton (2009, 21).
570 Vergelijk mijn aantekeningen in paragraaf 2.4.3.
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in het vertoog van de “ik”. Ik laat de ‘Notes’ daarom nu achter mij en ga na op welke 
wijze de medische inzichten in het werk van Brampton zijn geïntegreerd.
 In het hoofdstuk ‘Genetics, Family and other Disorders’ stelt de “ik” zich tot doel 
zicht te krijgen op de factoren die haar depressie in de hand hebben gewerkt: ‘I want 
to stay free from depression and live my life well. To me, and this may not be the 
same for everyone […] that means looking at my own behaviour and dismantling 
the parts of it that keep me stuck in negativity.’571 Zelfanalyse wordt hier als sleutel 
tot (blijvend) herstel gepresenteerd. Ook in fragment XVI gaan kennisacquisitie en 
hoop op genezing hand in hand. De “ik” begint haar zoektocht bij de genetica omdat 
zij meent dat depressie ook haar familieleden veelvuldig heeft gekweld.

[Fragment XVIII]
(1) So, in order to understand my depression and to find a possible way 
out of it, I had to understand the illness, starting with genetics. (2) 
While we cannot change our biological destiny, an insight into it might 
help us to be careful, rather than careless, of it. (3) I have two brothers. 
(4) All three of us have, to varying degrees, suffered from depression. 
(5) Major depressive disorder is thought to be heritable, although to 
what extent, nobody appears to know.572 

De woorden ‘genetics’ (1) en ‘heritable’ (5) herinneren uiteraard aan het domein van 
de (moleculaire) genetica, waarover ik in hoofdstuk 2 heb gesproken. Daarbinnen 
tracht men de structuur en functie van genetisch materiaal (tot op moleculair niveau) 
in kaart te brengen en de werking ervan te doorgronden.573 Men gaat daarbij uit van 
het, langs statistische wegen geborgde, inzicht dat ‘genes account for 40-50% of sus-
ceptibility to [major depressive disorder] in the population’.574 De “ik” refereert bo-
vendien aan een cruciale vraag die in het betreffende onderzoeksveld nog niet ondub-
belzinnig is beantwoord, namelijk die met betrekking tot de wijze waarop deze 
erfelijkheidsvariabelen met andere factoren samenhangen. Zo heeft Levinson gepos-
tuleerd dat het risico op de pathologie ook elders ligt: ‘[the risk of depression] has also 
been shown to be increased by traumatic childhood experiences such as physical and 
sexual abuse, emotional neglect, family disorganisation, and parental loss [and that a] 
major issue for future genetic research is to determine whether and how these 

571 Brampton (2009, 109).
572 Brampton (2009, 113).
573 Zie over genetica mijn aantekeningen in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.2.
574 Levinson (2009, 165).
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experiences interact with genes in influencing risk.’575 Het is dus geenszins zeker dat 
het risico op depressie ook inderdaad exclusief uit genetische factoren kan worden 
herleid.
 Haar studie van de genetica vormt in Shoot the Damn Dog het startpunt van een 
zelfanalyse waarin depressie tot object van een (vergelijkende) beschouwing wordt 
gemaakt (‘to varying degrees’ (4) en ‘extent’ (5)). Terwijl bij aanvang de “ik” het cen-
trum is als gevolg van de repetitie van de voornaamwoorden ‘I’ (1, 3) en ‘my’ (1) en 
waar zij in eerste instantie over een particuliere gezinssituatie spreekt (3, 4), is er 
gaandeweg het fragment - dankzij de referentie aan inzichten in het domein van de 
genetica - sprake van objectivering: depressie wordt aan de particuliere beleving en 
waarneming onttrokken. Dat blijkt in het bijzonder uit (5) waarin de “ik” haar de-
pressie met behulp van de officiële diagnostische term classificeert en waar zij haar 
lijden borgt in iets dat zij als consensus presenteert (zie ‘is thought to be heritable’). 
Hoewel de bron onbenoemd blijft, is hierin een beroep op bovenindividuele kennis 
geïmpliceerd. Daarmee is een duidelijk onderscheid ontstaan met het ondeskundige, 
belevende “ik” elders in de autobiografie dat zich in beschonken toestand wanhopig 
in haar slaapkamer verschuilt (vergelijk fragmenten X en XI). Hiermee komt een 
functie van intertekstualiteit in zicht (die ook in fragmenten I en III uit het werk van 
Rice-Oxley aan de orde was): intertekstualiteit is deel van de strategieën waarmee 
depressie in de geselecteerde werken uit de ervaring onttrokken wordt en tot object 
van analyse wordt gemaakt.
 Aanvankelijk begrijpt de “ik” nog maar weinig van de genetica. De begripsvor-
ming verdiept zich pas, wanneer, opnieuw langs intertekstuele wegen, naar samen-
hang wordt gezocht. 

[Fragment XIX]
(1) New research suggests that women are at greater risk than men. (2) 
According to a study carried out on 42,000 twins, the heritable  rate of 
depression is forty-two per cent in women and about  twenty-nine per 
cent in men.576 

Uit de ‘Notes’ bij de geciteerde passage blijkt dat ‘a study’ verwijst naar de ‘Swedish 
National Twin Study of Lifetime Major Depression’ (2006), waarin Kenneth Kend-
ler en anderen hebben onderzocht of de invloed van genetische factoren op het ont-
staan van depressie sekse-afhankelijk is. Op basis van onderzoek naar ‘42.161’ 

575 Levinson (2009, 166).
576 Brampton (2009, 113).
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Zweedse tweelingen hebben zij het sekseverschil inderdaad onderschreven: ‘the heri-
tability of liability to major depression was significantly higher in women (42%) 
than men (29%)’.577 Wat in fragment XVIII begon als een op een particuliere obser-
vatie gestoelde aanname (dat depressie waarschijnlijk erfelijk is omdat het in haar 
familie veelvuldig voorkomt), wordt nu in statistische termen geborgd.578

 In XX kiest de “ik” een nieuwe invalshoek. Zij verdiept haar beschouwing met 
materiaal uit neurobiologisch onderzoek:

[Fragment XX]
(1) The gene thought to be responsible for the regulation of serotonin, 
the feelgood neurotransmitter, is known as 5-HTT. (2) It commonly 
appears as either a short or a long form. (3) It is the presence of the 
short form that seems to indicate a possibility (rather than an inevita-
bility) of depression. (4) Researchers at King’s College London con-
ducted a study using a control group of 847 people, who they followed 
over twenty years. (5) It revealed that people who carried one copy of 
the short form had more depressive symptoms in response to life stress-
es. (6) Those with two copies of the short form were more than twice 
as likely to become depressed following stressful situations as those who 
carry the long form.579

Ook dit fragment correspondeert in hoge mate met wetenschappelijke terminologie. 
In hoofdstuk 2 is aangetekend dat het gen dat geassocieerd wordt met de regulering 
van de neurotransmitter ‘serotonin’ (1), in de wetenschappelijke nomenclatuur in-
derdaad met 5-hydroxytryptamine, of de afkorting ‘5-HTT’ (1), wordt aangeduid.580 
Omdat deze verbinding een functie vervult in het transport van de neurotransmitter, 
heeft men aangenomen dat het gen een factor is in de pathofysiologie van 

577 Kendler e.a. (2006a, 109)
578 Ik raak hier aan een diep in de wetenschapsgeschiedenis en cultuurwetenschap verankerd discours 

over de relatie tussen psychopathologie en sekse, maar een duiding van de relatie tussen deze au-
tobiografie en het genderdiscours laat ik hier buiten beschouwing, ook omdat de intertekstuele 
verwijzingen - die ik hier tot mijn primaire onderzoeksobject reken - in de rest van Bramptons 
hoofdstuk verder niet op de relatie tussen sekse en depressie betrekking hebben en er door de “ik” 
ook op andere wijzen niet (expliciet) aan aspecten van gender wordt gerefereerd. Ik kom op het 
aspect terug wanneer ik perspectieven op vervolgonderzoek bespreek in hoofdstuk 6.

579 Brampton (2009, 115).
580 Zie paragraaf 2.4.1.
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depressie.581 De studie die zij noemt betreft het artikel dat in 2003, onder de titel 
‘Influence of Life Stress on Depression: Moderation by a Polymorphism in the 
5-HTT Gene’ is verschenen. Een team van onderzoekers werkzaam aan King’s Col-
lege is nagegaan hoe de ‘genetic makeup’ van invloed is op de wijze waarop een indi-
vidu op stressvolle omstandigheden reageert. De onderzoekers postuleerden inder-
daad dat genetische kwetsbaarheid - hetgeen in het artikel wordt aangeduid als een 
polymorfisme in de promotorregio van de serotoninereceptor - de kans op depressies 
op latere leeftijd vergroot wanneer er stressvolle gebeurtenissen in de jeugd hebben 
plaats gehad: ‘[i]ndividuals with one or two copies of the short allele of the 5-HTT 
promoter polymorphism exhibited more depressive symptoms, diagnosable depres-
sion, and suicidality in relation to stressful life events than individuals homozygous 
for the long allele.’582 
 De “ik” kan haar eigen ervaringen met behulp van interteksten opnieuw arrange-
ren, dat wil zeggen: staven aan resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Bij gevolg 
is er sprake van collectivisering: depressie is onttrokken aan de particuliere beleving 
en vergeleken met observaties van grote groepen mensen. De woorden ‘commonly’ 
(2), ‘people’ (4) en (5)) en ‘those with two copies’ (6) dragen aan deze veralgemeni-
sering bij. In samenhang daarmee is er sprake van ‘biologisering’: de oorzaken van 
haar lijden zijn onder verwijzing naar resultaten uit het domein van de moleculaire 
genetica verklaard. Alternatieve causale veronderstellingen blijven (vooralsnog) uit: 
depressie is hier allereerst het resultaat van een erfelijke predispositie. 
 Nog enkele andere details vallen op. In de eerste plaats springt de antropomorfe 
aanduiding van serotonine als ‘feelgood neurotransmitter’ in het oog, een adjectief dat 
de “ik” gebruikt ter aanduiding van het gunstige effect van de chemische verbinding. 
Hier is sprake van trivialisering van wetenschappelijke terminologie: het adjectief kan 
immers associaties oproepen met de wijze waarop doorgaans de blijmoedige filmvoor-
stellingen worden aangeduid die plegen toeschouwers op te vrolijken, de zogenoemde 
feelgood movies. Bovendien is er sprake van selectie. Serotonine wordt in de weten-
schappelijke literatuur niet enkel met de stemming in verband gebracht - zoals ‘feel-
good’ suggereert -, maar ook met aspecten van de eetlust, het slaap-waakritme en het 
libido.583 Ook als het gaat om de globale wijze waarop de verteller de bevindingen uit 

581 Mutaties in dat wat het ‘serotonine-transportatie gen’ wordt genoemd - ik vat hier kort mijn be-
vindingen uit hoofdstuk 2 samen - kunnen de regulering van die serotoninetransmissie verande-
ren. ‘The serotonin transporter gene promoter variant, consisting of a long (L) and a short (S) 
variant’ is als zodanig een van de factoren die aan de etiologie van depressie ten grondslag kan 
liggen. Kuzelova (2010, 4).

582 Caspi e.a. (2003, 386). 
583 Zie hierover hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.1.
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het artikel verwoordt, kan selectie worden aangewezen. De “ik” spreekt over “korte” 
en “lange” varianten van het gen, terwijl de aanduidingen ‘long’ en ‘short’ in het artikel 
zelf, specifieker, dienen ter aanduiding van ‘the promoter region of the serotonin 
transporter gene […]’.584 Maar bovenal wijs ik op de decontextualisering waarvan 
sprake is. De “ik” waardeert het artikel als geïsoleerde tekst en abstraheert van het 
omringende academisch debat waarvan het deel uitmaakt, bijvoorbeeld van de wijze 
waarop de studie in de wetenschappelijke gemeenschap is ontvangen en gewaardeerd. 
Zo benoemt zij niet de kritische studies die de relatie tussen de polymorfe eigenschap-
pen van ‘5-HTT’ en depressie ter discussie hebben gesteld.585 Mendlewicz en ande-
ren, die in 2004 een grote Europese studie naar hetzelfde mechanisme verrichtten, 
melden dat ‘the 5-HTT […] polymorphisms have been extensively investigated in 
[affective disorders] with conflicting results’ en tekenen aan dat ‘in our very large Eu-
ropean sample, no association was found with primary psychiatric diagnosis of [af-
fective disorders], and some related phenotypic traits. These results are in line with 
most previous negative reports.’586 In het vertoog van de “ik” is er van deze scepsis 
geen sprake. Men vindt er, breder bezien, überhaupt geen problematiserende termen, 
sterker nog: formuleringen als ‘thought to be’ (1) - waarin, omdat de precieze referent 
in het midden is gelaten, een beroep op gedeelde kennis wordt gesuggereerd - en 
‘commonly’ (2) - waarin eveneens een aanspraak op conventionaliteit is geïmpliceerd 
- wekken de indruk dat de inzichten juist consensus genieten.
 Bij een interpretatie hiervan kan niet buiten beschouwing blijven dat het doel van 
de oriëntatie op wetenschappelijke kennis van meet af aan een ambitie tot ordening 
en begrip van het eigen lijden was. De ondergespecificeerde synopsis komt tegemoet 
aan begrijpelijkheid en overzichtelijkheid waar de “ik” vanaf het begin op uit was 
(vergelijk XI en XVIII). Daaraan zou al helemaal zijn ingeboet wanneer de epistemi-
sche problemen waren gereleveerd die optreden wanneer men de etiologie en patho-
genese van depressie in termen van erfelijkheid tracht te beschrijven. Ik doel hier op 
de woorden van Nestler en anderen: 

We have not identified the genetic and neurobiological mechanisms 
underlying depression and mania, nor do we understand the 

584 Caspi e.a. (2003, 386-387).
585 Zie voor zo’n kritische studie: ‘Serotonin Transporter 5HTTLPR Polymorphism and Affective 

Disorders: No Evidence of Association in a Large European Multicenter Study’ (2004) en voor 
een overzicht van andere (kritische) studies over dit thema: ‘The Serotonin Transporter Gene (5-
HTT) Variant and Psychiatric Disorders. Review of Current Literature.’ (2010). Vergelijk ook 
mijn aantekeningen hierover in hoofdstuk 2.

586 Mendlewicz e.a. (2004, 377-381).
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mechanisms by which nongenetic factors influence these disorders. We 
have only a rudimentary understanding of the circuits in the brain re-
sponsible for the normal regulation of mood and affect, and of those 
circuits that function abnormally in mood disorders.587

Alsof het een kwestie is van ‘shoppen’ naar een aanvaardbare verklaring,588 verkent zij 
daarop weer een nieuw perspectief: zij vangt aan met een beschouwing van haar kin-
dertijd.589 In de eerste plaats komt zij te spreken over het verlies van haar dierbare 
huisdier Bimbo de hond. Het beestje moest vanwege een verhuizing van Aden (een 
stad in Jemen) naar Groot-Brittannië - ten gevolgde van een nieuwe arbeidsbetrek-
king van haar vader - voorgoed bij een andere familie worden ondergebracht.

[Fragment XXI]
(1) I remember, when I was nine and we left Aden for the last time, the 
sight of Bimbo, our dog, snuffling happily in the garbage heaps piled 
on the sandy pavements outside our house. […] (2) I knew that I 
would never see him again. (3) I knew, too, that Aden was becoming a 
dangerous place. […] (4) I lay in my bunk on the boat back to England 
and cried. (5) But I knew that there was nothing to be done and nothing 
would come of crying about it, just as I had discovered that nothing 

587 Nestler e.a. (2002a, 503). Nu is het ook weer niet zo dat in het vertoog van de “ik” in het geheel 
geen nuance kan worden aangewezen. Zij vervolgt bovenstaande verhandeling immers als volgt: 
‘Three out of three, one hundred percent, is a pretty high score for an illness with a genetic liabil-
ity of, at most, forty per cent, and seems to suggest that my particular depression is not simply the 
result of a mutual biological inheritance, but of other, shared influences. Hier zegt zij met zoveel 
worden dat zij vermoedt dat erfelijke aanleg niet de enige factor in de etiologie van haar depressie 
is. Brampton (2009, 116, mijn cursivering). Deze relativering wordt overigens ook weer met in-
tertekstuele bronnen gestaafd als zij stelt: ‘According to biologists, there is only an inherited liabil-
ity to develop major depression in response to environmental stressors rather than it being an 
entirely genetically determined condition.’ (115) De algemene aanduiding ‘biologists’ suggereert 
dat haar uitspraak een disciplinaire consensus vertegenwoordigt. 

588 ‘Shoppen’ is een term die (in de sociale psychologie) gebruikt wordt ter aanduiding van het gedrag 
van patiënten waarbij zijn op het internet of bij verschillende huisartsen een breed scala informa-
tie inwinnen op zoek naar een aanvaardbare medische verklaring voor onverklaarbare (chronische) 
klachten of naar een (goedkope) behandeling ervan. Vergelijk: Kaptein e.a. (2012, 23).

589 Zij stelt: ‘And so I had to look at my family, in more forensic detail that I would normally use. Not 
simply because I want to know what caused (or may have caused) my depression, but because I 
would like to see and understand the behavioural patterns that made me vulnerable in the first 
place.’ (116)
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could be done about leaving my friends in Aden, my school, my house 
and all the other familiar things that bring comfort.590 

Terwijl een terugblikkende “ik-nu” van meet af aan aanwijsbaar is - in zin 1 is de act 
van het herinneren in de tegenwoordige tijd uitgedrukt, als was men er direct getuige 
van591 - is er van cognitieve distantie tussen de “ikken” nog geen sprake. Veeleer conver-
geert de herinnering van de “ik-nu”, met de ervaring van de “ik-toen”, zij het dan dat 
deze geen superieur overzicht geniet. Integendeel. Hoewel noties van “weten” - dankzij 
‘I knew’ (2,3,5) en ‘I had disovered’ (5) - een belangrijke plaats innemen, betreft haar 
kennis vooral de onmiddellijke ervaring en (vergelijk de enumeratie ‘my friends’, ‘my 
school’, ‘my house’) het terrein van de particuliere, huiselijke wereld waarin het trauma 
plaatsvond. De notie van verlies is dankzij de vele negaties (zie ‘never’ (2) en de repetitie 
van ‘nothing’ (5)) scherp aangezet. Het is leeg zonder Bimbo. 
 Uit passages elders in het hoofdstuk blijkt dat de “ik” de verlieservaringen be-
schouwt als onderdeel van een gerepeteerd patroon: ‘Our childhood was spent mo-
ving. We were brought up in six different countries […] following my father where-
ver his work took him.’592

 Voor de zelfanalyse die volgt is vooral van belang dat zij over dergelijke verdrie-
tige momenten - en andere emotionele zaken - niet met haar ouders kon spreken. 

[Fragment XXII]
(1) If we were ever made unhappy by our disrupted, peripatetic child-
hood, we did not say so. (2) Not to each other and rarely to our parents 
although I was the most vocal of us three. […] (3) We do not, as a 
family, ever say how we really feel. (4) We just get on with things and if 
ever we did express distress, there was always our mother to say, ‘Don’t 
upset yourself.’593 

In de herinneringen aan de kinderjaren - die dankzij formuleringen als ‘distress’ (4) 
en ‘our disrupted, peripatetic childhood’ (1) sterk zijn geobjectiveerd594 - domineert 

590 Brampton (2009, 119, mijn cursivering). 
591 De afstand tussen de “ik-nu” en de “ik-toen” is ook langs temporele wegen aangeduid: er is van-

wege de “narration ultérieure” afstand tussen vertellen en gebeuren verondersteld. 
592 Brampton (2009, 116). De verteller becommentarieert deze situatie in een volgend commentaar: 

‘Living between six countries over a period of eighteen years, leaving schools, houses, friends and 
cultures was not the best way to feel secure.’ Brampton (2009, 118).

593 Brampton (2009, 116-117, mijn cursivering). 
594 ‘Peripatetic’ betekent in deze context: ‘Moving about from place to place’ (Vergelijk: OED).
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de gedachte aan voortdurend verzwegen verdriet. De onbepaalde bijwoorden van tijd 
‘ever’ ((1), (3), (4)), ‘rarely’ (2) en ‘always’ (4), hebben immers tot effect dat de erva-
ring wordt gehistoriseerd; het zwijgen was geen incident, maar een patroon, veran-
kerd in haar biografie. 
 Haar gevoelens mogen hier dan uitgedrukt zijn, “echt” begrepen zijn zij nog niet. 
Dat gebeurt pas wanneer de herinneringen in verband worden gebracht met inzich-
ten uit de Transactionele Analyse:

[Fragment XXIII]
(1) And so, as I understand it, I adjusted to constant loss as well as the 
inability to articulate any distress on, as one therapist described it, an 
‘adapted’ level. (2) The term, ‘adapted child’ was originally used by Eric 
Berne, the father of Transactional Analysis in the 1950s. (3) Essentially 
it means the compliant, orderly side of us that hides anger, pleases oth-
ers and generally acts the good girl or boy. (4) The more that behaviour 
is rewarded (and the more that any other behaviour is punished or, 
more usually, ignored) the more we adapt ourselves to keeping quiet 
and not making a fuss. (5) Put in another way, we adopt the position 
known in therapeutic terms as ‘abandonment or withdrawal’.595

De gevoelens waarover in XXI en XXII al door de verteller was gerept, zijn hier in 
een wetenschappelijk perspectief geplaatst.596 Haar interpretatie stemt overeen met 
de ideeën van psychoanalyticus Eric Berne. De elementen ‘adapted level’ (1) en 
‘adapted child’ (2), kunnen inderdaad worden aangetroffen in diens publicaties over 
de zogenoemde Transactionele Analyse (TA).597 Zijn uitgangspunt, opgetekend in 
onder meer Games People Play. The Psychology of Human Relationships (1964),598 luidt 
dat affectieve patronen in de vroege kindertijd consequenties hebben voor de emoti-
onele gesteldheid op latere leeftijd: ‘the person responds as his own father (or 

595 Brampton (2009, 119).
596 Dat deze wetenschappelijke terminologie tot begrip leidt, wordt met ‘as I understand it’ van meet 

af aan duidelijk gemaakt, waarbij de legitimiteit van haar aannames onder verwijzing naar een 
uitspraak van een niet nader gespecifieerde autoriteit (‘one therapist’), gewaarborgd wordt.

597 “Transactionele Analyse” is een psychotherapeutische theorie en behandelmethode waarin affectieve 
en gedragsmatige patronen, aangeleerd in de jeugdjaren, van grote invloed worden geacht op de emo-
tionele gezondheid op later leeftijd. Berne definieërt de ‘adapted child ‘ als volgt: ‘the adapted Child 
is the one who modifies his behavior under the Parental influence. He behaves as father (or mother) 
wanted him to behave: compliantly or precociously, for example. Or he adapts himself by withdraw-
ing or whining. Thus the Parental influence is a cause, and the adapted Child an effect.’ (1964, 8).

598 Zie over het boek onder meer de website < http://www.ericberne.com/games-people-play/>.
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mother) actually responded […]. When it is an indirect influence, he responds the 
way they wanted him to respond […]; he adapts himself to their requirements.’599 
Wanneer de “ik” stelt ‘we adopt the position known in therapeutic terms as ‘aban-
donment or withdrawal’ (5), correspondeert dat met Berne’s uitgangspunt dat ‘[one] 
behaves as father (or mother) wanted him to behave: compliantly or precociously, for 
example. Or he adapts himself by withdrawing or whining. Thus the Parental influ-
ence is a cause, and the adapted Child an effect.’600

 Intertekstualiteit heeft dus opnieuw een epistemische functie. Wat begon als her-
inneringen aan dramatische jeugdjaren, emancipeert hier tot een etiologische inter-
pretatie waarin de vroege kindertijd en latere stemmingsproblemen causaal aan el-
kaar verbonden zijn: depressie is het gevolg van (gewenning aan) ervaringen van 
verlies, alsmede van de gewoonte aan die ervaringen geen uitdrukking te verlenen. Ik 
wijs in dit verband ook op de gevolgen voor de vertelwijze: er is een “ik” die analy-
seert, en een “ik” die het object is van die analyse. 
 In het volgende commentaar presenteert de “ik” de kennismaking met TA als 
moment van waarheidsvinding: ‘There are, of course, many theories about the effects 
of childhood on later, adult depression but this particular idea rings true about my 
own.’601 De epistemische functie van intertekstualiteit wordt even verderop in histo-
riserende commentaren expliciet gemaakt: ‘None of this, of course, occurred to me 
at the time. It did not even occur to me in my twenties and thirties when my mantra 
was: ‘It is better to be alone.’602 En: ‘It was only as I got older that I began to under-
stand that what I actually meant was, ‘It is easier to be alone.’603 De “ik-toen” wordt 
hier in termen van een hardnekkig (vergelijk het bijwoord ‘even’) niet-weten voorge-
steld, terwijl de “ik-nu” juist deskundig is.604

 Ik merk op dat de verkregen samenhang wederom met decontextualisering sa-
menhangt. De “ik” meldt niets over de plaats van de genoemde studie in het omrin-
gende wetenschappelijke debat. Ten opzichte van de wetenschappelijke vertogen 
blijven de inzichten van Berne in de verhandeling van de “ik” bovendien betrekkelijk 
ongeproblematiseerd. Zo ziet de “ik” af van reflectie op de wijze waarop Berne’s 

599 Berne (1964, 8).
600 Berne (1964, 8).
601 Brampton (2009, 122).
602 Brampton (2009, 122).
603 Brampton (2009, 123).
604 Mijn overwegingen met betrekking tot tijdsaspecten uit de vorige paragraaf kunnen ook hier 

worden gebruikt: dankzij temporele indicaties ‘at the time’ en ‘in my twenties and thirties’ en de 
“narration ultérieure” wordt er een historisch perspectief geëvoceerd: cognitieve ontwikkeling van 
de “ik” is daarin cruciaal. 
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inzichten in wetenschappelijke studies naar de aard en oorzaken van depressie in 
hebben genomen. Er is in (XXIII, 3) bovendien sprake van generalisering: terwijl de 
“ik” de uitgangspunten van de Transactionele Analyse bij aanvang van het fragment 
nog hanteert ter interpretatie van haar particuliere herinneringen, wendt zij de in-
zichten vanaf (3) evenwel aan ter verklaring van de situatie van een verder niet gespe-
cificeerde ‘we’.605 De aannames van Berne gelden in haar voorstelling dus voor een 
ieder die te maken heeft gehad met verlieservaringen en het zwijgen daarover.606 Vor-
men van voorbehoud blijven onbenoemd: dat ‘many of the complexities of causal 
pathways, processes, and multiple determinants’ die de relatie tussen depressie en 
ervaringen in de vroege kindertijd verklaren nog niet in kaart zijn gebracht, blijft 
onbesproken.607 Bovendien geldt dat ‘it is not clear whether children would remain 
vulnerable to depression over the course of development’.608 Het kan volgens Good-
man en Brand (2009) immers ook zijn dat kinderen bepaalde capaciteiten ontwik-
kelen die maken dat de kans op depressie kleiner wordt: ‘they might […] accomplish 
some developmental tasks that would reduce the potential trigger mechanisms of 
later-occurring stressors’.609 De ideeën van Berne gelden dus niet zonder meer voor 
iedereen die een traumatische kindertijd beleefde.
 Eén ander aspect van de intertekstualiteit moet nog ter sprake worden gebracht: 
de verteller heeft in haar zelfanalyse verschillende wetenschappelijke veronderstel-
lingen gefuseerd. De door de “ik” onvolkomen bevonden genetische verklaring van 
depressie is met sociaalpsychologische veronderstellingen aangevuld: depressie is naar 
haar idee het gevolg van genetische aanleg, die echter alleen tot uiting komt onder 
invloed van specifieke gebeurtenissen en sociale relaties in de kindertijd. En vice 
versa: haar jeugdjaren hebben enkel geleid tot een psychiatrische stoornis omdat er 
een bepaalde genetische aanleg is. In XXIV maakt zij die integratie expliciet, zij het 
onder voorbehoud:

605 Brampton (2009, 119).
606 Het refereren aan een ‘we’ kan tegelijkertijd worden beschouwd als strategie waarmee de ‘I’ haar 

veronderstelde lezerspubliek in haar overwegingen betrekt. Het ‘we’ verschaft haar verhandeling, 
met andere woorden, een communicatief karakter. Daarmee verschilt dit fragment van het op de 
particuliere situatie gerichte karakter van de eerste twee geciteerde fragmenten. Het communicatieve 
karakter komt ook in andere aspecten tot uitdrukking; zo resumeert zij met ‘Essentially it means’ de 
centrale betekenis van de term ‘adapted child’ en last zij door middel van de zelfcorrectie ‘put in an 
other way’, voor haar publiek als het ware en tweede moment tot mogelijke begripsvorming in.

607 Goodman and Brand (2009, 266).
608 Goodman and Brand (2009, 266).
609 Goodman and Brand (2009, 266).
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[Fragment XXIV]
(1) Is depression the likely result of a difficult childhood and a dysfunc-
tional family set-up, or is it simply a vulnerability that one is born with? 
(2) Perhaps both. […] (3) If children are not taught good coping skills 
or emotional strategies, they may find it difficult, later in life, to deal 
with problems. (4) And, if depression is actively precipitated by stress-
ful events or problems, those children are perhaps more vulnerable 
than those who have been taught how to face problems effectively. (5) 
I was not taught well. (6) I know how to ignore problems, but not how 
to face them. […] (7) Had it not been for the fact that I also have de-
pression-prone genes […] I might never have become depressed.610

De elementen “genetica” en “transactionele psychologie” zijn in de zelfdiagnose van 
de “ik” dus met elkaar versmolten.611 Het effect daarvan is intrigerend. Zo relativeert 
deze juxapositionering disciplinaire en historische grenzen: transactionele verkla-
ringsmodellen (uit de jaren 40 van de vorige eeuw) worden in de zelfdiagnose van de 
“ik” vervlochten met inzichten uit studies uit de eenentwintigste-eeuwse genetica. 
Kennis afkomstig uit verschillende historische perioden en uit verschillende acade-
mische specialismen complementeren elkaar dus en ontlenen juist aan die integratie 
hun epistemische functie.612

610 Brampton (2009, 115-116.) Eerder stelt zij iets vergelijkbaars: ‘depression is a complex genetic 
disorder, meaning it involves multiple genes. […] It makes sense, too, to think that a certain 
cocktail of genes may set up an underlying fragility that may make us more susceptible to depres-
sion when faced with certain difficulties. Whether we will be faced by those difficulties depends, 
to an extent, what hardballs life throws at us and also how well we have been taught to deal with 
them in the first place.’ (Brampton 2009, 114)

611 De veronderstelde onderlinge afhankelijkheid van omgeving en genetica raakt aan studies waarin 
hetzelfde verband wordt gedemonstreerd: ‘The short allelic variant of the serotonin transporter 
(5-HTT) promoter-linked polymorphic region (5-HTTLPR) has been associated with the etiol-
ogy of major depression by interaction with early life stress (ELS).’ (Van der Doelen e.a. 2014, 1) 
En: ‘Genen en omgeving beïnvloeden elkaar via ingewikkelde processen. Psychiatrische stoornis-
sen blijken te ontstaan door een genetische predispositie, waarvan de invloed op het gedrag alleen 
dan tot uiting komt, wanneer er sprake is van specifieke omgevingsfactoren. Of omgekeerd gere-
deneerd, omgevingsfactoren leiden alleen dan tot psychiatrische stoornissen wanneer er een be-
paalde genetische aanleg is. Genen en omgeving zijn dus onderling afhankelijk en zijn op dage-
lijkse basis met elkaar in interactie. Mensen worden, net als dieren en planten, ten behoeve van de 
adaptatie fijn afgestemd. Bij deze afstemming speelt de kwaliteit van de vroege relaties een door-
slaggevende rol.’ (Reekum en Schmeets 2008, 771).

612 Daarbij wordt en passant de zogenoemde “nurture -versus- nature” discussie beslecht waarbinnen 
men tot op de dag van vandaag intensief debat voert over ‘the relative contributions of genetic and 
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 Ik besluit mijn bespreking met een citaat waarin de “ik”, niet zonder gevoel voor 
pathos, de winst van haar zelfanalyse benoemt. Noties van verlossing en bevrijding 
zijn daarin sterk aangezet: 

[Fragment XXV]
(1) In order to get well, and stay well, I had to examine all of those pos-
sibilities: genes, family, childhood, and my own particular nature. (2) I 
can’t say that I enjoyed it. (3) I doubt that anyone enjoys admitting their 
own faults and failings or the hurt that they have caused or been caused. 
(4) I doubt, either, that I would have done so had I not been forced to 
by the absolute severity of my depression but I like the results of that 
ruthless self-examination. (5) I feel calmer, easier and happier than I 
have ever felt, as if I have put down some tiresome burden.613

4.3.2. Van Buuren en antidepressiva
Behalve aan de ervaringen van lijden is in Kikker gaat fietsen uitdrukking verleend aan 
de wijze waarop de “ik” na driekwart jaar herstelt met behulp van psychotherapie, het 
gebruik van het antidepressivum Seroxat en vele vormen van zelfzorg - Sint-Janskruid, 
vitamine C, een lichtbak met vervangend zonlicht. Bovendien is in de autobiografie 
ruimte gereserveerd voor de pogingen van de “ik” de aard en oorzaken van het eigen 
lijden te begrijpen en te verklaren. In het slothoofdstuk waarin de “ik” over zijn ver-
worven inzichten de balans opmaakt, maakt hij het belang van kennis expliciet: 
    

[Fragment XXVI]
(1) [ik moest] op zoek naar de feitelijke oorzaken van de kwaal. (2) Ik kan 
niet genezen  van een kwaal die ik niet ken. (3) Zolang ik de aard van de 
kwaal niet heb achterhaald, loop ik gevaar me vast te bijten in oorzaken 
die eigenlijk geen oorzaken zijn, maar daar verdacht veel op lijken, omdat 
het omstandigheden zijn waaronder de kwaal kon gedijen.614

Zonder nauwgezette zelfanalyse die licht werpt op relevante etiologische factoren, 
wordt herstel onmogelijk geacht. Het verwerven van kennis en perspectief op gene-
zing staan dus ook hier in nauw verband (vergelijk fragment XVIII uit Brampton). 

environmental influences on the course of human development.’ Goldhaber (2012, 8). De auto-
biografie verhoudt zich dus kritisch tot opvattingen waarin een keuze tussen beide verklarings-
gronden wordt bedongen; hier gaan zij hand in hand.

613 Brampton (2009, 111-112).
614 Van Buuren (2008, 245).
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 In dat perspectief levert de “ik” in het hoofdstuk “Terug in de wereld’ een studi-
euze uiteenzetting van de biologische condities die naar zijn oordeel verantwoorde-
lijk zijn voor de werkzaamheid van het antidepressivum Seroxat dat hem tot zijn 
grote opluchting heeft verlost van de ergste wanhoop die hem sinds het ontstaan van 
zijn depressie in zijn greep had.

[Fragment XXVII]
(1) Onderwijl blijf ik me ervan bewust dat deze synthetische pilletjes 
op kunstmatige manier chemische stoffen aanmaken die mijn hersenen 
op gang brengen; dat mijn hersenen onder normale omstandigheden te 
weinig van deze stoffen produceren, en dus dat ik maar met deze pil-
letjes hoef te stoppen om opnieuw door de hel te worden opgeslokt. 
[…] (2) Ze zorgen voor neurotransmitters en die neurotransmitters 
brengen de overdracht op gang van alles wat er in mijn hersenen moet 
stromen om mijn lichaam en geest te mobiliseren. (3) Is dat eenmaal 
gebeurd, dan krijgt ook mijn ‘ik’ weer gestalte.615

Van onwetendheid is nauwelijks nog een spoor te bekennen. Inzicht is onder meer 
uitgedrukt in de woordgroep ‘blijf me bewust’ (1) die contrasteert met noties van 
onbegrip die eerder werden gereleveerd. Ik wijs bovendien op de voegwoorden ‘dus’ 
(1) en ‘dan’ (3): de “ik” redeneert causaal en brengt verbanden aan terwijl het lijden 
eerder juist door gebrek aan samenhang werd gedomineerd (vergelijk dit met frag-
menten IV en VI). Belangrijk is dat de “ik” vertrouwd is met neurobiologische ter-
men. Wat bij aanvang van het fragment wordt aangeduid met ondergespecificeerde 
formuleringen als ‘chemische stoffen’ en ‘synthetische pilletjes’, wordt verderop ver-
woord onder verwijzing naar neurowetenschappelijke terminologie. Depressie is 
daarbij uit het onmiddellijke verwarrende beleven onttrokken en tot het object van 
wetenschappelijke analyse gemaakt. 
 In de eerste plaats kunnen in het vertoog van de “ik” opvattingen worden her-
kend over de relatie tussen depressie en neurotransmissie, die, zoals ik in hoofdstuk 
2 heb beschreven, vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw een plaats hebben gekregen 
in het onderzoek van onder meer biologen, farmacologen en biologisch georiënteer-
de psychiaters. Zo wordt verwezen naar ‘neurotransmitter’, de term voor de molecu-
laire substantie afgegeven door neuronen in het zenuwstelsel. Neurotransmitter zorgt 
in de synaps - waarmee men het zogenoemde functionele contactpunt tussen een 
neuron en een receptor aanduidt - voor de overdracht van signalen tussen 

615 Van Buuren (2008, 205).
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zenuwcellen onderling en tussen zenuwcellen en spieren. In de typering van neuro-
wetenschapper Christopher Sharpley: ‘[neurotransmitters are] the agents primarily 
responsible for communication between brain regions (and most synapses elsewhere 
in the body).’616 Vooral de neurotransmitters serotonine (geassocieerd met ‘the core 
behavioural and somatic functions that underlie depression in laboratory animal 
studies, including appetite, sleep, sex [and] pain response’), dopamine (geassocieerd 
met motivatie, geheugen en aandacht) en noradrenaline (van invloed op onder meer 
emotie-opwekkende herinneringen) zijn in het onderzoek naar depressie van belang 
geacht.617 Deze regulerende functie van de neurotransmitters worden door de “ik” 
gereleveerd in zin (1): ‘stofjes die mijn hersenen op gang brengen’ en in zin (2): 
‘[neurotransmitters] brengen de overdracht op gang van alles wat er in mijn hersenen 
moet stromen om mijn lichaam en geest te mobiliseren’.
 In de tweede plaats verwijst de “ik” naar inzichten over de effecten van antide-
pressiva door op te merken dat zijn ‘pilletjes’ ‘zorgen voor neurotransmitters’. Deze 
omschrijving herinnert aan de opvatting van onderzoekers in de jaren 60 van de 
vorige eeuw, dat het antidepressivum Paroxetine - waarvan Seroxat de Europese merk-
naam is - functioneert als een zogenoemde selectieve serotonine-heropnameremmer 
waarmee wordt gedoeld op de rol die dit antidepressivum vervult bij van het proces 
van neurotransmissie: men vermoedt dat het antidepressivum ervoor zorgt dat sero-
tonine langer zijn effectiviteit behoudt omdat deze neurotransmitter na overdracht 
niet heropgenomen wordt in het presynaptische “uiteinde” van het neuron zoals dat 
normaal gesproken wel het geval is: ‘re-establishment of neurotransmitter concentra-
tions by interferences with the degradation functions […] results in reduced depres-
sive symptomatology.’618

 Wanneer de “ik”, ten slotte, betoogt dat depressie, als logische consequentie van 
wat hij weet over zijn antidepressivum, door een tekort aan neurotransmitters moet 
zijn veroorzaakt - ‘mijn hersenen [produceren] onder normale omstandigheden te 
weinig van deze stoffen’ (1) - onderstreept hij één van de hypothesen die, nadat het 
effect van antidepressiva op neurotransmissie was vastgesteld, over de etiologie van 
depressie die werden geformuleerd. Ik herhaal nog eens het citaat uit hoofdstuk 2: ‘if 
chemicals can reverse most symptoms of depression, then depression itself may be 
due to chemical abnormalities in the brain’.619 Het idee dat depressie wordt veroor-
zaakt door een tekort aan neurotransmitters vormt van deze hypothesen het 

616 Sharpley (2013, 43).
617 Sharpley (2013, 44).
618 Sharpley (2013, 47).
619 Lacasse and Leo (2005, 1212).
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uitgangspunt: ‘Because [antidepressants] immediately increased the amount of [neu-
rotransmitter activity] at neural synapses, researchers initially thought that depressi-
on was caused by a deficit of [neurotransmitter] activity.’620  
 Wat begon als de beschrijving van het effect van medicatie, emancipeert in het 
geciteerde fragment dus tot een etiologische interpretatie waarin de neurotransmissie 
en depressie causaal aan elkaar verbonden zijn. Het contrast tussen de “ik-toen” en 
de “ik-nu” is evident: terwijl het eerdere ‘ik’ de oorzaak van depressie in uiteenlo-
pende richtingen zocht en daarbij het overzicht verloor (zie fragment VI), heeft de 
“ik-nu” over de grondslag van zijn depressie een helder beeld, geborgd in weten-
schappelijke terminologie. En dat betekent weer dat intertekstualiteit in de construc-
tie van het hierboven getypeerde cognitieve onderscheid tussen de “ik-nu” en de 
“ik-toen” ook hier een rol heeft; verwijzingen naar kennis interfereren anders gezegd 
met de procedés waarmee cognitieve ontwikkeling tot uitdrukking is gebracht.
 Verderop doet de “ik” er in zijn deskundigheid nog een schepje bovenop wanneer 
hij voorstellen doet voor de invulling van de wetenschapsagenda: ‘Depressie tekent 
zich af als een biochemische aandoening die tot storingen leidt in de neurotransmit-
ters. De vraag wat depressie eigenlijk is, zou moeten worden beantwoord door nader 
biochemisch onderzoek.’621 Wat hier over depressie wordt gezegd heeft geen betrek-
king op de particuliere ervaringen; de “ik” spreekt over ‘depressie’ in substantieven en 
in samenhang daarmee is zijn eigen onvermogen depressie te begrijpen verworden 
tot een probleem van het vakgebied van de biochemie in het algemeen.
 In het volgende fragment maakt de “ik” zijn verworven kennis expliciet:

[Fragment XXVIII]
(1) De herkenning van het effect van medicatie als toevoer van nieuwe 
energie, en dus van de depressie als een gebrek daaraan, maakt me dui-
delijk waarom ik me in het najaar van 2000 zo intens en onbegrijpelijk 
moe voelde. (2) Zo anders moe dan wanneer ik bijvoorbeeld een dag 
hard heb gewerkt, of zestig kilometer heb gefietst. (3) Anders moe, 
want neurologisch moe, begrijp ik nu.622

Elementen waarmee kennisverwerving is uitgedrukt zijn eenvoudig aan te wijzen: 
‘herkenning’ (1), “duidelijk maken” (1), “begrijpen” (3) vormen een woordveld dat 
inzicht gemeenschappelijk heeft. Ik wijs bovendien op het voegwoord ‘dus’ (1) (de 

620 Thase (2009, 188).
621 Van Buuren (2008, 209).
622 Van Buuren (2008, 206).
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“ik” redeneert causaal), en ‘want’ (3) (de “ik” verklaart) die op analyse wijzen. Er is 
in het fragment ook een “ik” aan te wijzen dat deze deskundigheid nog niet bezit; de 
“ik” waarover wordt verteld. De contrasterende elementen “vroeger” (‘in het najaar 
van 2000’ (1)) versus ‘nu’ (3), ‘begrijp ik’ (3) versus ‘onbegrijpelijk’ (1) en ‘begrijpen’ 
(3) versus ‘voelen’ (1) dragen bij aan de suggestie dat er sprake is van ontwikkeling. 
Er is een “ik-toen” dat het voelen en “niet-begrijpen” vertegenwoordigt en een “ik-
nu” dat het ervaren duidt en verklaart. 
 Over het fragment is niet voldoende gezegd wanneer geen aandacht is besteed aan 
aspecten van transformatie: in hoofdstuk 2 is gebleken dat er over de precieze wer-
kingsmechanismen van antidepressiva en hun relatie met neurotransmissie geen con-
sensus bestaat omdat ‘the precise role and efficacy of neurotransmitters in general 
depression is yet to be demonstrated.’623 Uit de inventarisatie van wetenschappelijke 
discussies over de rol van neurobiologie in het ontstaan van depressie bovendien, is 
gebleken dat onzekerheid ook hier de boventoon voert. Dat antidepressiva de trans-
missie van neurotransmitters beïnvloeden, hoeft niet te betekenen dat depressie ook 
door een “haperende” neurotransmissie wordt veroorzaakt. Ik citeer nog eens de in 
hoofdstuk 2 besproken opvatting van Jeffrey Lacasse en Jonathan Leo: ‘this ex juvan-
tibus line of reasoning (i.e., reasoning “backwards” to make assumptions about 
disease causation based on the response of the disease to a treatment) is logically pro-
blematic - the fact that aspirin cures headaches does not prove that headaches are due 
to low levels of aspirin in the brain.’624 Bewijs voor de hypothese is er niet; hoewel 
‘findings from the first generation of research on the neurobiology of depression have 
ongoing relevance’, is de relatie tussen effecten van medicatie en ziekte-oorzaken niet 
eenduidig: ‘neurotransmitters make a contribution to the causal chain that is respon-
sible for depression, or they may be affected by depression, but they are not the sole 
(or even primary) cause of depression.’625

 Dergelijk voorbehoud speelt in Kikker gaat fietsen nauwelijks een rol (vergelijk 
daarentegen het eenduidige ‘de herkenning van neurotransmitters als toevoer van 
nieuwe energie en dus van de depressie als een gebrek daaraan’). De neurobiologische 
hypothese wordt als het ware “losgeweekt” van het wetenschappelijk domein waaruit 
deze afkomstig is en, als geïsoleerd inzicht, gewaardeerd als bruikbare verklarings-
grond. Andere voorbeelden van “eigenzinnige” verwerking zijn er trouwens ook: de 
voorstelling van neurotransmitters als ‘chemische stoffen’ (3) en “stoffen die mijn 
hersenen op gang brengen” (3) - gevallen van onderspecificatie waarvan ook sprake 

623 Sharpley (2013, 53).
624 Lacasse and Leo (2005, 1212).
625 Sharpley (2013, 53).
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is in de bewering dat antidepressiva ‘zorgen voor neurotransmitters’ (4): het neuro-
biochemische proces waaruit dit ‘zorgen voor’ bestaat, blijft onbelicht. 
 Het gaat natuurlijk niet aan de woorden van de “ik” op juistheid te toetsen. Pro-
ductiever is het over de functie van deze “eigenzinnige” verwerking na te denken. 
Dan is duidelijk dat transformatie tegemoet komt aan verworven inzicht. Waar ‘een-
voud’ in het wetenschappelijk domein onaanvaardbaar reductionisme betekent -‘[t]
he modelling of a mental disorder exclusively based on the dysregulation of a parti-
cular neurotransmitter system is obviously simplistic and open to criticism’626 - levert 
hier inzicht op. Zo kan rationalisering worden aangewezen: gebruik van wetenschap-
pelijke termen maakt een “gedistantieerde” omgang met het lijden mogelijk; depres-
sie wordt dankzij medische kennis het voorwerp van analyse, terwijl zij eerder het 
object van paniekerig beleven was. Met rationalisering en objectivering hangt veral-
gemenisering van het lijden samen; het verwarrende in isolement beleefde lijden laat 
zich in generaliserende termen beschouwen. Aan de-individualisering draagt trou-
wens ook de strategie van personificatie bij: ‘hersenen produceren’, ‘neurotransmit-
ters brengen op gang’; neurobiologie verkrijgt hier “agency”. Verworven inzichten 
over neurobiologie als cruciale factor in het ontstaan van depressie hebben in dit 
fragment dus ook implicaties voor de betrokkenheid van de “ik” bij het ontstaan van 
zijn depressie. Zijn gemoed is niet primair afhankelijk van zijn biografie, of van zijn 
persoonlijkheid, maar van een niet naar behoren functionerende neurotransmissie 
waarvan de farmacie hem kan redden. 

4.3.3. Blistein en neurotransmissie
Ik vervolg mijn bespreking met David’s Inferno. My Journey Through the Dark Wood 
of Depression, de autobiografie van David Blistein (2013). Het werk handelt over 
gevolgen van depressie op het leven van een voormalig directeur van een reclamebu-
reau. Hij woont met zijn echtgenote, Wendy, in East Dummerston, een plaats in het 
zuiden van de Amerikaanse staat Vermont. De depressie vangt aan in de zomer van 
2005 wanneer de “ik” besluit te stoppen met het slikken van het antidepressivum dat 
hij sinds enkele jaren ter behandeling van zijn stemmingswisselingen gebruikte. Deze 
waren, zo vermoedde hij aanvankelijk, het gevolg van te hard werken en stress.627 
Wanneer hij zijn dienstverband beëindigd heeft, meent hij ook met het farmaceu-
tisch product te kunnen stoppen. Dat experiment blijkt nogal roekeloos.628 De “ik” 

626 Albert e.a. (2012, 2379).
627 Blistein (2013, 3). 
628 De verteller presenteert de overwegingen van de “ik” die aan dat besluit vooraf gingen, als volgt: 

‘My life was about as good as it gets. I’d just left a fairly stressful job. […] Why not take the sum-
mer to see if my depression was primarily caused by circumstance, stress, or both? But, that fall 
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komt terecht in een diepe depressie waarover in de rest van de autobiografie uitvoerig 
wordt verhaald. 
 Zo valt te lezen over nachtelijke paniekaanvallen (‘for more than a year: At 4 
A.M…5 at the latest, I’d awake in a panic. My throat and heart vibrating. Racing.’)629 
over onvermogen deel te nemen aan sociale activiteiten (‘Some days, I had places to 
go and people to meet. Which I managed to pull off with various degrees of 
success.’)630 en over tevergeefse pogingen zijn geestelijke gezondheid te herwinnen 
tijdens een eenzame expeditie naar het zuiden van Californië in zijn ‘1990 VW pop-
top camper’ in de hoop dat: ‘some warm weather and spring sunshine would cook 
the agitated depression out of my system.’631 In het hoofdstuk ‘Married to the Mad-
ness’ wordt bovendien het effect van zijn gemoedstoestand op zijn huwelijk uit de 
doeken gedaan: ‘Living with a depressive can be brutal. Just brutal.’632 Onder meer 
de effecten van zijn stemming op zijn libido moeten van dat laatste getuigen: ‘regar-
dless of the physical ramifications of major depression, frequent sobbing isn’t exactly 
a turn-on. […] no matter what you do or say…or even how you perform, you feel 
impotent in every sense of the word, in every cell of your body.’633 
 Deze akelige symptomen zijn niet het enige onderwerp van vertelling. De “ik” 
bespreekt ook de kennis die hij over de etiologie van depressie heeft opgedaan. De 
autobiografie thematiseert bij gevolg, evenals de werken die ik tot nu toe ter sprake 
heb gebracht, de ontwikkeling van een onwetend “ik”, naar een deskundig, wetend 
“ik”. Van een van zijn bevindingen brengt de “ik” verslag uit in het hoofdstuk ‘The 
Wit and Wisdom of Neurotransmitters’ (88-95). Hij vertelt er over zijn ontdekking 
dat depressie door een verstoorde neurotransmissie kan worden verklaard. 
 In de openingsregels van het betreffende hoofdstuk wordt de “ik” onmiddellijk als 
expert op het gebied van de neurobiologie gepresenteerd. Het procedé waarmee dat 

[…] the darkness began its inexorable descent. Clearly, my depression was chemical.’ (3-4) On-
middellijk manifesteert zich hier de distantie tussen de eerdere “ik” die op basis van zijn beperkte 
kennis over de aard en oorzaken van zijn pathologie denkt te kunnen stoppen met zijn farmaco-
logisch product, en de ‘“ik-nu”’ die de gevolgen daarvan kan overzien en deze bovendien, onder 
verwijzing naar een specifieke etiologische veronderstelling ‘my depression was chemical’ kan 
verklaren. De verwijzing naar La Divina Commedia van Dante Alighieri die in de laatste geci-
teerde regel kan worden herkend, laat ik hier buiten beschouwing omdat ik in het volgende 
hoofdstuk uitvoerig over de intertekstuele relatie tussen dat gedicht en de autobiografie kom te 
spreken.

629 Blistein (2013, 32).
630 Blistein (2013, 32).
631 Blistein (2013, 37).
632 Blistein (2013, 165).
633 Blistein (2013, 167).
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gebeurt, komt inmiddels bekend voor: de deskundigheid van de “ik” die hier het woord 
heeft, is het effect van de cognitieve distantie tot de “ik” waarover hij vertelt. Ik citeer 
de regels hieronder, waarbij ik ter toelichting vermeld dat de verteller hier een moment 
van enkele jaren eerder in herinnering brengt waarop hij zijn antidepressivum innam: 

[Fragment XXIX]
(1) I’ve never taken a chemistry class. (2) So, when I was prescribed 40 
mg of C20H22BrFN2O (a.k.a. Celexa) back in 1999, I just rolled my 
eyes, rolled the dice, and swallowed. (3) But, the more I’ve explored the 
deep dark recesses of libraries and the Internet, the more curious I’ve 
become about what’s going on in that twisted bundle of ganglia on top 
of my neck.634

    
Bij de “ik-toen” domineert het gebrek aan kennis – dat in de eerste regel uit zijn “on-
benul” op het gebied van de chemie moet blijken – terwijl in de karakterisering van 
de “ik-nu” juist noties van expertise domineren. Belangrijk is in dat verband dat het 
“ik-toen” ook in termen van een zekere onverschilligheid en passiviteit wordt gety-
peerd: ‘I just rolled my eyes, rolled the dice, and swallowed’ (2) kan immers niet enkel 
worden gelezen als een stapsgewijze beschrijving van handelingen die met het inne-
men van een medicament gepaard gaan, maar duidt, in overdrachtelijke zin, ook aan 
dat deze handelingen met de nodige achteloosheid werden verricht: met ‘rolled my 
eyes’ kan een gezichtsexpressie worden aangeduid die verveling uitdrukt. Ook ‘rolled 
the dice’ kan figuurlijk worden gelezen: als een uitdrukking namelijk die, naar het 
Nederlands vertaald, zoveel wil zeggen als: “het er op wagen” of “het risico nemen”. 
Daarin is dus wederom een zekere berusting geïmpliceerd. De “ik” slikte zijn pillen 
zonder zich verder om de biochemische effecten ervan te bekommeren. 
 De onopmerkzaamheid van de “ik” uit het tweede deel van de zin staat in opposi-
tie tot de “ik” uit het eerste deel: dat getuigt - omdat hij behalve de merknaam en de 
precieze dosering, nota bene ook de molecuulformule van het medicijn vermeldt - 
juist van (een behoorlijk verregaande) belangstelling voor en bekendheid met het far-
maceutisch product. Het wordt in de wetenschappelijke literatuur inderdaad met de 
‘molecular formula […] C20 H22BrFN20’

635 beschreven en men schrijft patiënten er 

634 Blistein (2013, 88).
635 Naveed e.a. (2015, 194). Het noemen van deze moleculaire formule is uiteraard tamelijk vrijblij-

vend: andere specificaties, onder verwijzing naar de chemische naam - ‘1-3-dimethylamino propyl-
1-4-fluorophenyl-1, 3-dihydro-2- benzofuran-5carbonitrile’ (Naveed e.a. 2015, 194) - ontbreken.
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inderdaad onder meer een dosering van 40 milligram van voor.636 Het ligt voor de 
hand deze deskundigheid toe te schrijven aan het latere “ik”, wiens gezichtspunt door 
het tegenstellende voegwoord ‘but’ in de laatste zin van het fragment wordt ingeluid.
 Dankzij internet en bibliotheek weet de “ik” zijn rudimentaire begrip van de 
biochemie te verfijnen.637 

[Fragment XXX]
(1) With the caveat that professionals might quarrel with some of the 
following, or even the fact that a guy who’s never taken a chemistry 
class is trying to explain it in the first place, I’ll try to describe the neu-
rotransmitter theory of depression in terms we ordinary mortals can 
understand. (2) This explanation is based on many hours staring at il-
lustrations in a lot of books and on a lot of websites.638

Hier voert een deskundige het woord, de bescheidenheidsfrase in (1) doet daar niets 
aan af. De “ik” heeft zich lange tijd in moeilijke materie verdiept en daarbij vele 
bronnen geraadpleegd. Dat hij de kennis in eigen woorden resumeert, versterkt de 
suggestie van begrip. Dat de “ik” daarbij de mogelijkheid openhoudt dat ‘professio-
nals might quarrel’ (1) met zijn samenvatting impliceert dat begripsvorming ook hier 
weer met transformatie samenhangt: van ‘quarrel’ zou immers geen sprake zijn wan-
neer deskundigen hun inzichten er onaangetast in vertegenwoordigd konden zien. 
 De uitleg begint met de mededeling dat hij vijftien jaar geleden een artikel heeft 
gelezen met de titel ‘The Neurobiology of Depression’.639 Hij doet er verslag van in 
eigen termen. 

[Fragment XXXI]
(1) Basically, your neurotransmitters (whatever those are) aren’t doing a 
very good job of getting your brain cells to communicate (synapse) with each 
other. (2) To remedy this sorry state of affairs, there are: Tricyclics which 
keep all kinds of neurotransmitters from being sucked back (re-uptaken) too 

636 Vergelijk de informatie op de website van het Farmaceutisch Kompas <https://www.farmacothe-
rapeutischkompas.nl/preparaatteksten/c/citalopram.asp.>.

637 Dankzij de ‘deep dark recesses’ waarmee hij de informatiebronnen aanduidt, wordt dat onderzoek 
als diepgravend voorgesteld. Zijn ijver is wat dat betreft vergelijkbaar met het zelfstandige gezond-
heidsstreven van de “ikken” uit de eerder besproken werken.

638 Blistein (2013, 89).
639 Blistein (2013, 89).
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soon from whence they came; “Selective” reuptake inhibitors (SRIs) which 
target the reuptake of specific neurotransmitters, and MAO blockers […].640

Het artikel van Nemeroff verscheen in juni 1998 in het populairwetenschappelijk 
tijdschrift Scientific American en beoogde een samenvatting te bieden van resultaten 
van neurobiologisch onderzoek en farmacologische interventies. Het is belangrijk 
vast te stellen dat de samenvatting van de “ik” tot op grote hoogte correspondeert 
met de uiteenzetting van Nemeroff. Zo worden neurotransmitters in zijn artikel om-
schreven als ‘molecule[s] that carries a signal between nerve cells’ waarbij inderdaad 
wordt gemeld dat een verstoring in het proces van neurotransmissie in veel gevallen 
aan de etiologie van depressie ten grondslag ligt: ‘many cases of depression appa-
rently stem at least in part from disturbances in brain circuits that convey signals 
through certain neurotransmitters’.641 Voorts komen de door de “ik” genoemde “re-
medies” overeen met de drie soorten antidepressiva die Nemeroff karakteriseert: ‘Tri-
cyclic antidepressants’,642 ‘selective serotonin reuptake inhibitors’643 en ‘monoamine 
oxidase inhibitors’.644 Ook de in het fragment vermelde functies van deze farmacolo-
gische producten herinneren aan de wijze waarop Nemeroff hen omschrijft. Zo 
meldt deze over de werkingsmechanismen van de tricylische antidepressiva dat zij 
zorgen voor een ‘decrease in serotonin reuptake and a consequent rise in serotonin 
levels in synapses’ waarbij ‘selective reuptake inhibitors’ zich, ook volgens hem, on-
derscheiden vanwege hun eigenschap ‘to block serotonin reuptake transporters wit-
hout affecting other brain monoamines’.645 
 Alhoewel de geraadpleegde bronnen verschillen, kunnen parallellen worden vast-
gesteld tussen deze autobiografie, Shoot the Damn Dog en Kikker gaat fietsen. Ten 
aanzien van de onwetende en passieve “ik” in XXIX - voor wie neurobiologie nog in 
hoge mate onbegrijpelijk was - heeft de oriëntatie op kennis een mogelijkheid tot 
begripsvorming gecreëerd, of tenminste de illusie daarvan: de “ik” is in staat enkele 
karakteristieken te beschrijven van de biochemische processen die aan depressie ten 
grondslag kunnen liggen.
 Ik constateer dat cognitieve progressie hier opnieuw bij de gratie van decontextu-
alisering bestaat: de verteller abstraheert van het omringende discours waarvan het 
artikel deel uit maakt. Hij maakt daarbij geen melding van het voorbehoud dat zou 

640 Blistein (2013, 89, cursivering in origineel).
641 Nemeroff (1998, 44).
642 Nemeroff (1998, 46).
643 Nemeroff (1998, 46).
644 Nemeroff (1998, 45).
645 Nemeroff (1998, 46).
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kunnen optreden wanneer men in een poging tot begripsvorming juist op een derge-
lijk populariserende bron aanspraak maakt; het artikel is gericht op een breed, niet-
deskundig, publiek, waarbij bemiddeling en onderspecificatie noodzakelijk zijn.646

 Abstrahering komt in het geciteerde fragment nog vaker voor. Zeker wanneer de 
“ik” de reserve onbenoemd laat waarmee de auteur van het artikel in Scientific Ame-
rican de presentatie van neurobiologische inzichten heeft omkleed. Nemeroff is im-
mers de voorzichtigheid zelve: ‘The full extent of those alterations is still being explo-
red’. En ook van generalisering wil hij niets weten: ‘it may turn out that not all of our 
findings will intersect: biochemical abnormalities that are prominent in some depres-
sives may differ from those predominant in others.’647 
 Voorts is er in het geciteerde fragment sprake van onderspecificatie. In (2) bij-
voorbeeld, herleidt de “ik” de door Nemeroff gehanteerde term ‘re-uptaken’ tot het 
spreektalige ‘sucked back’. In diezelfde zin is de “plaats” waaruit neurotransmitters 
volgens Nemeroff afkomstig zijn - ‘out of the synaptic cleft’,648 - vervangen door het 
veel minder specifieke ‘from whence they came’. De understatements in ‘neurotrans-
mitters ‘aren’t doing a very good job’ (1) en ‘this sorry state of affairs’ (2) vat ik als 
varianten van deze onderspecificatie op. Terwijl de verteller de functie van neuro-
transmitters inzichtelijk maakt in de personificerende voorstelling ‘neurotransmitters 
getting your brain cells to communicate which each other’ (2), meldt Nemeroff, in 
aanzienlijk omstandiger bewoordingen, dat ‘neurotransmitters, travel from one neu-
ron (the presynaptic cell) across a small gap (the synaptic cleft) and attach to receptor 
molecules on the surface of the second neuron (the postsynaptic cell).’649 
 Tekstfragmenten XXXII en XXXIII bevatten een bespiegeling op de functie van 
neurotransmitters: 

[Fragment XXXII]
(1) Brain cells (a.k.a. neurons) can’t stop talking. (2) Even after you’re 
dead, they keep talking. (3) For a day or more. (4) Until the last one 
realizes there’s no one left to talk to, gets bored, and sends its molecules 
off to greener pastures.650

646 Zie hierover hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.
647 Nemeroff (1998, 42).
648 Nemeroff (1998, 46).
649 Nemeroff (1998, 45). Het gaat uiteraard niet aan deze overweging te radicaliseren, want hoewel 

in het vertoog van Nemeroff meer specialistische termen zijn vervat, treedt ook bij hem - gegeven 
zijn communicatieve doelstelling - “veraanschouwelijking” van kennis op, bijvoorbeeld in de per-
sonificatie waarvan sprake is in ‘neurotransmitters travel from one [...] to another’.

650 Blistein (2013, 90).
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[Fragment XXXIII]
(1) [E]ach [neuron] is separated by a ‘great’ divide called a synapse. 
Synapses are 20-40 billionth of a meter across. (2) That might not 
sound like very much to you and me, but for a little neuron, it’s quite 
a leap. (3) Fortunately, neurons know how to make molecules that can 
leap across that great divide. (4) Those molecules are called neurotrans-
mitters, because they transmit information between neurons.651

Overeenkomsten met neurowetenschappelijke uitgangpunten blijken hier uit ‘neu-
rons’, ‘synapse’, ‘molecules’ en ‘neurotransmitters’ - termen die, zo bleek in hoofd-
stuk 2, in wetenschappelijke publicaties over neurobiologie een centrale plaats in-
nemen – en uit de door hem genoemde functies van die neurotransmitters. Inderdaad 
worden zij geproduceerd ‘in their respective presynaptic neurons’ en zorgen zij ver-
volgens voor de overdracht van zenuwimpulsen tussen hersencellen in het zenuwstel-
sel.652 De kwantitatieve specificatie ‘Synapses are 20-40 billionth of a meter across’ 
stemt inderdaad overeen met aanwijzingen die daarover in het academische domein 
zijn gevonden: ‘Synaptic junctions between nerve cells in the brain are 20–40 nano-
meters wide.’653 Het begrip van de “ik” strekt zich zelfs - zo moet uit deze notie van 
exactheid blijken - tot biochemische details uit.
 Neuronen zijn volgens de personifiërende voorstelling van de verteller in staat tot 
‘talking’ en ‘realizing’, ze kunnen verveeld raken en ze bezitten, afgaande op ‘know 
how to make molecules’ (XXXIII, 3), bovendien ook specifieke kennis. Het effect 
daarvan is dat het proces van neurotransmissie “agency” krijgt toebedeeld; het func-
tioneert onafhankelijk van menselijke inmenging. Dat laatste moet andermaal blij-
ken uit zinnen 2 en 3: ‘Even after you’re dead, they keep talking. For a day or more.’ 
Ook elders schrijft de verteller autonomie toe aan de hersenen: ‘What’s even more 
amazing is that your brain is able to assemble this unceasing barrage of synapses into 
experiences and thoughts such as: ‘I’m happy.’ ‘I’m sad.’ ‘I’m starving.’ ‘I’m full.’ ‘I 
want a beer.’’654 Een breed scala aan affectieve en cognitieve aspecten van het mense-
lijk functioneren wordt louter aan het brein toegeschreven.655 Depressie kan hier, 

651 Blistein (2013, 90, cursivering in origineel). 
652 Belmaker and Agam (2008, 56).
653 Kosal (2004, 40).
654 Blistein (2013, 92).
655 Dit refereren aan noties van grootte en aantal gebeurt voortdurend. Bijvoorbeeld in ‘If you’ve seen 

one neurotransmitter, you definitely haven’t seen them all. Depending on who’s counting, there 
are more than a hundred different kinds, and each one is a slightly different size and shape.’ (90) 
Of in: ‘Every axon of every neuron has ±1000 synaptic endings […] as well as ±1000 of those 
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zonder rekening te houden met biografische of sociaalpsychologische factoren, wor-
den verklaard vanuit een verstoorde biochemie. 
 De strategie van personificatie wordt volgehouden wanneer de “ik” de rol van 
neurotransmitters in de etiologie van depressie beschrijft. Ik geef drie citaten achter 
elkaar waaruit dat blijkt.

[Fragment XXXIV]
(1) A bunch of shy or lazy neurotransmitters have been sneaking back 
into the neuron they came from. (2) That is, they don’t bother sticking 
around in the synaptic space long enough to see if they can find a will-
ing receptor.656 

[Fragment XXXV]
(1) A voracious MAO enzyme eats them up before they can hook up 
with a receptor. (2) (MAO stands for monoamineoxidase. Aren’t you 
glad you asked?).657 

[Fragment XXXVI]
(1) Too many neurotransmitters are flooding the synapses because the 
neurons just can’t keep them under control. (2) It’s enough to make 
you crazy!658

dendrites which are receiving those messenger molecules from other neuros. Axons can be up to 
12 feet long, so we’re not exactly talking a bucket brigade.’ (91) En in: ‘one little neuron can share 
synapses with tens of thousands of other neurons. […] add all those billion or so brain cells, and 
we’re talking like a quadrillion synapses in all – give or take a trillion every second (or less).’ (92) 
In het volgende citaat maakt de verteller de distantie tussen de beperkte grootte van het neurobi-
ologisch materiaal en de brede invloed die zij desalniettemin heeft, expliciet:

 There are, for example, about 13 or 14 subtypes of receptors for serotonin alone. […] And each 
one is part of a specific neural pathway that’s responsible for relaying certain types of messages. 
That’s why the activity of a single neurotransmitter or type of receptor can affect so many different 
aspects of your life. (91) 

 Noties van ontzag die gereleveerd worden met de adjectieven waarmee hij dergelijke numerieke 
informatie becommentarieert, bijvoorbeeld in ‘What a racket!’ (92), of ‘Pretty amazing when you 
think of it’ (92), of ‘What’s even more amazing is that your brain is able to assemble this unceasing 
barrage of synapses into experiences’, schrijven het brein eens te meer autoriteit toe. (92).

656 Blistein (2013, 92).
657 Blistein (2013, 92, cursivering in origineel).
658 Blistein (2013, 92).
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Men kan in de fragmenten - net zoals het geval was in fragment XXVII uit het werk 
van Van Buuren - de hypothesen over de etiologie van depressie herkennen zoals deze 
halverwege de twintigste eeuw, op basis van de eerste ontdekkingen over de wer-
kingsmechanismen van antidepressiva, werden opgesteld: het idee dat depressie het 
gevolg is van een tekort aan ‘decreased levels of centrally available monoamines’.659 
De verteller vermeldt daarbij ook welke biochemische processen dat tekort zouden 
kunnen verklaren. Zo correspondeert zijn idee in fragment XXXIV - dat neurotrans-
mitters niet lang genoeg aanwezig zijn ‘in the synaptic space […] to see if they can 
find a willing receptor’ (2) - met de veronderstelling dat een sombere stemming ge-
relateerd is aan een te snelle heropname (‘re-uptake’) van serotonine. Ook de veron-
derstelling dat depressie het gevolg zou zijn van een te spoedige beëindiging van de 
activiteit van de neurotransmitter door zogenoemde “monoamine oxidase” is in de 
citaten vertegenwoordigd (XXXV).660 
 Tussen somberheid en biochemie bestaat volgens de verteller dus een causaal ver-
band: een ontregeling in de neurotransmissie is ‘enough to make you crazy’. Zowel 
de strategie van personificatie als de adjectieven ‘shy’ en ‘lazy’ (XXXIV, 1) dragen aan 
deze voorstelling van zaken bij omdat zij de neurotransmitters menselijke eigen-
schappen toedichten en impliceren dat de neurobiologische processen het vermogen 
tot zelfstandig handelen bezitten. Met het dialogische karakter van de uiteenzetting 
- vergelijk het herhaalde ‘you’ in (XXXV,1) en (XXXVI, 2) - gaan de neurobiologi-
sche inzichten algemene geldigheid bezitten: een verstoring in de neurobiologie ligt 
niet enkel aan zijn eigen depressie ten grondslag, maar aan die van iedereen. 
 Ook hier moet worden vastgesteld dat de “ik” nergens melding maakt van het 
voorbehoud dat in latere publicaties over de neurotransmitterhypothese is gemaakt, 
voorbehoud dat bijvoorbeeld betrekking heeft op het feit dat een toename of afname 
van serotonine niet alle symptomen van depressie verklaart: ‘[a]lthough these appro-
aches have provided important insights into candidate brain regions, simple increa-
ses or decreases in regional brain activity are probably insufficient to explain the 
complex array of symptoms caused by depression.’661

 Ook de ‘Glossary’ aan het slot van de autobiografie moet van deze bespreking 
deel uitmaken.662 Ook hierin is een verteller aan het woord: ‘Every time I read about 
prescription meds I wish I had one complete list of the trade/generic names of the 

659 Mulinari (2012, 366).
660 In de laatste zin doet hij bovendien nog een uitspraak over de gevolgen van een tevéél aan neuro-

transmitter waarmee herinneringen worden gewekt met het idee dat ‘[i]n parallel mania was pro-
posed to be associated with elevated […] neurotransmission.’ Mulinari (2012, 368).

661 Krishnan and Nestler (2008, 1).
662 Blistein (2013, 273-277).
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most common ones. So I finally put my own list together based on a variety of 
sources.’663 Het eerdere “ik” beschikte nog niet over de kennis die de “ik-nu” wel 
bezit: de woorden ‘complete’, ‘one list’ en ‘finally’ dragen aan verworven overzicht en 
controle bij. Overigens was het bijvoegen van een glossary volgens de “ik” precies 
vanwege deze verworven expertise noodzakelijk: ‘Having spent 40 years traveling the 
highways and bi-ways of traditional and alternative medicine, I tend to casually 
throw words around, forgetting that they aren’t familiar to a lot of people.’664 Be-
halve een hoffelijk gebaar naar zijn publiek moet deze passage worden opgevat als 
onderdeel van de constructie van een deskundig ik-verteller die ervan uitgaat dat hij 
zijn veronderstelde lezerspubliek, wat gespecialiseerde kennis over depressie betreft, 
een stap voor is. Daar waar wetenschappelijke terminologie in zijn geval tot het al-
ledaagse vocabulaire behoort - hij strooit er zelfs losjes mee in het rond - zouden zijn 
lezers hem, zonder toelichting, wel eens verkeerd, of zelfs helemaal niet, kunnen be-
grijpen. Dat betekent weer - in de door mij gebruikte termen - dat de epistemische 
functie van intertekstualiteit in het geding is: voor onverschilligheid en onwetend-
heid ten aanzien van een door zijn arts voorgeschreven pilletje (zie fragment XXIX) 
is een becommentarieerd totaaloverzicht van medicamenten in de plaats gekomen.
 Ook in de ‘Glossary’ kan trouwens transformatie worden aangewezen. De vertel-
ler licht ‘neurotransmitters’ hier immers als volgt toe: ‘Molecules made in neurons 
that transmit signals from one neuron to another. The way a person feels ‘off’ usually 
depends on which neurotransmitters aren’t getting the job done.’665 Het is makkelijk 
in te zien dat zijn uitleg tot op grote hoogte correspondeert met de uitgangspunten 
van wetenschappelijk onderzoek. Men heeft er inderdaad gepostuleerd dat ‘neuro-
transmission in brain circuits known to regulate emotions […] have consistently 
been associated with aspects of the pathophysiology of MDD’.666 Bovendien herin-
nert de passage aan de vaststelling dat - in geval van depressie - vooral een disfuncti-
oneren van de serotoninetransmissie geacht wordt een rol te spelen. Maar discrepan-
ties zijn er ook. De belangrijkste is uiteraard de strikt causale relatie die de verteller 
tussen neurotransmissie en depressie suggereert. Terwijl volgens de ‘Glossary’ het 
gemoed afhankelijk is van een optimaal functionerende neurotransmissie - vergelijk 
het stringente ‘usually depends on’ - wordt in vele neurowetenschappelijke (én popu-
lairwetenschappelijke, zie Nemeroff) publicaties een dergelijke claim - wanneer hij al 
niet onmiddellijk verworpen wordt - met voorbehoud gemaakt: ‘[t]he modelling of 

663 Blistein (2013, 275).
664 Blistein (2013, 273).
665 Blistein (2013, 274).
666 Albert e.a. (2012, 2379).



201

a mental disorder exclusively based on the dysregulation of a particular neurotrans-
mitter system is obviously simplistic and open to criticism.’667

 
4.3.4. Boddé en cognitieve therapie
Ook in Pil (2010) kunnen vele verwijzingen naar medische begripsvorming worden 
aangetroffen. Het hoofdstuk ‘De bomen en het bos’ bijvoorbeeld is in hoge mate in-
tertekstueel. De “ik” vertelt er over zijn ‘odyssee langs de -pisten, -paten en -peuten’ 
binnen de zogenoemde alternatieve gezondheidszorg waarbij hij refereert aan diverse 
uitgangspunten van de complementaire geneeskunde, waaronder die van de ‘homeo-
pathie’ en de ‘elektroacupunctuur’.668 De uitgangspunten worden ook geëvalueerd: 
‘Nu ik tien jaar verder ben, en merk dat ik een stuk rationeler en gelukkig ook wat 
lichtvoetiger ben geworden, kan ik me soms afvragen hoe het zo ver kon komen dat 
ik me liet meeslepen in al dit wazige gedoe.’669 Hier treft men een typisch voorbeeld 
van de deskundige verteller die, met wijsheid achteraf, de gedragingen en opvattingen 
van de “ik-toen” van commentaar voorziet. Behalve de complementaire geneeskunde, 
de neurobiologie en inzichten uit de farmacologie, treft men in zijn relaas op enig 
moment een uitvoerige bespreking aan van cognitieve theorieën over depressiviteit, 
die ervan uitgaan dat ‘people’s thoughts, inferences, attitudes, and interpretations, and 
the way in which they attend to and recall […] events determine their emotional 
responses.’670 Het is de representatie van deze theorieën die ik aan een bespreking wil 
onderwerpen. In het bijzonder doet de “ik” een beroep op de ideeën van de Ameri-
kaanse psycholoog David Burns, die hij heeft uitgewerkt in het zelfhulpboek The Fee-
ling Good Handbook (1989). In dit handboek wordt de suggestie gedaan dat de men-
tale gezondheid te regisseren valt met op maat gesneden oefeningen.

[Fragment XXXVII]
(1) Cladder geeft me een boek mee om te lezen. (2) The Feeling Good 
Handbook. (3) In dit boek van de Amerikaanse psycholoog David D. 
Burns wordt betoogd dat somberheid ontstaat door het denken van 
sombere gedachten. […] (4) Burns beweert dat 99 procent van de ge-
dachten die mensen somber maken zogenoemde ‘cognitive distortions’ 
zijn. (5) Dat zijn overdreven en irrationele gedachten die, volgens 
Burns, geneutraliseerd kunnen worden wanneer je inziet waarom ze 

667 Albert e.a. (2012, 2379).
668 Boddé (2010, 26-31).
669 Boddé (2010, 30).
670 Joorman (2009, 298).
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niet reëel zijn. […] (6) Op bladzijde 42 van het boek vind ik een inte-
ressante tabel. (7) Het is een overzicht van alle mogelijke typen van ir-
rationele gedachten. […] (8) Vol goede moed begin ik dan ook de oe-
feningen in het boek te maken. (9) IJverig probeer ik mijn denkfouten 
met behulp van de tabel in kaart te brengen. (10) Al vrij snel kom ik 
erachter dat ik mij eigenlijk voortdurend en vrijwel uitsluitend bezon-
dig aan één en dezelfde somber makende ‘denkfout’: het schrijven van 
bliksemsnelle doemscenario’s.671

Deze synopsis van de doelstellingen van het zelfhulpboek strookt met hetgeen Burns 
daarover in 1989 heeft beweerd. Inderdaad leest men in diens boek dat ‘if you want 
to feel better, you must realize that your thoughts and attitudes - not external events- 
create your feelings. You can learn to change the way you think, feel, and behave in 
the here-and-now.’672 Met ‘cognitive distortions’ doelt Burns op ‘negative thoughts 
[that] are often distorted and unrealistic’. Hij stelt daarbij dat ‘these negative thin-
king patterns actually cause you to feel depressed and anxious.’673 De oplossing moet 
volgens hem in een alternatieve denkwijze worden gezocht - hij roept op tot het re-
moduleren van de eigen gedachtenwereld: ‘When you think about your problems in 
a more positive and realistic way, you will experience greater self-esteem, intimacy, 
and productivity.’674 De tabel met ‘overzicht van irrationele gedachten’ waarover de 
“ik” rept (6,7) blijkt inderdaad te bestaan. Burns biedt een zogenoemde ‘checklist of 
cognitive distortions’ waarin tien negatieve denkwijzen - waaronder ‘all-or-nothing 
thinking’, ‘discounting the positives’ en ‘overgeneralisation’ - een plaats hebben ge-
kregen. Burns werk vertegenwoordigt als zodanig de opvatting dat cognitieve patro-
nen, zelfs voor het depressieve individu, ondubbelzinnig toegankelijk zijn en pro-
bleemloos kunnen worden gecategoriseerd en geregiseerd. Bovendien representeert 
het werk de opvatting die - zo is in hoofdstuk 3 gebleken - ook door vele andere 
werken uit het domein van de gezondheidscommunicatie wordt verbreid: wie de 

671 Boddé (2010, 44-46, cursivering in origineel). Op bladzijde 45 van de autobiografie is de door 
Burns geboden lijst van irrationele gedachten ,‘ten forms of twisted thinking’ (1990, 8), in een 
Nederlandse vertaling overgenomen. Deze lijst volgt na de woordgroep ‘irrationele gedachten’ in 
zin (7) van fragment XXXVII.

672 Burns (1999,4).
673 Burns (1999, 5).
674 Burns (1999, 5).
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somberheid zelfstandig te lijf gaat en inzicht krijgt in de aard en oorzaken daarvan, 
kan de regie over de eigen gezondheid herwinnen.675 
 In eerste instantie lijkt de “ik” (mede dankzij het adjectief ‘interessant’ (6)) deze 
veronderstelling met instemming te onthalen. Het zelfhulpboek is in ieder geval een 
stimulans om de eigen gezondheid goedgemutst (‘vol goede moed’ (8) en ijverig’(9)) 
zelfstandig te regisseren. Elementen van herwonnen overzicht die worden gereleveerd 
in ‘tabel’ (1), ‘overzicht’ (2), ‘alle mogelijke typen’ (2), ‘in kaart brengen’ (4), “er ach-
ter komen” (5) suggereren dat het resultaat van zelfanalyse bestaat uit verkregen grip 
op het eigen welzijn. En inderdaad: met behulp van de zelfhulp-oefening is in ieder 
geval één ‘somber makende denkfout’ (10) in kaart gebracht. Een schrale troost?
 Daar lijkt het wel op. Want uit het vertellerscommentaar dat volgt, moet men 
concluderen dat de “ik” het werk van Burns slechts ten dele bruikbaar acht. Met te-
rugwerkende kracht kan in ‘beweren’ (5) reeds de uitdrukking van scepsis worden 
gelezen, het werkwoord bezit dan de betekenis van voorwenden. Beweren wil volgens 
Van Dale zeggen het zonder bewijsgrond zeggen van iets, ook als iets klaarblijkelijk 
onwaar is. Het ‘invullen van de tabel’ heeft hem niet geholpen de regie over zijn ge-
zondheid te herwinnen:

[Fragment XXXVIII]
(1) Nou is het idee van die lijst met denkfouten dat je jezelf in staat stelt 
om in te grijpen in je eigen gedachtepatronen. […] (2) Werkte dat ook 
voor mij? (3) Antwoord is een helder en ondubbelzinnig ‘neen’. (4) Nu 
ik weer ‘gezond’ ben helpt het mij wel. […] (5) Toen hielp het mij niet. 
(6) De rampscenario’s buitelden zo snel over elkaar heen dat ik er totaal 
geen grip op kreeg.676 

Hier is een verteller aan het woord die volgens een “narration ulteriéure” de waarde 
van de theorie van Burns overziet en evalueert. Tijdsindicaties in (4) en (5) creëren 
een perspectief waarin de ontwikkeling van ziekte naar gezondheid samenhangt met 

675 In dat verband bevat Burns geschrift tal van technieken om de eigen gedachten in kaart te brengen 
en te besturen: ‘write down your negative feelings and rate them on a scale from one to 100. Use 
words like sad, frustrated, discouraged, angry, hurt, anxious, embarrassed, upset, or guilty.’ En 
‘what am I saying to myself about the upsetting situation? Tune in to your inner dialogue.’ Burns 
(1999, 77-81).

676 Boddé (2010, 47- 48).
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de evolutie van kennis. Het inzicht dat de eigen gedachtepatronen niet te herordenen 
zijn is daarin cruciaal.677

 De ideeën van Burns lijken voor de “ik” dus waardeloos te zijn ter genezing van 
zijn depressieve klachten. Dat neemt echter niet weg dat ook nu langs intertekstuele 
weg een zeker inzicht is verworven: hij weet nu hoe hij beter moet worden, of, liever 
gezegd: hoe niet. De cognitieve theorie blijkt niet te deugen. Het zelfhulpboek func-
tioneert hier ter aanduiding van wat niet helpt. En bij uitbreiding, om uit te drukken 
hoe de aard van depressie zijns inziens niet moet worden begrepen: ‘Mijn somberheid 
was een staat van zijn, niet een manier van denken.’678 De verwijzingen naar kennis 
fungeren hier als “afzetpunten” die juist in die hoedanigheid perspectief bieden op 
begrip. 
 Bij gevolg kan intertekstualiteit ook in Pil met kennisverwerving in verband wor-
den gebracht. Terwijl de “ik” in het verleden de hoop koesterde dat zijn depressie met 
psychotherapeutische ingrepen het hoofd kon worden geboden, weet de verteller 
achteraf dat dit idee op een misverstand berustte en dat zijn depressie enkel met far-
macologische interventies te behandelen is. Zijn ervaringskennis is gebruikt om de 
status van het boek te relativeren: Burns’ werk is gewogen en te licht bevonden. 
Elementen van verworven overzicht zijn in XXXVIII in de woorden ‘antwoord’ en 
‘helder en ondubbelzinnig’ (4) geëvoceerd. In XXXIX kan een vergelijkbaar verhel-
derend inzicht worden aangetroffen.

[Fragment XXXIX]
(1) Cognitieve gedragstherapie is voor mij een geweldige levensles ge-
weest waar ik met veel liefde en plezier aan terugdenk, alleen hielp het 
me niet van mijn depressie af. (2) Uit onderzoek is ook gebleken dat 
cognitieve gedragstherapie vooral helpt bij lichte depressies. […] (3) 
Maar ik had eerst Anafranil nodig om van de depressie af te komen, 
gezond te worden, en weer een leven op te bouwen. (4) Op een te ziek 
brein hebben psychotherapeutische ingrepen geen vat. (5) En dat rare 

677 Het werk raakt daarmee aan argumenten verwoord in kritische vertogen over de uitgangspunten 
van cognitieve therapie waarin precies déze oncontroleerbaarheid van de cognitie centraal staat: 
‘cognitief herstructureren doet een sterk beroep op het vermogen tot abstract redeneren, op het 
kunnen onderscheiden van feiten, meningen en waardeoordelen en op genuanceerd en meerdi-
mensionaal denken’, vaardigheden waarover depressiepatiënten die tijdens een depressieve episode 
niet altijd de beschikking hebben. Nauta e.a. (2011, 490).

678 Boddé (2013, 50).
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roze pilletje met al die belachelijke bijwerkingen, hielp me in drie we-
ken grotendeels van de ziekte af.679

Tegenover de waardering van farmacologische middelen staat, mede dankzij de ge-
cursiveerde negaties en nuanceringen in (1), (3) en (4), de afwijzing van psychothe-
rapeutische geneeswijzen: pillen leiden tot genezing, terwijl psychotherapie hoog-
stens wijze raad verschaft. Tegen de achtergrond van de kennis die ik in hoofdstuk 2 
heb verzameld, moet trouwens wederom worden geconstateerd dat inzicht nauw met 
decontextualisering samenhangt. In tegenstelling tot dat wat de “ik” heeft ervaren, 
sluiten cognitieve therapie en antidepressiva elkaar in de behandeling van depressie 
niet noodzakelijkerwijs uit. In de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (2013) die 
door gezondheidsprofessionals kan worden geraadpleegd bij diagnostiek en het voor-
schrijven van behandelingen, wordt bijvoorbeeld gesteld dat ‘een combinatiebehan-
deling van CGT en antidepressiva bij patiënten met een […] depressieve stoornis 
effectiever is dan of CGT of antidepressiva alleen ter voorkoming van nieuwe 
recidieven.’680

4.4. Besluit

In de bestudeerde werken is niet één, uniform en statisch “ik” gerepresenteerd. In de 
eerste plaats kon een “ik” worden geïdentificeerd dat achteraf, na een of meer depres-
sieve episodes, over zijn ziektegeschiedenis vertelt en aan deze geschiedenis betekenis 
verleent (vergelijk tekstfragmenten III, V, (VII), VIII, IX, XII, XV 1-5, XVI, XVII 
en XVIII - XXXIX).681 Zijn vertoog suggereert overzicht en getuigt van kennis over 
de eigen gezondheid. 
 Daarnaast kon ook een “ik” worden onderscheiden waarover wordt verteld. Deze 
“ik” is verbonden met het onmiddellijke (lichamelijk) beleven (zie tekstfragmenten 
I, II, IV, VI, (VII), X, XI, XIII, XIV en XV5b-6b) heeft een beperkt waarnemings-
veld en maakt schijnbaar onomwonden de ontwrichting aanschouwelijk die depres-
sie kan veroorzaken. Ten opzichte van de “ik” die achteraf vertelt, is deze “ik” boven-
dien passiever, hij beschikt niet over kennis en controle over zijn ziekte, maar is er 
veeleer slachtoffer van.

679 Boddé (2010, 206-207).
680 Spijker e.a. (2013, 111).
681 Ik plaats tekstfragment VII tussen haakjes omdat vertellen en beleven daarin interfereren. Zie 

mijn analyse in paragraf 4.2. 
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 Het bestuderen van de onderlinge relaties tussen deze “ikken” is voor mijn analyses 
functioneel gebleken. Er kan tussen het vertellend “ik” en het belevend “ik” steeds een 
historische afstand worden aangewezen, waarbinnen het onderscheid tussen “stuur-
loos beleven” en “gecontroleerd reflecteren” kan worden beschouwd als het resultaat 
van een cognitieve transitie. Er is in de werken, anders gezegd, een perspectief op 
ontwikkeling uitgedrukt: een “ik” dat onwetend en stuurloos is, ontplooit zich tot een 
“ik” dat deskundig is en de regie over zijn eigen gezondheid heeft verworven.
 Aandacht voor deze uiteenlopende ik-rollen is een voorwaarde gebleken om uit-
spraken te kunnen doen over de aard en functie van intertekstualiteit die in dit ver-
band in hoge mate epistemisch gemotiveerd blijkt te zijn; verwijzingen naar kennis 
- respectievelijk de Transactionele Analyse (in tekstfragment XXIII), de genetica (in 
XVIII, XIX en XX), een combinatie daarvan (in XXIV), de neurobiologie (in XX-
VII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV en XXXVI) en de 
cognitieve psychologie (in XXXVII, XXXVIII en XXXIX) - interfereren met de in 
paragraaf 4.2. onderkende procedés waarmee cognitieve transitie tot uitdrukking is 
gebracht; intertekstualiteit is deel van de strategieën waarmee depressie in de geselec-
teerde werken aan het onmiddellijke ervaren onttrokken wordt en tot object van 
analyse wordt gemaakt. Terwijl de “ik-toen” twijfelt en ondeskundig is beschikt de 
“ik-nu”, zo moet blijken uit zijn toe-eigening van medische begripsvorming, juist 
over expertise en overzicht. Dit laatste wordt niet enkel duidelijk wanneer hij aan de 
hand van verwijzingen naar medische interteksten getuigt van inzicht in de aard en 
oorzaak van het lijden, maar ook wanneer hij heeft geleerd wat depressie niet is, niet 
heeft veroorzaakt of als hij heeft ondervonden hoe zijn depressie niet moet worden 
genezen en wanneer op basis daarvan eerdere aannames worden bijgesteld (zoals in 
het werk van Boddé). 
 De epistemische functie van wetenschappelijke kennis laat zich preciezer beschrij-
ven aan de hand van enkele samenhangende tendensen die de ontwikkelingsgang van 
de “ik” bepalen. Zo kon (a) rationalisering worden aangewezen: toe-eigening van we-
tenschappelijke kennis maakt een “gedistantieerde” omgang met het lijden mogelijk; 
depressie wordt dankzij medische kennis het voorwerp van analyse, terwijl zij bij aan-
vang vooral nog een kwestie van paniekerig beleven was. Daarmee is ook (b) objecti-
vering gemoeid; “particulier beleven” wordt in medische begripsvorming geborgd en 
emancipeert zodoende tot een “werkelijkheid” die ook onafhankelijk van het indivi-
duele gevoel bestaat. Daarbij bleek veelvuldig een beroep op “waarheid” in het geding 
(bijvoorbeeld in de autobiografie van Brampton waarin oriëntatie op wetenschappe-
lijke kennis als een proces van waarheidsvinding wordt gerepresenteerd). Met rationa-
lisering en objectivering bleek, ten slotte, ook (c) een veralgemenisering ofwel collec-
tivisering van het lijden samen te hangen; het “verwarrende” in isolement beleefde 
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lijden laat zich vergelijken met, of staven aan dat van anderen. Dat kon onder meer 
worden herleid uit de verschuivingen van de eerste persoon enkelvoud naar het ge-
bruik van de pluralis en generaliserende formuleringen. Dit laatste heeft uiteraard niet 
enkel epistemische, maar ook sociale implicaties - er zijn plotseling lotgenoten met 
wie het leed kan worden gedeeld. Dat niet enkel wetenschap - maar vooral ook litera-
tuur - zo’n perspectief op zielsverwantschap biedt, zal ik betogen in hoofdstuk 5 waar-
in ik me zal concentreren op verwijzingen naar literaire teksten en een speelfilm. 

Transformatie 
In dit hoofdstuk is ook zicht verworven op de vraag wat er met wetenschappelijke 
kennis gebeurt wanneer deze door de “ik” in zijn verslaglegging wordt geïntegreerd. 
Daarover kan in dit stadium van mijn beschouwingen het volgende worden gezegd: 
medische kennis blijft niet “intact”, maar verandert. Op aspecten van - in termen van 
Claes (2011) - deletie is veelvuldig de vinger gelegd. Zo kon een procedé van simpli-
ficatie worden herkend in die zin dat de verteller veelal abstraheert van specialistische 
details uit de publicaties die hij aanhaalt en hij resumeert de geraadpleegde materie 
in eigen, “vereenvoudigende”, woorden. Daaraan verwant is de decontextualisering 
van kennis: resultaten uit medische studies worden door de “ik” als geïsoleerde in-
zichten gewaardeerd zonder rekening te houden met het academische discours waar-
van zij deel uitmaken. Dat wordt het duidelijkst wanneer hij de kritiek onvermeld 
laat waarop de inzichten in kwestie in de academische receptie hebben kunnen reke-
nen. Een laatste tendens van transformatie kon worden aangetroffen in fusering; in 
de op ordening gerichte zelfanalyse van de “ik” blijken uiteenlopende wetenschap-
pelijke benaderingen te worden samengevoegd (dat heb ik ter sprake gebracht in 
mijn analyse van fragmenten uit het werk van Brampton). Sterker nog: verwijzingen 
aan kennis ontlenen daar juist aan deze juxtapositionering hun epistemische functie: 
zij zijn juist in combinatie in het proces van waarheidsvinding van nut. 
 Bovenstaande bevindingen brengen mij tot de conclusie dat er tussen de epistemi-
sche functie van medische kennis en de transformatie ervan een productief verband 
bestaat: de principes van simplificatie, decontextualisering en fusering komen tege-
moet aan het verwerven van inzicht in onbegrepen lijden. Het enigmatische karakter 
van depressie en het ontbreken van eenduidige wetenschappelijke etiologische verkla-
ringen zouden een interpretatie van het lijden allerminst tot een eenvoudige opdracht 
maken indien de “ik” verantwoording moest bieden van de vele nuanceringen, reser-
ves en complicerende factoren waarmee de presentatie van wetenschappelijke bevin-
dingen in het academisch debat doorgaans omgeven blijkt.
 In dat verband is evenwel duidelijk geworden dat transformatie hier niet louter in 
termen van ‘verarming’ of betekenisreductie kan worden begrepen. Ook kon immers 
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worden vastgesteld dat er aan de kennis betekenissen worden toegevoegd: zo wordt 
met de veraanschouwelijking van de werking van neurotransmitters in David’s In-
ferno en Kikker gaat fietsen een opvatting over de etiologie van depressie geëvoceerd, 
waarin de hersenen een grote rol hebben en het eigen aandeel van het individu in de 
etiologie van zijn depressie marginaal is. De voorstelling van neurobiologische in-
zichten maakt hier dus een fysiologische diagnose van het lijden mogelijk. Hierop 
kom ik hieronder nog terug.

Kennis en intertekstualiteit - tot besluit
Telkens zijn in de bestudeerde autobiografieën de pogingen uitgedrukt van een “ik” 
om inzicht te verwerven in en controle te verkrijgen over de eigen gezondheid. Steeds 
draagt kennismaking met medische inzichten en praktijken daaraan in belangrijke 
mate bij. Wie studie maakt van autobiografische literatuur over depressie komt daar-
door op het spoor van praktijken en conventies in de hedendaagse gezondheidscul-
tuur waarin, zoals ik in hoofdstuk 2 en 3 heb toegelicht, kennis en begrip in toene-
mende mate voorwaardelijk worden geacht ‘to become active and responsible 
consumers of medical services and products’.682 Speculeren over de aard en oorzaak 
van kwalen is - zo demonsteren de “ikken” nog maar eens - al lang niet meer voorbe-
houden aan het gezag van diegenen die het via medische scholing tot deskundigen 
hebben geschopt en ook de verzorging of verzachting van lijden is niet enkel een zaak 
van “zusters en broeders met witte jassen.”683 De autobiografieën vertonen interes-
sante parallellen met de maatschappelijke tendens waarin volgens sociologen sprake 
is van ‘an increasing emphasis on the responsibility of individuals to manage their 
own affairs, to secure their own security with a prudential eye on the future’.684 De 
oriëntatie op wetenschappelijke begripsvorming van de “ikken”, roept in dit verband 
bijvoorbeeld associaties op met het mechanisme dat historici en sociologen met de 
term “protoprofessionalising” hebben aangeduid. Dit begrip werd gemunt door de 
Nederlandse historicus Abram de Swaan in zijn beschrijving van de geschiedenis van 
de gezondheidscultuur vanaf eind-twintigste en begin-eenentwintigste eeuw in 

682 Rose (2007, 4).
683 Snelders en Meijman (2009).
684 Rose (2007, 4). Uiteraard is het zelf zorgdragen voor de gezondheid en het zelfstandig zoeken naar 

medische informatie van alle tijden. In het boek De mondige patiënt laten historicus Stephen 
Snelders en hoogleraar medische publieksinformatie Frans Meijman (2009) zien op welke medi-
sche bronnen (van de medische encyclopedie tot de Libelle) individuen zich de afgelopen eeuwen 
hebben georiënteerd. 
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Nederland.685 Hij duidt er de tendens mee aan waarbij leken - zij die ‘geen weten-
schappelijke opleiding [hebben] genoten voor het betreffende terrein […] in tegen-
stelling tot de (wetenschappelijk opgeleide) professionals’686- zich bij het begrijpen 
van en omgang met aspecten van gezondheid en ziekte, zich kennis eigen maken van 
de terminologie en praktijken uit professionele (medische) domeinen op basis waar-
van zij hun lijden niet enkel subjectief beleven maar tegelijkertijd ook met een zekere 
professionele distantie analyseren: ‘[d]aarmee worden ze niet zelf professionals, maar 
veeleer professionals in de dop: proto-professionals.’687

 Oriëntatie op medische begripsvorming maakt voor de “ikken” in de bestudeerde 
werken de ontplooiing mogelijk van hetgeen medisch socioloog David Karp - zoals 
ik in hoofdstuk 2 heb toegelicht - de ‘depression career’ heeft genoemd, begrepen als 
‘the moving perspective in which the person […] interprets the meanings of his va-
rious attitudes, actions, and the things which happen to him.’ In de autobiografieën 
kan een vergelijkbare ‘career’ worden aangewezen waarin kennis de transitie mogelijk 
maakt van ‘a period of inchoate feelings during which [patients] lack the vocabulary 
to label their experience’ naar een ‘stage of coming to grips with an illness identity 
during which they theorise about the cause(s) for their difficulty and evaluate the 
prospects for getting beyond depression’.688 Het verwerven van medische informatie 
vormt dus een curatieve voorwaarde om zich aan een door verwarring gedomineerd 
lijden te onttrekken. Ik geef in dat verband nog eens het woord aan de “ik” uit de 
autobiografie van Van Buuren die, in het laatste hoofdstuk de balans op maakt. In 
retrospectie verwoordt hij de waarde van kennis als volgt: ‘Ik hoef niet langer te zoe-
ken naar de oorzaken die me in dit ellendige depressieparket hebben gebracht. In de 
periode volgend op de crisis, moest ik op zoek naar de feitelijke oorzaken van de 
kwaal. Ik kan niet genezen van een kwaal die ik niet ken.’689

685 Dat van deze tendens ook internationaal sprake is, demonsteren de Duitse socioloog Konstantin 
Ingenkamp (2012) en de Amerikaanse sociologen Anne Rogers en David Pilgrim (2005, 126). 
Zie over protoprofessionalisering ook Snelders en Meijman (2009).

686 Furer (2001, 5). 
687 De Swaan (2004, 252-253). Zie ook Furer (2001, 29-30) en Ingenkamp (2012, 331- 332). Deze 

laatste definieert het begrip als volgt: ‘[Mit] Protoprofessionaliserung ist die Neigung von Patien-
ten und Klienten gemeint, ihre (psychischen) Beschwerden im Jargon des Fachmans zu formulie-
ren.’ (2012, 311). De Swaan (2004) beschouwt deze ontwikkeling als onderdeel van de medicali-
sering van de samenleving als gevolg van de groei van wetenschappelijke kennis en het 
toenemende beroep op medische kennis in onderwijs-, welzijns-, politionele en fiscale domeinen 
in de verzorgingsstaat. (251)

688 Karp (1996, 57).
689 Van Buuren (2008, 244-245).
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 Een studie van intertekstualiteit blijkt dus mede een vraag te zijn naar de functie 
van kennis voor een “ik” dat geconfronteerd wordt met een enigmatisch en ont-
wrichtend psychopathologisch verschijnsel. Juist medisch-wetenschappelijke bron-
nen voorzien in de behoefte tot ordening van, inzicht in en grip op het eigen welzijn. 
Anders gezegd: medische bronnen verkrijgen - vanwege bovengenoemde functies 
van rationalisering, objectivering en veralgemenisering van het lijden - het nodige 
epistemische gewicht. Nu dit is vastgesteld dienen zich verschillende perspectieven 
op vervolgstudie aan.
 Het is in de eerste plaats relevant te constateren dat op basis van mijn analyses 
niet kan worden geconcludeerd dat deze epistemische “waarde” van wetenschappe-
lijke kennis principieel afhankelijk is van de medisch-wetenschappelijke inhoud van 
het geannexeerde inzicht in kwestie of van het soort bron waarin het door de “ik” 
wordt aangetroffen. In ieder geval worden voorwaarden van selectie (waarom nu juist 
theorie X en waarom specifiek uit publicatie Y) in de besproken fragmenten veelal 
niet geëxpliciteerd. Of het inzicht nu, met andere woorden, afkomstig is uit de bio-
chemie, de genetica of de psychologie en of het nu is opgediept uit een wetenschap-
pelijk tijdschrift, een zelfhulpboek, op het internet, of uit een populairwetenschap-
pelijk artikel, het heeft steeds een vergelijkbaar nut. Ter vergelijking stel ik mij de 
functie voor van een reddingsboei bij schipbreuk - geen drenkeling die zich bekom-
mert om de kleur of vorm ervan wanneer het baken hem van de verdrinkingsdood 
kan redden. Het effect daarvan is een “egalisering”, of zo men wil, “dehiërarchisering, 
van kennisdomeinen, in die zin dat populairwetenschappelijke kennis niet onder-
doet voor academische kennis als het gaat om de rol die zij in de zelfdiagnose van de 
“ik” vervult. Daarmee vertegenwoordigen de autobiografieën impliciet de uitgangs-
punten van de zogenoemde Science Studies - die ik in hoofdstuk 3 reeds heb becom-
mentarieerd - waarin men kritiek heeft geuit op vertogen waarin een al te strikte 
epistemische hiërarchie tussen wetenschappelijke en populairwetenschappelijke 
bronnen wordt volgehouden op basis van ‘the idealisation of pure, genuine scientific 
knowledge against which popularized knowledge is contrasted.’690 Populairweten-
schappelijke kennis zou in die opvatting geen volwaardige bron van kennis zijn, maar 
‘a necessary (albeit low status) educational activity of simplifying science for non-
specialists’ die niet werkelijk in adequate scholing kan voorzien.691 In het perspectief 
van de autobiografieën wordt dat standpunt gerelativeerd: ‘Popularisation cannot be 
separated from knowledge generation and development but needs to be considered 

690 Hilgartner (1990, 519).
691 Hilgartner (1990, 519). Vergelijk ook Myers (2003).



211

as part of the overall process of intellectual change.’692 Op basis van een systematische 
studie van meer materiaal zouden over de verhouding tussen wetenschappelijke en 
populairwetenschappelijke kennis in de autobiografische geschriften vanzelfspre-
kend pas meer definitieve uitspraken kunnen worden gedaan. 
 In het verlengde hiervan zouden vragen kunnen worden gesteld naar de specifieke 
epistemische functie van - en onderlinge verhouding tussen - de verschillende weten-
schapsdisciplines die door de “ikken” worden geconsulteerd. Duidelijk is immers dat 
tenminste de implicaties van de zelfdiagnoses van de “ikken” verschillen, al naar ge-
lang het vakgebied dat zij hebben geraadpleegd. Psychologische inzichten bijvoor-
beeld bieden de “ik” de mogelijkheid depressie een plaats te geven in de eigen biogra-
fie en de interpersoonlijke relaties die daarvan deel uitmaken. Een integratie van 
neurobiologie leent zich daarentegen juist voor een relativering van de eigen invloed 
op het ontstaan van depressie. Het functioneren van de “ik” in de besproken frag-
menten uit de autobiografie van Blistein bijvoorbeeld, wordt bepaald door een ver-
storing in zijn neurotransmissie en verwijtbaar handelen van hemzelf beperkt zich tot 
het abrupt stoppen met het antidepressivum dat hem tot dan toe voor depressie had 
behoed. Betekenisvol in dit verband is dat neurobiologische mechanismen veelal 
worden gepersonificeerd zodat zij autonoom en onafhankelijk lijken te opereren (zie 
fragmenten XXVIII, XXI, XXXIII en XXXIV). 
 Bovenstaande vaststellingen geven aanleiding te denken dat de transitie van niet-
weten naar weten die in deze werken een plaats heeft, nog preciezer kan worden be-
schreven. In bovenstaand voorbeeld is immers sprake van de cognitieve ontwikkeling 
van een “ik” die de aard en oorzaak van zijn depressie leert begrijpen in neurobiologische 
termen. Dat betekent dat in de werken het mechanisme van zelfanalyse is vertegen-
woordigd waarover hoogleraar sociologie Nikolas Rose heeft geschreven en waarbij 
individuen zichzelf onder verwijzingen naar medische theorievorming (gevonden in 
zelfhulpboeken, op voorlichtingswebsites of reclames van de farmaceutische industrie) 
gaan beschouwen als ‘neurochemical selves’ wier emoties en gedragingen louter door 
neurobiologische processen zijn bepaald. Rose plaatst het beginpunt van deze neuro-
biologisering van psychopathologie in de tweede helft van de twintigste eeuw toen 
onderzoekers de werkingsmechanismen van antidepressiva meenden te hebben ont-
dekt. Dat leidde volgens hem niet enkel tot een toename van farmacotherapeutische 
behandelingswijzen van psychiatrische problematiek, maar ook tot nieuwe ‘explanato-
ry models’ waarin het ontstaan van deze problematiek onder verwijzing naar neurobio-
logie wordt verklaard: ‘It seems that individuals themselves are beginning to recode 
their moods and their ills in terms of the functioning of their brain chemicals, and to 

692 Shinn en Whitley (1985, 12). 
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act upon themselves in the light of this belief.693 Met de ontdekking van effectieve an-
tidepressiva werd zodoende niet enkel een middel gevonden dat het mogelijk maakte 
via farmacologische wegen het lijden te verzachten: er werden aldus Rose ook sleutels 
verworven ter verklaring van dat lijden. Als dat via farmacologische wegen kan worden 
behandeld, zo luidt de redenering, moet de oorzaak ervan ook in specifieke, in het li-
chaam te lokaliseren mechanismen, gegrond zijn. Ik citeer Rose nog eens: ‘To see in 
this way is to imagine the disorder as residing within the individual brain and its pro-
cesses, and to see psychiatric drugs as a first line intervention, not merely for symptom 
relief but as specific treatments for these neurochemical anomalies.’694 Dat deze theorie 
in wetenschappelijk opzicht niet onomstreden is, doet aan haar ‘explanatory power’ 
klaarblijkelijk niets af: ‘despite its obvious scientific inadequacies, it became the […] 
the basis of a new way of thinking about variations in mood in terms of levels of brain 
chemicals’.695

 De aantrekkingskracht van dit ‘explanatory regime’ schuilt volgens Rose voor een 
belangrijk deel in de suggestie van specificiteit die erin vervat is:

it was premised on the neuroscientific belief that these drugs could, and 
ideally should have a specificity of target. Second, it was premised on 
the clinical belief that doctors or patients could specifically diagnose 
each array of changes in mood, will, desire, affect as a discrete condi-
tion. Third, it was based on the neuroscientific belief that specific con-
figurations in neurotransmitter systems underlay specific moods, de-
sires, and affect.696

In de besproken autobiografische passages kunnen deze noties van specificiteit inder-
daad worden herkend. Zo is het verslag van de specifieke effecten van antidepressiva 
veelal een aanleiding tot het ontstaan van - een langs intertekstuele wegen verworven 
- inzicht in de aard en oorzaak van depressie die direct te herleiden zijn tot het neu-
robiologische proces waarop antidepressiva ingrijpen. In het werk van Van Buuren is 
dat bijvoorbeeld het geval wanneer de “ik” stelt: ‘De herkenning van het effect van 
medicatie als toevoer van nieuwe energie, en dus van depressie als een gebrek daaraan, 

693 Rose (2003, 59).
694 Rose (2003, 59).
695 Rose (2003, 59).
696 Rose (2003, 55).
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maakt me duidelijk waarom ik me in het najaar van 2000 zo intens en onbegrijpelijk 
moe voelde.697 
 Samenvattend geformuleerd: de vaststelling dat intertekstualiteit een epistemi-
sche functie vervult biedt ruimte het onderzoek naar de specifieke functie die de 
toegeëigende kennisdomeinen in de zelfdiagnose van de “ik” kunnen vervullen ver-
der uit te diepen. Niet enkel verwijzingen naar neurobiologie zijn daarbij overigens 
het bestuderen waard, maar ook die naar de vele andere medische vertogen waaraan 
door de “ikken” gerefereerd wordt. 
 Hoewel mijn analyse er geen twijfel over laat bestaan dat het domein van de neu-
robiologie in de autobiografieën goed vertegenwoordigd is, is het immers minstens 
zo interessant dat in de teksten vele verschillende kennisdomeinen naast en met el-
kaar bestaan in de poging depressie betekenis te verlenen. Voor de “ikken” in de be-
studeerde autobiografieën geldt in ieder geval niet zonder meer dat het domein van 
de neurobiologie dominant is, noch is op basis van mijn analyse te zeggen dat ‘[t]he 
sense of ourselves as ‘psychological’ individuals […] inhabited by a deep internal 
space shaped by biography and experience’ geheel en al plaatsgemaakt heeft voor ‘the 
belief that the brain itself is the crucial locus of the disorder and the target of the 
treatment’.698 Het net wordt in de bestudeerde geschriften juist heel breed uitgewor-
pen, waarbij zowel eenentwintigste -eeuwse publicaties uit het domein van de neuro-
biologie, als twintigste-eeuwse psychologische inzichten in de zelfdiagnose van de 
“ik” een plaats hebben. Naast neurotransmitters staan in het werk van Van Buuren 
onder meer naast de psychoanalyse en de genetica. Referenties aan de Transactionele 
Analyse in het werk van Brampton sluiten op hun beurt een beroep op inzichten uit 
de genetica en de cognitieve therapie niet uit. Hetzelfde geldt voor het werk van 
Blistein (zie de Index voor het brede scala aan geraadpleegde disciplines), het werk 
van Boddé (waarin behalve neurobiologische verklaringen, ook cognitieve ter sprake 
komen) en ook voor de andere werken uit mijn corpus. Wie de aard en functie van 
intertekstualiteit in dit type autobiografieën aan een vervolgstudie wil onderwerpen 
zal daarin de functie van de reddingsboei bij schipbreuk - een vergelijking die hier 

697 Uiteraard zijn hiermee vele interessante vragen verbonden. Zo blijkt een neurobiologische bena-
dering van depressie verbonden aan reflecties over schuld en eigen verantwoordelijkheid. In het 
werk van Rice- Oxley stelt de “ik” bijvoorbeeld: “I am mentally ill. I broke a bit of my brain, like 
you might break your collarbone. […] I don’t think it is a condition that should invite prejudice. 
People with lung cancer and heart disease are not ostracised or humiliated or debarred from jobs 
or opportunities, even though in some cases their lifestyle will certainly have contributed to their 
affliction.’ (281)

698 Rose (2003, 54).



opnieuw dienst kan bewijzen - hoe dan ook een centrale plaats moeten geven.699 Het 
volgende hoofdstuk, waarin ik laat zien dat er door de “ikken” niet enkel verwezen 
wordt naar medische begripsvorming en theorie, maar ook naar literatuur en speel-
films, zal dat laatste nog eens onderschrijven.

699 In hoofdstuk 6 kom ik over de perspectieven op vervolgonderzoek nog nader te spreken.



215

Hoofdstuk 5 
‘Een kordon van papieren 
getrouwen’ - Intertekstualiteit 
en congenialiteit

5.1. Vooraf

In het vorige hoofdstuk heb ik verslag uitgebracht van mijn studie naar de aard en 
functie van verwijzingen naar begrippen en theorieën uit diverse medische bronnen 
(wetenschappelijke en populairwetenschappelijke). Bezien vanuit het perspectief van 
een letterkundige of cultuurwetenschapper is daarbij een aantal “exotische” thema’s 
de revue gepasseerd: de heilzame effecten van zogenoemde “monoamineoxidaserem-
mers”, het onderscheid tussen “lange” en “korte” varianten van genetisch materiaal, 
de psychologische gevolgen van het gemis van een verloren huisdier (nota bene luis-
terend naar de naam Bimbo), enzovoort. Een vertrouwder terrein voor letterkundi-
gen en cultuurwetenschappers vormt het brede scala van (canonieke) romans, ge-
dichten en speelfilms waarnaar in de autobiografieën verwezen wordt, maar 
vanzelfsprekend is de aanwezigheid van deze referenties uiteraard evenmin.
 Wie een eenentwintigste-eeuws egodocument over een “Majeure Depressieve 
Stoornis” openslaat, zal er immers niet onmiddellijk op bedacht zijn daar Kafka’s 
protagonist Gregor Samsa aan te treffen, of referenties aan auteurs als Anton Tsje-
chov, Albert Camus en Jean-Paul Sartre. Laat staan dat men erop rekent - behalve 
over persoonlijk zielenleed, antidepressiva, doktersconsult en therapeutbezoek - te 
lezen over Beatrice en Dante op de Louteringsberg. Wie deze zaken in een adem 
noemt overbrugt op het oog grote thematische en historische afstanden. Toch heb-
ben dit soort verwijzingen in de vertelling van de “ik” een belangrijke plaats. Dit 
hoofdstuk is gewijd aan een analyse van de aard en betekenis van deze literaire inter-
tekstualiteit. In de paragrafen die volgen zal ik (a) de vraag beantwoorden op welke 



216

wijze in het geselecteerde corpus wordt verwezen naar (passages uit) literatuur en een 
speelfilm en (b) nagaan wat van deze referenties de functie is. Aan de hand van een 
voorbeeld licht ik de opzet van dit hoofdstuk nader toe.
 Underneath the Lemon Tree. A Memoir of Depression (2012) van Mark Rice-Oxley 
bevat vele passages waarin uitdrukking is gegeven aan een besef van diepe eenzaam-
heid. Dat is bijvoorbeeld het geval in hoofdstuk 5 waarin de “ik” beschrijft hoe hij 
tijdens een episode van hevige neerslachtigheid zijn dag doorbrengt nadat hij zich tot 
zijn opluchting met succes gekweten heeft van enkele vaderlijke verplichtingen: ‘I 
managed to get the three children dressed, though it’s hard even being in the same 
room as them at the moment. […] I walk them to school. We are very early.’700 Een-
maal weer thuis, is er niets dan leegte: ‘The rooms are cold and filled with that emp-
tiness that midmorning does so well.’701 Deze - paradoxale - ruimtebeschrijving 
(waarin niet zonder meer aangename ervaringen van ‘emptiness’ en ‘coldness’ positief 
worden beoordeeld ) correspondeert met hetgeen verderop over de belevingswereld 
van de “ik” wordt verteld: ‘Though they are brutal on my nerves, it makes me cry to 
leave the children. I am all alone. […] I close the door and hear the slam echo around 
the vacant vectors of the house.’702 De “ik” ondervindt een verlatenheid die hem even 
welkom als kwellend voorkomt.
 Wat hier is uitgedrukt herinnert aan ‘the theme of isolation’ hetgeen volgens filo-
soof Ratcliffe, die ik in hoofdstuk 2 aan het woord heb gelaten, een centraal aspect 
vormt van het lijden dat depressie teweegbrengt. Ik citeer nogmaals zijn bevindingen 
uit Experiences of Depression (2015), waarin hij, mede op basis van interviews met 
(ex-)depressiepatiënten, studie heeft gemaakt van de aard van de depressie-ervaring: 
‘in just about every autobiographical account, the theme of isolation in some inesca-
pable and unchanging realm is tied up with that of being estranged from others. […] 
One retains the sense of what it would be to connect with others but feels unable to 
do so.’703 Bovendien kunnen de passages in verband worden gebracht met de be-
schouwingen van socioloog Karp, die in zijn studie Speaking of Sadness (1996) spreekt 
van een sociale paradox die van de depressie-ervaring deeluitmaakt: ‘a paradox of 
depression is that sufferers yearn for connection, seem bereft because of their isola-
tion, and yet are rendered incapable of being with others in a comfortable way. […] 
Much of depression’s pain arises out of the recognition that what might make me feel 
better - human connection - seems impossible in the midst of a paralysing episode of 

700 Rice-Oxley (2012, 106-107).
701 Rice-Oxley (2012, 106).
702 Rice-Oxley (2012, 107).
703 Ratcliffe (2015, 218- 219). Zie over de relatie tussen depressie en sociabiliteit mijn aantekeningen 

in paragraaf 2.2.
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depression.’704 Het lijden bestaat volgens Karp dus uit een verlangen naar - en diep 
gemis van - het sociaal contact en de genegenheid, waarmee men zich tezelfdertijd 
geen raad weet. 
 De passage staat in de autobiografie niet op zichzelf. Ook in fragment I, waarin 
de ervaringen van de “ik” dankzij de “narration simultanée” schijnbaar onmiddellijk 
toegankelijk zijn gemaakt, wordt isolement verwoord. Ik attendeer vast op de her-
haalde voornaamwoorden ‘me’ (8), ‘myself ’ (2) en ‘I’ in zin (1), (2), (3), (4), (5) en 
(6) - die veelal op een prominente (eerste) plaats in zin staan en die de vertelling een 
“egocentrisch” karakter verlenen:

[Fragment I]
(1) I sit on the bed, look out of the window. (2) I have no idea what to 
do with myself. (3) I water the lemon tree, but that’s enough exertion 
for at least a couple of hours. (4) So I sit some more. (5) I look: at un-
read books on the bookshelf, at cracks in the cornices, at time on the 
clock. (6) It is still earlier than I think; it is always earlier than I think. 
(7) There is no one around. (8) Just me.705

 
De door Karp en Ratcliffe bedoelde ervaringen van ‘isolation’ kunnen ook hier wor-
den aangewezen; behalve in de expliciete aanduidingen van afzondering in (7) en (8) 
zijn zij uitgedrukt in (spatiële) elementen die afgrenzing tussen de “ik” en de (sociale) 
wereld uitdrukken.706 Intrigerend is bijvoorbeeld dat de “ik” in zin (1) gewag maakt 
van ‘[looking out] of the window’, maar vervolgens niet beschrijft wat hij daar ziet; 
de buitenwereld blijft ontoegankelijk. De ‘unread books’ in (5) hebben een vergelijk-
baar effect: bij uitstek is hiermee de uitgesloten kans op “advanced” communicatie of 
confrontatie met bovenindividuele perspectieven uitgedrukt. Veeleer dan de moge-
lijkheid tot contact evoceren de boeken het onvermogen van de “ik” zich aan het 
individuele ervaren te onttrekken. Dat laatste blijkt ook uit de categorisch irreële 
tijdsperceptie in zin (6). Ook van de tijd is hij vervreemd geraakt. 

704 Karp (1996, 26-27).
705 Rice-Oxley (2012, 108).
706 In hoofdstuk 2 citeerde ik reeds de passage waarin de bedoelde noties worden toegelicht: ‘[e]ach 

person’s tale of depression inevitably speaks to questions of isolation, withdrawal, and lack of con-
nection. The pain of depression arises in part because of separation from others; from an inability 
to connect, even as one desperately yearns for such a connection.’ (1996, 14-16) 

 Relevant in fragment I zijn ook de noties waarmee stagnatie van activiteit wordt gereleveerd: ‘I sit’ 
(1), (4), ‘no idea what to do’ (2) en ‘enough exertion’ (3): de “ik” sorteert geen noemenswaardig ef-
fect op zijn omgeving en de handelingen die wél plaatsvinden, hebben slechts een minimaal bereik. 
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 Voorstelbaar is tegen deze achtergrond de opluchting die zich van de “ik” meester 
maakt wanneer hij, enkele maanden later, constateert dat hij weer in staat is tot lezen:

[Fragment II]
(1) I can read again. (2) I can’t tell you how relieved I am. […] (3) Not 
just emails. (4) Not just putting one eye in front of the other and 
marching through simple news stories. (5) I can actually take in infor-
mation, retain it, hold it in my memory, recall it where necessary. (6) I 
can follow plot and argument and character. (7) I have a degree in read-
ing books and making sense of them. (8) At last I can do it again.707

  
De herwonnen leesvaardigheid betekent voor hem perspectief op herstel; de enume-
ratie van (de door mij gecursiveerde) werkwoorden in zin (3), (4) en (5) drukt de 
vooruitgang van zijn cognitieve vermogens uit; zij hebben het element van geavan-
ceerde informatieverwerking gemeen en contrasteren als zodanig met het ongediffe-
rentieerde ‘marching through news stories’ in zin (2) waarmee hij zijn beperkte lees-
vaardigheid uit het verleden in herinnering brengt.708 De referentie aan zijn ‘degree in 
reading books’ (5) - hij doelt hier op zijn studie Duitse Taal- en Letterkunde aan 
Exceter University - verleent deze herwonnen vaardigheden bovendien professionali-
teit en (dus) autoriteit. Belangrijk is vast te stellen dat met de leesvaardigheid ook 
sociabiliteit heroverd is: het vermogen ‘[to] follow plot and argument and character’ 
impliceert dat hij bij machte is aan andere dan de particuliere belevenissen betekenis 
te geven. De-individualisering kan trouwens ook worden aangewezen in de vertel-
wijze; het aanspreken van de lezer (vergelijk ‘you’ in (2)), vormt een flagrant contrast 
met het zelfgerichte vertoog van de “ik” in fragment I.
 Voor de interpretatie van fragment III en IV is de notie van sociabiliteit opnieuw 
van belang: 

 [Fragment III]
(1) It’s more than just a distraction, a pleasant half-hour in an easy 
chair. […] (2) Books have lots to say about breakdown, depression and 
recovery. (3) Is it just me, or is everything I am reading packed full of 
people with mental illness? […] (4) Perhaps I am unconsciously 

707 Rice- Oxley (2012, 203, cursiveringen van mij). 
708 Aan dat geavanceerde karakter draagt ook de herhaling van ‘not just’ (3), (4) en de veronderstelde 

opposities tussen ‘emails’ (3), ‘simple news stories’ (4) en ‘plot, argument en character’ (5) bij.
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seeking them out; people with mental illness just love to spend time 
learning more about their condition.709

Kennelijk draagt ook literatuur - en niet enkel de medisch-wetenschappelijke bron-
nen die in hoofdstuk 4 zijn geanalyseerd - aan kennisverwerving bij: ‘books’ vormen 
voor de “ik” waardevolle bronnen van informatie (tot uitdrukking komend in ‘lots to 
say’ (2) en ‘learing more’ (4)). Kennisacquisitie hangt daarbij nauw samen met ver-
werving van sociabiliteit; de “ik” leert naar zijn mening dat hij niet alleen of zonder-
ling is, maar dat hij deel uitmaakt van een groep van door hem veronderstelde gelij-
ken. Lezen biedt hem dus de mogelijkheid aan het eerder zo sterk gereleveerde 
isolement te ontsnappen - opvallend in dat verband is de oppositie tussen de noties 
van schaarste en leegte in fragment II (uitgedrukt in de woorden ‘emptiness’, en ‘no 
one around’ (I,7)) en de woorden ‘lots’ (2), ‘everything’ (3) en ‘packed full of people’ 
(3), in III die juist veeleer overvloed suggereren.
 Deze ontwikkeling in sociabiliteit is trouwens niet enkel op het niveau van het 
vertelde uitgedrukt, maar ook in het vertellen zelf: de herhaling van voornaamwoor-
den ‘me’, ‘myself ’ en ‘I’ die fragment I een sterk “egocentrisch” karakter verlenen, 
worden hier afgewisseld met meer generaliserende formuleringen waarin de eigen 
ervaringen aan die van anderen worden verbonden (‘people with mental illness love to 
spend time learing more about their condition’ (4)).710

 In fragment IV komt de “ik” te spreken over een scala achttiende-, negentiende- 
en twintigste-eeuwse geschriften uit de Duitstalige letterkunde waarin hij de thema-
tiek van depressie heeft aangetroffen. Het resultaat is een sterk intertekstuele passage 
waarin voor zelfcontemplatie een gerichtheid op - en een vertellen over - anderen in 
de plaats is gekomen en waarbij de individuele ervaringen van zinloosheid en isole-
ment met die van anderen worden vereenzelvigd:

[Fragment IV]
(1) German authors are good at depression. (2) I read many German 
books at university and, looking back, pretty much all of them had a 
protagonist who was broken down, dispirited or otherwise depressed. 
[…] (3) [C]haracters like Hans Schnier, Tonio Kröger, Gustav von 
Aschenbach, Gregor Samsa, Woyzeck, right back to Werther and Faust, 
all of them tell us a little something about what it is to be an outsider, 
lost and alienated and unable to see the point in a godless world. (4) 

709 Rice-Oxley (2012, 204, mijn cursivering).
710 Mijn cursivering.
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Faust is the granddaddy of them all, the ur-depressive, hitting midlife 
with nothing to show for it, prepared to deal with the devil in order to 
acquire some experience that might make life memorable.711

Het is een opmerkelijk lijstje. Personages gerepresenteerd in bij uitstek meerduidige 
en gelaagde geschriften - er wordt gerefereerd aan respectievelijk Ansichten eines 
Clowns (1963), Tonio Kröger (1903), Der Tod in Venedig (1912), Die Verwandlung 
(1915), Woyzeck (1837), Die Leiden des jungen Werthers (1774) en Faust (1808-1832) 
geschreven door respectievelijk Heinrich Böhl, Thomas Mann, Franz Kafka, Georg 
Büchner en Johan Wolfgang von Goethe - zijn er geclusterd in wat binnen het com-
mentaar van de “ik” als een soort subcanon van depressieliteratuur wordt voorge-
steld. Hoogtepunt van deze pathologiserende lezing is de voorstelling van Faust als 
een prototype depressiepatiënt die als “pater familias” over een genootschap somber-
mannen waakt. Dankzij de referentie aan zijn ‘study [at] university’ (5), waar hij met 
de genoemde werken heeft kennisgemaakt, krijgt deze interpretatie autoriteit en pro-
fessionaliteit toebedeeld.712

 Van de vele betekenissen die in de omvangrijke commentaartraditie aan Faust 
zijn toegekend geeft de “ik” zich intussen geen rekenschap.713 Niet voor niets stelt 
de Duitse literatuurwetenschapper Jochen Schmidt dat ‘[d]ie Literatur zu Goethes 
Faust [...] sich kaum noch überblicken [lässt]’: in de ‘[m]ehr als zehntausend 
 Publikationen’ die over het werk zijn verschenen zijn vele, onderling samenhan-
gende, (kennis)filosofische, religieuze, psychologische, biografische en ethische in-
terpretaties van de betekenis van het Faust-personage voorgesteld.714 Liever dan de 
eendimensionale interpretatie van de “ik” dwaas te noemen of als onvolledig van de 
hand te doen, wil ik in dit hoofdstuk over de functie van dit soort intertekstuele 
praktijk nadenken – ze komen in het corpus namelijk veel vaker voor. Cruciaal is 
daarbij te constateren dat de “ik” dankzij de toe-eigening van literatuur een perspec-
tief op verwantschap heeft gecreëerd: de romanpersonages, wier gelijkenissen 

711 Rice-Oxely (2012, 205, cursivering in origineel).
712 Bij de analyse van intertekstualiteit in paragraaf 5.3. zal deze “autoriteitsclaim” nog van belang 

blijken. 
713 Het personage Faust is naar men aanneemt voor het eerst beschreven het werk Historia von D. 

Johann Fausten dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler uit 1587. Daarna is het perso-
nage veelvuldig bewerkt in verschillende media. De receptiegeschiedenis van het Faustverhaal is 
beschreven in Durrani (2004), Hedges (2005) en Ziolkowski (2000). 

714 Schmidt (2011, 9). Vergelijk Durrani (2004), Hedges (2005) en Ziolkowski (2000). In enkele 
daarvan is Faust inderdaad met de depressieve gemoedstoestand in verband gebracht. Schmidt 
stelt bijvoorbeeld dat het een ontstellende melancholieke geestesgesteldheid is die ‘Faust in die 
Fänge des Teufels führt.’ Schmidt (2011, 107)
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volgens de “ik” uit gedeelde ervaringen van ‘depression’ bestaan, worden hier lot-
genoten. Dankzij intertekstualiteit wordt het eigen lijden, anders gezegd, aan het 
strikt individuele ervaren onttrokken omdat affiliaties met anderen mogelijk wor-
den. ‘All of them’ (2), ‘all of them’ (3) ‘us’ (3) en ‘of them all’ (4) vormen een woord-
veld waarin gemeenschappelijkheid de centrale notie is.715 Daarmee is intertekstua-
liteit dus deel van de eerder besproken procedés waarmee een ontwikkeling is 
uitgedrukt van een eenzaam en zelfgericht “ik” naar een “ik” dat zijn ervaringen met 
die van anderen in verband weet te brengen. 
 Het is deze functie van intertekstualiteit, die verband houdt met de constructie 
van congenialiteit (geestverwantschap), die ik in dit hoofdstuk nader wil bestuderen. 
Mijn verkennende analyse van fragment IV geeft aanleiding te veronderstellen dat 
daarbij ook moet worden nagedacht effecten van over historisering en esthetisering 
die van de referenties het gevolg zijn. De “ik” verbindt de eigen ervaring immers niet 
met om het even welke anderen, maar construeert affiliaties met hetgeen is uitge-
drukt in geschriften behorend tot de (canonieke) letterkunde waaraan in de receptie 
bovendien niet zelden veel esthetische waarde en prestige zijn gehecht.
 De rest van dit hoofdstuk is als volgt ingericht. Alvorens ik enkele intertekstuele 
verwijzingen zal aanwijzen en analyseren, zal ik mijn perspectief - net zoals ik in 
hoofdstuk 4 deed - eerst verbreden door aandacht te schenken aan de narratieve 
procedés waarmee in het corpus sociaal isolement en eenzaamheid enerzijds en con-
genialiteit en sociabiliteit anderzijds worden uitgedrukt. De bevindingen uit para-
graaf 5.2. vormen een perspectief waarbinnen in 5.3. de functies van intertekstuali-
teit kunnen worden geïnterpreteerd.716

715 Referenties aan ‘ik’ en ‘zelf ’, zoals in fragmenten I en II, hebben daarbij plaatsgemaakt voor het 
veelvuldig gebruik van de derde persoon enkelvoud; ook in dat opzicht is egocentrische door ge-
richtheid op anderen vervangen.

716 Opnieuw geldt dat ik van de grote aantallen tekstplaatsen die ik ter interpretatie zou kunnen se-
lecteren, slechts een aantal tot in detail kan bespreken. Dat betekent dat veel gevallen van literaire 
intertekstualiteit - in elk van de bestudeerde werken kunnen referenties worden aangetroffen - 
onbesproken blijven. Aan de hand van de gekozen selectie denk ik enkele belangrijke aspecten van 
het hier besproken corpus (en de functie van intertekstualiteit daarin) te kunnen adresseren. Ik 
heb mijn werkwijze waar het op selectie van het materiaal aankomt, in de inleiding op dit proef-
schrift verantwoord. Zie paragraaf 1.6 en 1.7.



222

5.2. Isolement versus verwantschap: enkele narratieve procedés

‘Depression feels like the most isolated place on earth. No wonder they call it a 
disease of loneliness.’717 Zo typeert de “ik” uit Shoot the Damn Dog (2009) van 
Brampton met behulp van beeldspraak de kern van haar lijden ten tijde van haar 
depressieve episode. Elders verwoordt zij iets vergelijkbaars, maar dan explicieter: 
‘Yet we forget that others understand our suffering. We withdraw, isolate, or shut 
down completely. We lose ourselves in our selves, and in the illness.’718 En: ‘I feel 
lonely. I have many, and good, friends and still I feel lonely.’719 In het werk van 
Boddé is met behulp van dierlijke vergelijkingen iets soortgelijks uitgedrukt: ‘Ik voel 
me ook een specht. Ook ik ben een rare eenling in het bos, zie ook groen van ellende, 
heb ook een rood hoofd; van het fietsen. […] Ik ben een specht: groen en alleen.’720 
De oppositie tussen individu en gemeenschap, die in deze beide voorbeelden sterk is 
aangezet, kan in het bestudeerde corpus veel vaker worden aangewezen. Het gevoelde 
isolement ten spijt moet dus worden vastgesteld dat de eenzame “ikken” met elkaar 
een omvangrijk gezelschap vormen. Op de vraag wat hen bindt, geven zij zogezegd 
eensluidend antwoord. Hieronder bespreek ik enkele voorbeelden waaruit dat blijkt.
 In het hoofdstuk ‘Die Depression lähmt alles’ uit Als meine Seele dunkel wurde 
(2011) van Leonhardt vertelt de “ik” over de periode die aanbreekt nadat zij de psy-
chiatrische kliniek heeft verlaten waar zij vanwege haar depressie en suïcidaliteit en-
kele maanden moest verblijven. Hoewel het haar aanvankelijk goed lijkt te gaan - 
‘Das erste Wochenende nach meiner Entlassung war grossartig’721 - verslechtert haar 
toestand spoedig weer: ‘Meine Depression besserte sich nicht, sondern wurde tiefer 
und tiefer und schliesslich verbrachte ich die meiste Zeit völlig erschöpft im Bett.’722 
In het volgende fragment wordt in retrospectie verteld welke impact haar depressie 
in die periode (‘Januar bis März 2001’) op haar dagelijks leven had:

717 Brampton (2009, 1).
718 Brampton (2009, 1). De door de “ik” gebruikte formulering is gehanteerd door auteur en erva-

ringsdeskundige Andrew Solomon, die in een opiniërend artikel op de website van de Britse krant 
The Guardian schrijft: ‘Depression is a disease of loneliness. Many untreated depressives lack friends 
because it saps the vitality that friendship requires and immures its victims in an impenetrable 
sheath, making it hard for them to speak or hear words of comfort. Depression is a disease of 
loneliness, and anyone who has suffered it acutely knows that it imposes a dread isolation, even 
for people surrounded by love.’ Zie <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/16/
depression-disease-loneliness-friends>. De passage is dus intertekstueel. 

719 Brampton (2009, 197).
720 Boddé (2010, 68). 
721 Leonhardt (2011, 53).
722 Leonhardt (2011, 55).
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[Fragment V]
(1) Ich räumte nicht mehr auf. (2) Wusch nicht mehr ab. (3) Duschte 
nur noch selten. […] (4) Ich driftete hinüber in die Welt der Toten. (5) 
Verliess meine Wohnung fast nicht mehr. (6) Suchte Stille. (7) Ging 
allen Menschen aus dem Weg. (8) Es war eine Qual, im Kontakt die 
Kontaktlosigkeit zu spüren. (9) Ich nahm die Lähmung wahr, die ich 
ausstrahlte. (10) Wenn ich nach Hause zurückkehrte, fühlte ich mich 
noch einsamer als zuvor. (11) Isoliert. (12) Ein flüchtiger Schatten in 
der Welt der Lebenden.723

Op verschillende manieren is in deze passage uitdrukking verleend aan hetgeen Karp 
de ‘[painfull] separation from others’ heeft genoemd.724 Behalve het woordveld ‘stille’ 
(6), ‘Kontaklosigkeit’ (8), ‘einsamer’ (10), ‘isoliert’ (11) zijn spatiële opposities be-
langrijk: ‘Wohnung’ (5) en ‘Hause’ (10) waar de “ik” zich bevindt, staan tegenover 
‘alle Menschen’ en ‘Lebenden’ (12) in de wereld daarbuiten. Belangrijk is ook de 
(intertekstualiteit in de) metafoor van de dodenwereld (‘Welt der Toten’ (4)) waar-
mee de ervaring van depressie vergeleken wordt met het verblijf op de plaats die in 
religieuze en mythologische verhalen is gereserveerd voor de zielen van overledenen 
en als zodanig is gescheiden van - en tegengesteld is aan - de plek waar de levenden 
verblijven: ‘in the tales of many cultures the realm of the dead is separated from the 
world of the living’.725 De gekozen beeldspraak drukt daarmee niet enkel noties van 
verval uit - hetgeen ook gebeurt in de herhaling van negaties (‘nicht mehr’ (1), (2), 
(5)) en in de verloedering van huishoudelijke en persoonlijke hygiëne (1-3) - maar 
vooral de ervaring van gevoelde oppositie tussen “ik” en anderen. De plaats waaraan 
de “ik” refereert scheidt de doden (voorgoed) van het aardse leven en is tezelfdertijd 
voor levenden ontoegankelijk en onbekend. Vergelijkbare noties van oppositie en 
scheiding zijn verwoord in ‘ein flüchtiger Schatten in die Welt der Lebenden’ (12). 
Daarmee herinnert de passage aan de door Ratcliffe aangeduide ‘sense of not being 
understood’ die volgens hem veelal aan de eenzaamheid van depressiepatiënten ten 
grondslag ligt: de ‘sense of disconnection from the interpersonal world’ is niet zelden 
het gevolg van de indruk ‘that [others] do not understand, which could equally be 
described as a feeling that they are unable to relate to or connect with the depressed 
person’.726 

723 Leonhardt (2011, 56).
724 Karp (1996, 14-16).
725 Ratul (2017, 14).
726 Ratcliffe (2015, 202).
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 Elders spreekt de “ik” in dit verband gewag van ‘Stunden namenloser, grosser 
Einsamkeit, in denen ich mich und meine Umgebung nicht spürte wie sonst’ en 
waarin ‘Alle Menschen unerreichbar fern’727 lijken, alsmede van momenten waarop 
‘Unterhaltungen mit Freunden versandeten in gequältem, quälendem Schweigen’ 
die op hun beurt leiden tot de vurige wens alleen gelaten te worden: ‘Ich wollte nie-
manden sehen.’728 Opmerkelijk is dat de evocatie van onthutsende eenzaamheid ook 
in deze autobiografie gepaard gaat met de afkeer van het sociale verkeer dat ditzelfde 
diep gevoelde isolement zou kunnen opheffen (vergelijk ook fragment V: ‘ging allen 
Menschen aus dem Weg’ (7)) Ook hier stuit men dus op de door Karp en Ratcliffe 
bedoelde paradoxaliteit die bij de sociabiliteit van depressiepatiënten in het geding 
is.729

 Ook de “ik” uit Kikker gaat fietsen (2008) van Van Buuren vertelt over ervaringen 
met sociale afzondering. Ik bespreek een tweetal passages. Het eerste hoofdstuk uit 
deze autobiografie begint met een ontregelend moment dat de “ik” op ‘17 januari 
2000’ beleeft tijdens een vergadering aan de Letterenfaculteit van de universiteit te 
Utrecht. Dankzij de tijdvertraging wordt de ervaren ontregeling inzichtelijk gemaakt; 
over een gebeurtenis die enkele seconden zal hebben geduurd, wordt uitvoerig en tot 
in detail verteld waardoor deze extra gewicht krijgt. 

[Fragment VI]
(1) De secretaresse van het project die bezig was kopjes op schotels te 
zetten, vroeg of ik koffie wilde. (2) Ja graag, wilde ik zeggen, terwijl ik in 
haar richting probeerde te kijken. (3) Maar dat kijken lukte niet. […] 
(4) Ik kneep mijn ogen samen en stuurde ze met [sic] alle macht in de 
richting van de hare, maar net als wanneer je tuurt naar iets wat zich pal 
in de buurt van de zon bevindt, kon ik niet verder doordringen dan tot 
de ruime omtrek van een kring waarvan haar ogen het centrum moesten 
vormen. (5) Ik raakte in verwarring, mompelde iets, nam met afgewend 
gezicht mijn kop koffie aan en raakte nog meer in verwarring toen ik 
ontdekte dat het me evenmin lukte mijn collega’s aan te kijken.730

727 Leonhardt (2011, 9).
728 Leonhardt (2011, 56).
729 Karp (1996, 26-27). Ook in de volgende passage is eenzaamheid uitgedrukt: ‘Es war wie an einem 

Strand. Jede neue Welle überspülte die Fussstapfen der Menschen, die dort entlanggelaufen wa-
ren, und verwischte mit ihnen auch die Erinnerung an diese Menschen. Zurück blieb ein leerer 
Strand ohne Lebenszeichen. […] Denn: aus den Augen, aus dem Sinn. Und schon ist man allein. 
Und einsam.’ Leonhardt (2011, 108).

730 Van Buuren (2008, 9).
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Terwijl met het gebruik van de aanduiding ‘mijn collega’s’ (5) een gevoelde gemeen-
schappelijkheid is geïmpliceerd, wordt duidelijk dat het vermogen tot verbaal en 
non-verbaal contact, dat deze ‘connection’ doorgaans faciliteert, beperkt is.731 Daar-
entegen is in de woordgroepen ‘het lukte niet’ (3), (5), ‘niet doordringen’ (4), ‘ver-
warring’ (twee maal in (5)), ‘afgewend’ (5) en ‘mompelde’ (5) juist een sociaal “falen” 
en communicatief onvermogen uitgedrukt. De gehanteerde beeldspraak in (4) (een 
vergelijking met als) evoceert noties van liminaliteit: de beperkingen van de eigen 
waarneming leiden tot afgrenzing tussen “ik” en anderen (‘ik [kon] niet verder door-
dringen dan tot de ruime omtrek van een kring’).
 In het volgende fragment vertelt de “ik” over de consequenties van dit communi-
catie-probleem:

[Fragment VII]
(1) Ik fluisterde tegen mijn mederedacteur dat ik me niet lekker voelde, 
liep de zaal uit en vluchtte naar huis. (2) Daar verschanste ik me de 
volgende dagen. (3) Ik ging alleen het huis uit om boodschappen te 
doen bij de Albert Heijn om de hoek, bang om iemand tegen te komen 
die ik kende en die iets tegen me zou zeggen.732

De “ik” is nu ook in ruimtelijk opzicht van zijn “peers” (congenialiteit spreekt hier 
uit mederedacteur en ‘iemand die ik kende’) verwijderd; de grenzen zijn, anders ge-
zegd, nu ook spatieel gemarkeerd (‘de zaal uit […] naar huis’ (1)). Dit ruimtelijke en 
sociale isolement wordt door het werkwoord “zich verschansen” (2) nog eens geïn-
tensiveerd, het woord suggereert immers elementen van verhulling of verberging: hij 
tracht zichzelf voor de wereld om hem heen onvindbaar te maken. Deze wens tot 
verhullen is ook in het ‘fluisteren’ (1) uitgedrukt alsmede in de angst voor dialoog in 
zin (3). Contact wordt hier bewust tot een minimum beperkt.733 
 In de autobiografie van Blistein (2013) is een vergelijkbaar vermijden van contact 
gethematiseerd, bijvoorbeeld in de volgende passage, afkomstig uit een hoofdstuk 
waarin de “ik” vertelt over een episode waarin de depressie hem geheel in zijn greep 
heeft:

731 De uitgebreide beschrijving van de handelingen van de secretaresse in (1), die van het mechanis-
me van tijdvertraging deel uit maakt, toont dat de “ik” wel in staat is nauwgezet “elementaire” 
bezigheden op te merken - met zijn gezichtsvermogen is dus op zichzelf genomen niets mis. Dat 
maakt zijn onvermogen tot het maken van oogcontact nog duidelijker.

732 Van Buuren (2008, 10).
733 Van Buuren (2008, 21). 
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[Fragment VIII]
(1) Some days, I had places to go and people to meet. (2) Which I 
managed to pull off with various degrees of success. (3) All professional 
depressives have their own techniques. (4) For me, it took a combina-
tion of careful planning (where I’d be and when), occasional rehearsal 
(oh yeah, this is how humans are supposed to behave), fairly constant 
dissembling (even to myself, if possible), and, when all else fails, enough 
willpower to fake it until you’re alone again.734

Langzamerhand laat zich een patroon onderscheiden van in het corpus herhaalde 
technieken waarmee ervaringen van isolement en afzondering zijn uitgedrukt. Ook 
hier treft men weer evidente grensmarkeringen tussen “ik” en anderen aan, nu voor-
namelijk tot stand gebracht in (spatiale) opposities tussen het publieke en het parti-
culiere ‘places to go’, ‘people to meet’ (1) en ‘humans’ (4) versus ‘me’, ‘myself ’ en 
‘alone’ (4). Het onvermogen tot - of de aversie tegen - sociaal verkeer is hier voorts 
tot uitdrukking gebracht in het verplichte en gevoelde artificiële of onnatuurlijke 
karakter ervan (zie ‘I had places to go’ (1), ‘I managed to pull off’ (2), ‘techniques’ 
(3), ‘planning’ en ‘rehearsal’ (4)). Dankzij de woordgroepen ‘constant dissembling’ 
en ‘fake it’ (4) is ook in dit fragment weer sprake van de bewuste verhulling en af-
grenzing van de eigen ervaringen. Enkel in isolement (‘till you are alone’ (4)) kunnen 
deze worden geopenbaard. Ter nuancering van deze vaststellingen dient wel het vol-
gende te worden opgemerkt. Hoewel in deze passage evident uitdrukking is gegeven 
aan een onthutsend (verlangen naar) sociaal isolement, kan, opmerkelijk genoeg, 
tezelfdertijd worden geconstateerd dat in het vertellen over deze ervaringen juist sug-
gesties van veronderstelde verwantschap met anderen kunnen worden aangetroffen. 
In zin (3) bijvoorbeeld, wordt door de “ik” gesproken over ‘all depressives’, waarmee 
hij suggereert zicht te hebben op de wijze waarop depressiepatiënten in het algemeen 
- zijn lotgenoten dus - met sociaal verkeer plegen om te gaan. 
 Bij nader toezien vindt men dergelijke generalisering ook in het fragment uit de 
autobiografie van Brampton waarmee ik deze paragraaf opende. In de zinnen ‘[w]e 
withdraw, isolate, or shut down completely. We lose ourselves in our selves and the 
illness’ is immers behalve van ervaringen van grote afzondering en verloren contact, 
een ‘wij’ aan te wijzen dat deze ervaringen deelt. 735 Blijkbaar sluit de uitdrukking van 
allerindividueelst lijden een beroep op gemeenschappelijkheid niet uit, in ieder geval 
niet in de betekenisgeving aan die ervaringen achteraf. Een analyse van de wijze 

734 Blistein (2013, 32).
735 Brampton (2009, 1).



227

waarop depressie in deze autobiografieën is geconstrueerd, zou dus te beperkt zijn 
wanneer er alleen aandacht zou worden besteed aan eenzaamheid en onthechting. 
Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik deze veronderstelling vanaf nu verder 
uitwerken.
 Wanneer de “ik” uit de autobiografie van Rice-Oxley zijn hart wil luchten - hij 
zit, zo kon in fragment I worden gelezen, al vele uren alleen in zijn huis - belt hij zijn 
vrouw en zijn moeder op. Met gevoel voor ironie vertrouwt hij hun toe ‘that it is not 
a good day’.736 Zijn telefoontje zet weinig zoden aan de dijk:

[Fragment IX]
(1) I don’t know how much more of this I can do; how long will it be? 
(2) I can hang on for a few weeks, but if this is how it’s going to be for 
ever, I can’t. (3) What do I do with myself? (4) There comes a point in 
conversations like these when you sense the frustration, the impotence 
on the other end of the line. (5) Then you know it’s time to hang up. 
(6) This is something you just have to do on your own. (7) No one can 
help. (8) They have to get on with their lives.737

 
Zelfs de intiemste (familie)relaties blijken ontoereikend om de gevoelde eenzaam-
heid te temperen; het isolement (‘on your own’ (6), ‘no one’ (7)) is niet verminderd, 
maar vergroot. De verbinding tussen “ik” en anderen is letterlijk en figuurlijk verbro-
ken (‘time to hang up’ en ‘impotence on the other end of the line’ (6)). Daarbij moet 
worden opgemerkt dat de sociale distantie waarover wordt gesproken, wederom met 
behulp van opposities voor het voetlicht is gebracht. In de eerste plaats spatieel: an-
deren bevinden zich ‘on other end of the line’, maar in de tweede plaats ook existen-
tieel: terwijl ‘They [go] on with their lives’ (8) is het voor “ik” onmogelijk ‘[to] hang 
on’ (waarmee, behalve op het staken van het telefoongesprek, op suïcide kan zijn 
gezinspeeld). Hier is dus weer de door Ratcliffe aangeduide ‘sense of not being un-
derstood’ vertegenwoordigd, waarbij de eenzaamheid van depressiepatiënten het ge-
volg is van de indruk ‘that [others] do not understand’.738 De interpersoonlijke ver-
vreemding - in fragment IX aangeduid met de woorden ‘frustration” en “impotence” 
- is dus onmiddellijk verbonden aan het enigmatische karakter van depressie, dat, zo 
blijkt ook uit het fragment, op zijn beurt wederom nauw samenhangt met de talige 
beperkingen die zich voordoen wanneer men aan het lijden uitdrukking wil 

736 Rice-Oxley (2012, 108).
737 Rice-Oxley (2012, 108).
738 Ratcliffe (2015, 202).
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verlenen. Wanneer men in een telefoongesprek niet kan uitleggen wat er werkelijk 
aan scheelt (‘it is not a good day’ is een geval van understatement), wordt de kans op 
begrip en mededogen immers aanzienlijk verkleind.739 
 Hoezeer in het fragment ook aan ervaringen van “verbroken verbinding” uitdruk-
king is verleend, er kunnen in IX óók elementen worden aangewezen waarin juist 
perspectief op verwantschap met anderen wordt gecreëerd en waarin het isolement 
wordt gerelativeerd. De zelfgerichte wijze van vertellen die zin (1) tot en met (3) 
kenmerkt - en die mede het resultaat is van het frequente gebruik van voornaam-
woorden “I” (1), (2), (3) en van de ‘narration simultanée’ - wordt in vanaf zin (4) 
immers afgewisseld met “you” in (4) en (5) en “your” in (6). Dat zijn voornaamwoor-
den die suggereren dat de ervaringen niet enkel de “ik” zelf aangaan, maar juist een 
bredere geldigheid bezitten. Ook de zin ‘there comes a point in conversations like 
this’ (4) is van de bedoelde veralgemenisering een voorbeeld. Bovendien kan ‘you’ 
worden opgevat als een referentie aan een lezerspubliek dat zijn ervaringen idealiter 
deelt. Ook in die zin is er dus perspectief op collectiviteit geconstrueerd. Zin (6) - 
‘This is something you have to do on your own’ - kan binnen dit perspectief, behalve 
als de uitdrukking van een individuele ervaring, ook worden gelezen als een advies 
aan anderen. Een bij uitstek monologische taalsituatie heeft zich zodoende ontwik-
keld tot een gesuggereerde dialoog en egocentrisme heeft voor altruïsme plaats-
gemaakt. 
 Wat ik zojuist heb gezegd, kan bij uitstek worden gedemonstreerd aan fragment 
X. Ook daarin gaat het vertellen over particuliere ervaringen gepaard met de be-
schrijving van zaken die het bovenindividuele aangaan. De “ik” beschrijft zijn erva-
ringen met een lotgenotenclub voor depressieve vaders. Met hen onderwerpt hij zijn 
ervaringen aan een “peer review”:

[Fragment X]
(1) I still have too much time on my hands, so I meet up with other 
depressed dads I have come to know. (2) Depressed people love meet-
ing their peers. (3) They can compare symptoms and take heart from 
the fact that they are not alone. (4) The fact that there is someone else 
out there going through something similar transforms the depressive’s 
understanding of his relationship to his illness. (5) He is no longer left 
to the lonely thought that this is some freak turn of nature.740

 

739 Zie over depressie en deze poëticale problematiek, mijn beschouwing in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2. 
740 Rice-Oxley (2012, 217).
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Wat hier is beschreven is een sterk gesocialiseerde opvatting van de wijze waarop er-
varingen met depressiviteit kunnen worden verwerkt. Lotgenotencontact maakt vol-
gens de “ik” sociale transitie mogelijk: vergelijk: ‘transforms the depressives under-
standing’ (4) en de woordgroepen ‘not alone’ (3), ‘no […] lonely thought’ (5), 
‘compare’ (3), ‘peers’ (2), ‘out there’ (4) en ‘someone else’ (4). De herwonnen socia-
biliteit waarover de “ik” spreekt, laat zich ook op het niveau van het vertellen aanwij-
zen: depressie is hier het object van individuele beleving maar ook van een generali-
serende reflectie waarbij de eigen ervaring (‘I have’, ‘I meet up’ (1)) met die van 
anderen in verband wordt gebracht. Dan wordt immers gesproken over het nut van 
lotgenotencontact in het algemeen: wat geldt voor de “ik”, geldt ook voor ‘depressed 
people’ (2), ‘they’ (3), ‘the depressive’s’, (4), ‘his’ (4) en ‘he’ (5). Daarmee gaat ge-
paard dat depressie en het gevoelde isolement die eerder in een emotief vertoog wer-
den uitgedrukt, in abstracter en meer feitelijke formuleringen zijn verwoord: ‘some-
thing similar’ (4) ‘symptoms’ (3), ‘the lonely thought’ (5) en ‘the fact that’ (3), (4).
 In het volgende fragment, afkomstig uit het laatste hoofdstuk van de autobiogra-
fie waarin de “ik” genezen is en op zijn episode terugkijkt, is het geïsoleerde ervaren 
zelfs nagenoeg uit de vertelling verdwenen. Van het individuele wordt juist geabstra-
heerd omdat generieke aspecten aan de orde komen (‘rarely’ (1), ‘certain’, ‘lots’(2)):
 

[Fragment XI]
(1) Mental illness is rarely about lifestyle or choices we make or weak-
ness of character. (2) It just happens to certain people, lots of people, 
for lots of different reasons. (3) It is painful enough; it seems grossly 
unfair to double the punishment with discrimination. (4) But that’s 
what we do. (5) Because we don’t understand it. (6) Because mental 
illness changes what someone is, who they are.741

 
Het enigmatische karakter van depressie heeft - zo is ook hier weer betoogd - sociale 
gevolgen, interpersoonlijke vervreemding (hier zelfs ‘discriminatie’ (3)) is volgens de 
“ik” in de eerste plaats het gevolg van onbegrip: ‘we don’t understand it’ (5). Daar-
mee is de passage nauw verwant aan hetgeen wordt betoogd met recente voorlich-
tingscampagnes die, met het oog op de-taboeïsering van depressie, tot doel hebben 
‘de kennis over de stemmingsstoornis te vergroten’. Ik herinner aan Esther van Fe-
nema - ter sprake gebracht in hoofdstuk 1 - die ook van ‘double punishment’ sprak: 

741 Rice-Oxley (2012, 280).
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‘Ik zie zoveel lijdensdruk in mijn spreekkamer. Bovenop hun ziekte hebben mensen 
ook nog last van eenzaamheid, ontkenning en taboe.’742 
 Van het op zichzelf gerichte “ik” uit fragment I is intussen geen spoor meer te 
bekennen. De herhaling van het voornaamwoord “I” heeft plaatsgemaakt voor een 
repetitie van het pluralis ‘we’ (1), (4), (5) en ‘they’ (6) en voor het algemene ‘some-
one’ (6). Daarbij zijn de geïndividualiseerde gevoelens vervangen door formulerin-
gen waaruit het subjectieve element juist is verdwenen, zoals ‘mental illness’ (1), (6), 
en ‘it’ (2), (5). In zin (2) worden bij referentie aan demografische en etiologische 
dimensies, in plaats van particuliere, op de collectieve aspecten van depressie gezin-
speeld: ‘it […] happens to lots of people for lots of different reaons’ (2). Als zodanig 
biedt fragment XI - zeker in relatie tot fragment I - zicht op ontwikkeling van de 
“ik”: er is sprake van herwonnen sociabiliteit. Niet in de laatste plaats blijkt deze uit 
het feit dat de “ik” zich zowel identificeert met de ‘we’ van een door hem veronder-
stelde groep depressiepatiënten (in zin (1)), als met de discriminerende ‘we’ uit zin 
(4) en (5).
 In mijn corpus kunnen meer passages worden aangewezen waarin de “ik” in de 
verslaglegging van de eigen ervaringen ook een beroep doet op, of refereert aan (de 
ervaring van) ‘anderen’. In het volgende fragment, uit de autobiografie van Blistein, 
vertelt de “ik” over wat naar zijn oordeel de verschillen zijn tussen depressie en droef-
heid, waarbij hij verwijst naar de medisch-wetenschappelijke discussies die, zoals ik 
in hoofdstuk 2 en 3 heb laten zien, over dat demarcatieprobleem worden gevoerd:

[Fragment XII]
(1) Big-time depression is way more than extreme sadness. (2) Every 
psychiatrist, textbook, and pharmaceutical company may draw the line 
in a slightly different place. (3) But for us case studies, there’s no ques-
tion when you’ve crossed it. (4) To use a biking analogy, sadness is like 
finding yourself at the bottom of a steep hill that you know well. […] 
(5) Depression, however, is like finding yourself at the bottom of a real 
steep hill you’ve never climbed before. (6) You don’t know the road or 
how steep it gets.743

Ook hier treft men dus een vertoog aan over (veronderstelde) algemeen geldige as-
pecten van depressie waarbij het particuliere ervaren met algemenere zaken in ver-
band wordt gebracht. Treffend is dat depressie met behulp van een analogie wordt 

742 Zij deed deze uitspraken in Trouw verschenen op vrijdag 22 januari 2016. Zie paragraaf 1.1.
743 Blistein (2013, 65-66).
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vergeleken met de gangbare activiteit van ‘biking up a steep hill’ (4) die voor menig-
een wellicht voorstelbaarder is dan de diepe vervreemding en afzondering waartoe 
depressie in veel gevallen kan lijden.
 De “ik” die hier het woord voert, toont bovendien geen (verlangen naar) een-
zaamheid en isolement, zoals het geval was in fragment VIII, maar construeert juist 
relaties van congenialiteit (vergelijk het collectiverende ‘you’ (3), (5), (6) en ‘yourself ’ 
(4), (5). De grensmarkeringen tussen “ik” en anderen ontbreken. Daarvoor in de 
plaats is juist een daaraan tegenovergestelde ‘gemeenschapszin’ gekomen: de “ik” be-
hoort tot de “incrowd” van ‘us casestudies’ (3). Dat hij daarbij een ‘wij’ benoemt, 
suggereert dat hij zich richt op een gelijkgestemd lezerscollectief. Dat hij een en an-
der op deze wijze uitlegt, impliceert uiteraard tezelfdertijd dat hij zich juist ook niet 
gelijkgestemde lezers op het oog heeft. 
 Beweren dat de passage helemaal geen “grensmarkeringen” bevat, zou trouwens te 
ver gaan. Wel degelijk is er immers een oppositie gereleveerd tussen de ‘psychiatrists, 
textbooks, and pharmaceutical companies’ enerzijds - die volgens de “ik” slechts be-
perkte kennis hebben over het onderscheid tussen pathologie en gezondheid - en de 
ervaringsdeskundigen (waartoe de “ik” behoort) anderzijds, die deze kennis uit eigen 
beleving wél bezitten. De generalisering van particuliere ervaringen en kritiek op de 
medische wetenschap gaan hier dus hand in hand, waarbij de suggestie van “geza-
menlijk protest” (als in “us against the medical world”) de saamhorigheid misschien 
zelfs juist wel versterkt. 
 Het volgende fragment dat ik wil bespreken, fragment XIII, bevat de laatste ali-
nea’s van Depressionen. Mehr als eine Krankheit (2011) van Thomas Kühne waarin de 
“ik” beschrijft hoe het hem vergaat wanneer hij van zijn depressie genezen is. De “ik” 
maakt de balans op en constateert, getuige de woorden ‘zufrieden’ (1), ‘gern’ (3), 
grosses interesse’(4), ‘sehr froh’ (5) en ‘so gut’ (5) dat hij zijn zaken aardig op de rit 
heeft. Ook hier staat herwonnen sociabiliteit centraal:

[Fragment XIII]
(1) Ich bin mit meinem Leben recht zufrieden. (2) Langeweile gibt es 
bei mir nicht. (3) Ich spiele gern den Hausmann mit einem interessan-
ten Nebenjob. (4) Grosses Interesse habe ich am Schreiben von krit-
schen, politischen Artikeln und Sportberichten in unserer regionalen 
Presse. […] (5) Ich bin sehr froh, dass es mir und meiner Familie wie-
der so gut geht. (6) Hinterher kann man zwar immer gut reden, aber 
die Depression ist besiegbar, auch wenn es unendlich lange dauert. (7) 
Es ist aber total wichtig, dass man jemanden hinter sich weiss. (8) Al-
leine und ohne ärztliche Hilfe hat man keine Chance! (9) Und bitte 
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glauben Sie den Depressionskranken, manchmal können diese die ein-
fachsten Dinge im Leben nicht. (10) Bitte setzen Sie diese Kranken 
nicht unter Druck.744 

 
Tot en met zin (5) laat bovenstaande zich dankzij de woorden ‘Ich bin’ (1), (5), ‘mei-
nem’ (1), ‘mir’ (2), (5), ‘Ich spiele’ (3), ‘habe ich’ (4), ‘meiner’ (5), lezen als de uitdruk-
king van particuliere ervaringen. Vanaf (zin (6) wordt depressie tot object van alge-
mene reflectie gemaakt. Zo wordt vanaf dan het onpersoonlijke ‘man’ gehanteerd ((6), 
(7) en (8)) en wordt depressie in substantieven verwoord: ‘die Depression’ (6) en ‘es’ 
(6). De “ik” refereert met de herhaling van de algemene categorie ‘de zieke’ (‘den De-
pressionskranken’ (9) en ‘diese Kranken’ (9), (10)) bovendien aan een door hem ver-
ondersteld patiëntencollectief waarmee hij zinspeelt op de algemene geldigheid van 
zijn ervaring; niet enkel hijzelf, maar een ieder mag op genezing hopen. In de laatste 
twee zinnen wordt zijn blikveld nog eens verbreed: met ‘Sie’ (9), (10) spreekt hij im-
mers veronderstelde lezers aan, die hij - in wat zich laat lezen als een oproep tot sym-
pathie en empathie- tot handelen aanspoort. Communicatiever kan het haast niet. 
 Uit tekstfragment XIV blijkt het met zijn gevoel voor “sociaal verkeer” eerder in 
de autobiografie nog heel anders was gesteld. De passage bevat een beschrijving van 
het verloop van bezoekuren gedurende zijn verblijf in een psychiatrische kliniek. Met 
“Steffi” (1) wordt zijn echtgenote bedoeld.

[Fragment XIV]
(1) Steffi kam nach dem Dienst und meine Eltern besuchten mich auch 
weiterhin, obwohl es ihnen durch mein dauerndes Selbstmitleid sehr 
schwer fiel. (2) Nie fragte ich nach, wie es ihnen ging oder was sie be-
wegte. (3) Genauso verhielt ich mich meiner Frau gegenüber. (4) Ich 
frage mich heute oft, warum man sich durch eine Krankheit so verän-
dern und ein totaler Egoist werden kann.745 

Erg behaaglijk kan het samenzijn met deze patiënt niet zijn geweest. Zijn gedrag 
wordt met de elementen ‘Selbstmitleid’ (1), ‘nie fragte ich an’ (2), ‘Egoist’ (4) en de 
adjectieven ‘daurendes’ (1) en ‘totaler’ (4) als hardnekkig egocentrisme gepresenteerd. 
 Dankzij de “narration ultérieure” wordt hier evenwel een nadrukkelijk onder-
scheid gesuggereerd tussen de “ik” die vertelt, en de “ik” die van deze vertelling het 
object is: met het gebruik van de verleden tijd wordt het egoïsme waarover de 

744 Kühne (2011, 108-109).
745 Kühne (2011, 69).
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verteller het heeft nadrukkelijk in het verleden geplaatst. In zin (4) wordt het afwij-
kende hedendaagse gezichtspunt van het “ik-nu” met een expliciete tijdsmarkering 
‘Heute’ en de woordgroep ‘so verändern’ expliciet gemaakt. 
 Natuurlijk is het zo dat de verhandeling - zeker vergeleken met het publieksge-
richte vertoog in XI - dankzij de elementen ‘meine’ (3), ‘mich’ (3), (4), ‘mein’ en ich’ 
(4), sterk op de “ik” en “zelf ” is betrokken. Toch is hier ook van de-individualisering 
sprake: de vraag die de “ik” hier stelt, heeft betrekking op het eigen handelen, maar, 
dankzij ‘man’ (4) en het generieke ‘eine Krankheit’ (4), ook op dat van veronder-
stelde anderen. Het kan hier ieders egoïsme betreffen. Zodoende wordt ook in deze 
autobiografie een ontwikkelingsgang van de “ik” gesuggereerd. Terwijl de belevenis-
sen van anderen de “ik” in de kliniek niet kunnen interesseren, kan de “ik” die ver-
telt, het eigen handelen (en de sociale gevolgen daarvan) overzien én bovendien te-
zelfdertijd een algemene vraag naar de door hem veronderstelde relatie tussen egoïsme 
en ziek-zijn stellen. 

Op basis van bovenstaande bevindingen kan voorlopig het volgende worden vastge-
steld. Depressie is in de bestudeerde werken in de eerste plaats het object van parti-
culier beleven; met behulp van convergerende narratieve procedés - waaronder ruim-
telijke strategieën en beeldspraak die grenzen tussen “ik” en anderen, of “ik” en 
“wereld” construeren - wordt men getuige gemaakt van sociaal isolement en diep 
gevoelde eenzaamheid, in veel gevallen gepresenteerd als het gevolg van de indruk 
‘that [others] do not understand, which could equally be described as a feeling that 
they are unable to relate to or connect with the depressed person’.746

 In de tweede plaats kunnen passages worden aangewezen waarin depressie juist 
aan de particuliere ervaring wordt onttrokken door affiliaties met ervaringen van an-
deren, bijvoorbeeld met dat van een verondersteld lezerspubliek of “peers”. Noties van 
afgrenzing, isolement en onbegrip worden in dergelijke passages juist gerelativeerd. In 
sociaalpsychologische studies onderscheidt men het begrip ‘sense of belonging’. Daar-
mee doelt men in de zogenoemde ‘theory of human relatedness’ ‘the perception of self 
as integrated within an interpersonal system’,747 oftewel ‘the experience of fitting in or 
being congruent with other people, groups, or environments through shared or com-
plementary characteristics’.748 Juist dat is wat de “ikken” hier construeren.
 Met bovenstaande constateringen heb ik een perspectief gecreëerd waarmee in de 
volgende paragraaf de aard en functies van verwijzingen naar literatuur en film 

746 Ratcliffe (2015, 202).
747 Choenarom e.a. (2005, 19).
748 Choenarom e.a. (2005, 20).
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kunnen worden geanalyseerd. Ik bespreek daarbij achtereenvolgens referenties aan 
La Nausée (1938) van Jean-Paul Sartre in het werk van Van Buuren (5.3.1.), verwij-
zingen naar de Zweedse speelfilm Höstsonaten (1978) in het werk van Leonhardt 
(5.3.2.), en verwijzingen naar La Divina Commedia van Dante in het werk van Blis-
tein (5.3.3.). Het is mij erom te doen de rol van intertekstualiteit te typeren in relatie 
tot de constructies van congenialiteit en de daarmee samenhangende gesuggereerde 
sociabiliteit van de “ik” die ik hierboven heb aangewezen. 
 Een korte regieaanwijzing tot besluit. Voor een precieze en overtuigende intertek-
stuele analyse acht ik het soms van belang in te gaan op (wetenschappelijke inzichten 
over) de inhoud en receptie van de literaire intertekst(en) die door de “ik” worden 
toegeëigend. Omwille van de leesbaarheid van mijn argumentatie en rekening hou-
dend met het geduld van mijn lezer, bespreek ik deze echter niet altijd uitvoerig in de 
hoofdtekst, maar maak ik - wanneer ik dat noodzakelijk acht voor de overtuigings-
kracht en navolgbaarheid van mijn betoog - gebruik van voetnoten.

5.3. Intertekstualiteit en zelfanalyse

5.3.1. Van Buuren en La Nausée van Jean-Paul Sartre
Wanneer de “ik” uit Kikker gaat fietsen (2008) na een depressieve episode de inhoud 
van zijn boeken weer bevatten kan, is zijn opluchting groot:

[Fragment XV]
(1) In de nazomer van 2000 begin ik boeken te pakken van de stapels 
die al lange tijd onaangeroerd op mijn bureau en tafels liggen, sommige 
opengeslagen op de bladzij waar ik ben blijven steken. (2) Deze bladzij-
den zijn vergeeld, het papier is hard en stug geworden en aan de randen 
kromgetrokken. (3) Ik blader ze door. (4) De woorden scheppen een 
ruimte waarin ik binnen kan lopen; ik verlaat mezelf, stap de tekst in 
en word voor het eerst sinds lange tijd bevrijd uit de donkere binnen-
ruimte waarin ik opgesloten ben geweest. […] (5) Er klinkt ook geluid. 
(6) Eerst het gezang van een merel die, door het antwoord van een 
soortgenoot verderop, de indruk geeft van een ruimte die zich voor me 
uitstrekt nu de mist langzaam optrekt. (7) De boeken die stilletjes en 
verstorven staan bijgezet op de planken van mijn literaire columbari-
um, vullen zich voorzichtig met kleur en klank en dimensie.749

 

749 Van Buuren (2008, 213).
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Op verschillende manieren is hier uitdrukking gegeven aan ervaringen van herstel. 
Termen die met stagnatie kunnen worden geassocieerd, maken plaats voor daaraan 
tegengestelde woorden die vitaliteit en vooruitgang uitdrukken: ‘onaangeroerd’ (1), 
‘blijven steken’ (1), ‘opgesloten’ (4), ‘verstorven’ (7), ‘bijgezet’ (7) en ‘columbarium’ 
(7) opponeren hier immers met ‘ruimte scheppen’ (4), ‘lopen’ (4) ‘bevrijd’ en ‘vullen’ 
(7).750 Herwonnen sociabiliteit neemt in het herstel een centrale plaats in. In zin (4) 
is deze uitgedrukt in wat zich - dankzij woorden als ‘verlaat mezelf ’ en ‘stap in de 
tekst’ - laat interpreteren als een proces van immersie: ‘the experience through which 
a fictional world acquires the presence of an autonomous, language independent re-
ality’,751 oftewel het mechanisme waarbij ‘de lezer een eenheid [ervaart] tussen zich-
zelf en de wereld die de schrijver door middel van zijn woorden oproept.’752 Dankzij 
het vermogen tot lezen kan de “ik” zich onttrekken aan de “binnenruimte” (4) en 
krijgt hij toegang tot de daaraan oppositionele (zie o.m. ‘donker’ (4) versus ‘kleur’) 
en daarvan lange tijd afgesloten wereld daarbuiten. De passage is daarmee overigens 
in hoge mate verwant aan in fragmenten II en III uit het werk van Rice-Oxley.
 Wat volgt is een uitvoerige bespreking van de werken die de “ik” nu hij weer kan 
lezen ter hand neemt.753 Zo wijdt hij uit over de roman La Nausée (in het Nederlands: 
Walging) (1938) van de twintigste-eeuwse Franse schrijver en filosoof Jean-Paul Sartre. 
Een korte samenvatting van deze roman en zijn receptie is noodzakelijk om zo dade-
lijk de functie van intertekstualiteit in fragment XVI te kunnen demonsteren.754 
 La Nausée handelt aldus de samenvatting van literatuurwetenschapper Steven 
Ungar in The Cambridge Companion to the French Novel. From 1800 to the Present 
(1997) over het leven van de vereenzaamde historicus Antoine Roquentin, woonach-
tig in de kustplaats Bouville.755 Roquentin, tevens de verteller van het verhaal (dat 

750 Ook de ostentatieve beschrijving van de verloederde staat van zijn boeken draagt aan de gecon-
strueerde oppositie bij; een dergelijke materiële aftakeling, waarbij sprake is van ‘vergelen’, ‘hard 
en stug worden’ en ‘kromtrekken’ (2), is in een periode van een half jaar schier onmogelijk, tenzij 
de werken aan extreem ongunstige klimaatomstandigheden zijn blootgesteld, natuurlijk.

751 Ryan (2015, 9).
752 Schram (2015, 57). Dat sociabiliteit in deze autobiografie bij uitstek wordt uitgedrukt aan de 

hand van het vermogen tot het lezen van literatuur, aan de hand van een proces van literaire (re)
socialisatie dus (net zoals het geval was in fragmenten II en III uit het werk van Rice-Oxley), past 
bij de constructie voorstelling van de “ik” als “geletterd heer”. 

753 Ik bespreek er daarvan één. Ik heb dus niet tot doel een exhaustief overzicht te geven van de inter-
tekstualiteit in deze autobiografie. Veeleer wil ik aan de hand van een voorbeeld de functie van 
intertekstuele toe-eigening aanwijzen.

754 Bij mijn samenvatting en typering van Sartres roman heb ik gebruikgemaakt van Van Stralen 
(1996), Ungar (1997), Rolls en Rechniewski (2005) en Solomon (2006).

755 Ungar (1997, 145-161). 
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zich in dagboekfragmenten ontvouwt), werkt aan een biografische studie van de 
markies van Rollebon, een aristocraat uit de achttiende eeuw. De onderneming komt 
niet van de grond. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de biograaf wordt gehin-
derd door gevoelens van hevige fysieke weerzin bij de aanblik van objecten en perso-
nen in zijn omgeving. Dat is de ‘walging’ waaraan de roman zijn titel dankt. Filosoof 
Robert Solomon zegt daarover in zijn studie Dark Feelings, Grim Thoughts. Experi-
ence and Reflection in Camus and Sartre (2006):
 

Nausea is, in short, a complex, usually physiologically based, sensation 
or set of sensations prompting rather violent, sometimes disgusting, 
and mostly involuntary behavior. It is typically a most unpleasant feel-
ing coupled with a more or less strong urge to expel, to “throw up” (or, 
more literally, “throw out”), whatever one has ingested. […] The nau-
sea of the title is, accordingly, a global perception of the absence of 
meaning, the lack of meaning of his historical project, the lack of 
meaning in the relationships he observes, […], the lack of meaning in 
his own life.756

In plaats van te reflecteren op zijn vorderingen met de biografie wijdt Roquentin zijn 
dagboekfragmenten aan de poging deze ingrijpende ervaringen te begrijpen: ‘the 
history and the character of the study (of a M. Rollebon) […] are utterly secondary 
and merely foils for an ongoing description of the experience and reflections of Nau-
sea’s protagonist.’757 Daarbij raakt Roquentin in toenemende mate doordrongen van 
zijn eigen overbodigheid en van de zinloosheid van zijn bestaan: ‘Insofar as Roquen-
tin seeks to find meaning in life, he is first disgusted, then nauseated, by its absence.’758 
 De afloop van het verhaal is onzeker: Roquentin overweegt naar Parijs te vertrek-
ken - ‘Je m’en vais, je me sens vague.’759 - maar onduidelijk blijft of dit ook gebeurt. 
Hij denkt ook aan het schrijven van een roman: ‘Un livre. Un roman.’760 Waarschijn-
lijk is wel dat hij het werken aan zijn biografische studie staakt in het besef dat het 
niet aan hem is om het bestaan van anderen betekenis te geven: ‘Mais pas un livre 
d’histoire: l‘histoire, ça parle de ce qui a existé - jamais un existant ne peut justifier 

756 Solomon (2006, 63- 64).
757 Solomon (2006, 62).
758 Solomon (2006, 64).
759 Sartre (1938, 243). In de Nederlandse vertaling van Van den Aardweg (waarvan ik in het hierna 

volgende steeds gebruik zal maken): ‘Ik ga heen, ik voel me onzeker.’ (1966, 192).
760 Sartre (1938, 243).
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l’existence d’un autre existant.’761 In ieder geval wordt in een (fictief ) “ten geleide” 
medegedeeld dat de dagboekaantekeningen enige tijd later tussen de papieren van 
Roquentin zijn teruggevonden: ‘Ces cahiers ont été trouvés parmi les papiers 
d’Antoine Roquentin.’762 Een klassiek geval van bronnenfictie. 
 La Nausée is in de commentaargeschiedenis - mede vanwege de ‘undeveloped, 
fragmentary nature of the ending of the novel’763 - polyinterpretabel gebleken. ‘La 
Nausée remains a dense and compelling novel open to a number of interpretations’ 
aldus Ungar. 764 Een vergelijkbare conclusie trekken literatuurwetenschappers Alistair 
Rolls en Elizabeth Rechniewski die de (academische) commentaren op het werk heb-
ben samengevat ter inleiding van hun congresbundel Sartres Nausea. Text, Context, 
Intertext (2005). Zij stellen dat ‘Nausea […] is amongst the most extensively studied 
[works] in the world’ en omdat het werk brede belangstelling heeft gewekt, beweren 
zij dat het kan worden beschouwd als een ‘trans-disciplinary chameleon’.765 Deze 
typeringen komen niet uit de lucht vallen. De betekenis van de roman is inderdaad 
in vele richtingen gezocht, waarbij - afhankelijk van het gekozen perspectief - onder 
meer filosofische, psychologische en poëticale duidingen zijn voorgesteld, die elkaar 
bovendien niet uitsluiten. In de loop van deze paragraaf zullen er enkele ter sprake 
komen.
 De “ik” in Kikker gaat fietsen ondertussen, vertelt dat hij La Nausée herleest ter 
voorbereiding van een ‘cursus Existentialisme’ die hij het komende academisch jaar 
‘voor een […] groep doctoraalstudenten’ op zijn universiteit zal gaan verzorgen. La 
Nausée wil hij behandelen als een van de ‘sleutelteksten uit het existentialisme’.766 Daar-
mee brengt hij het werk, zoals vele commentatoren dat hebben gedaan, in verband met 
het periodeconcept waarmee men een aantal verwant veronderstelde twintigste-eeuwse 
filosofische denkwijzen aanduidt en dat in literatuurwetenschap en filosofie veelvuldig 
als interpretatiekader van Sartres roman gediend heeft.767 Ungar demonstreert bijvoor-
beeld dat: ‘La Nausée provides literary expression to a number of key concepts that 

761 Sartre (1938, 242). Uit de Nederlandse vertaling: ‘geschiedenis spreekt over hetgeen bestaan heeft 
- nooit kan een bestaande het bestaan rechtvaardigen van een ander bestaande. Mijn fout was 
Monsieur de Rollebon te willen doen herleven.’ (1966, 191).

762 Sartre (1938, 12). Uit de Nederlandse vertaling (1966, 7): ‘Dit geschrift is gevonden onder de 
papieren van Antoine Roquentin.’

763 Vergelijk onder meer Keefe (1976, 234-235), Prince (1984).
764 Ungar (1997, 145-161). 
765 Rolls en Rechniewski (2005, 12).
766 Van Buuren (2008, 217, cursivering in origineel).
767 Ik geef hieronder een globale bespreking van dit periodeconcept. Dat vormt een relevante achter-

grond bij de analyse van de wijze waarop dit concept in het werk van Van Buuren terecht komt en 
waarover ik zo dadelijk nog uitvoeriger kom te spreken. 
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Sartre was soon to set forth in his essay […] L‘Etre et le néant’, een studie die men op 
zijn beurt is gaan beschouwen als een van de ‘founding texts’ van het existentialisme.768 
Solomon typeert La Nausée als ‘a novel […] setting the stage for what would soon 
enough become known as ‘existentialism’’.769 In de Nederlandse studie Beschreven keu-
zes. Een inleiding in het literaire existentialisme (1996), ten slotte, heeft Hans van Stralen 
een aantal parallellen tussen het existentialisme en de roman inzichtelijk gemaakt. Zo 
demonstreert hij hoe Roquentins weerzin bij de objecten om hem heen in verband kan 
worden gebracht met de ideeën die Sartre in zijn filosofische geschriften heeft geformu-
leerd over de relatie tussen het individu en diens bestaan in de wereld. Deze relatie is 

 Tot het existentialisme worden, behalve Jean-Paul Sartre, onder meer de filosofen Karl Jaspers en 
Martin Heidegger gerekend en wel vanwege hun ‘gemeenschappelijke lijn in de interpretaties’ van 
het begrip “existentie”. Daarmee doelt men in het existentialisme op ‘het concrete bestaan van de 
mens’. Van Stralen (1999, 14). De genoemde filosofen veronderstellen, op hoofdlijnen samengevat, 
dat dit bestaan niet kan worden gereduceerd tot het feitelijke “er zijn”. Het menselijk bestaan heeft 
immers, anders dan dat van een object, ook een subjectieve component. Anders dan hetgeen voor 
“dingen” geldt, kenmerkt het menselijk bestaan zich namelijk altijd mede door betekenisgeven. Exi-
stentie betekent in het existentialisme daarom ‘het op een bepaalde wijze existeren, namelijk bestaan 
in relatie tot de fundamentele vragen van het leven en de eisen die aan het bestaan gesteld worden.’ 
(21). Het doel van de existentiefilosofen is het individu ervan te doordringen dat hij zich van deze 
specifieke dynamische existentie (zijn betrokkenheid bij zijn eigen “zijn”) bewust moet zijn: ‘de mens 
kan niet ontkomen aan zijn opgave te existeren zonder tot een dood object te vervallen.’ (19) 

 Tegen deze achtergrond heeft Jean-Paul Sartre, de filosoof waarover de “ik” spreekt in zin (1) en 
(4), het individu als “absoluut vrij” voorgesteld. In zijn wijsgerige studie L’Etre et le néant - die 
enkele jaren na publicatie van zijn debuutroman La Nausée, in 1943, verschijnt - maakt hij een 
onderscheid tussen het zogenoemde “etre-en-soi” - een filosofische term voor de wereld van de 
objecten - en het “etre-pour-soi”: de wereld van het menselijke bewustzijn. Sartre stelt dat enkel 
de mens in staat is om, in de woorden van Hans van Stralen, ‘van zijn denken en doen afstand te 
nemen. Hij kan weliswaar kortstondig opgaan in een bepaalde bewustzijnsakt, maar telkens is er 
de mogelijkheid’ ook op deze handeling te reflecteren. Deze “mobiliteit” van het bewustzijn 
maakt volgens Sartre ‘de kern van de vrijheid uit.’ (99) 

 Belangrijk is dat de mens er volgens Sartre altijd naar verlangt deze “mobiliteit” te negeren, ofte-
wel, om het “reflexieve bewustzijn” links te laten liggen: hij neigt ernaar zonder bewustzijn te be-
staan en geen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen handelen. Daarmee verloochent hij 
zijn fundamentele vrijheid en wordt, aldus Sartre “een denkend ding” (99): ‘men wenst vrij te zijn 
zonder de grilligheid van de vrijheid te ervaren’. (101) Dat laatste noemt Sartre het principe van 
‘mauvaise foi’: de kwade trouw.

768 Ungar (1997, 150). Solomon is het daar overigens niet mee eens, hetgeen de interpretatieverschil-
len nog maar eens onderstreept: ‘It would be a mistake, however, simply to read back into Nausea 
the philosophical position that Sartre would defend five years later in his monumental Being and 
Nothingness. Roquentin is not Sartre, and the unrelenting bleak outlook of Nausea is radically 
different from the sometimes ebullient spirit of Being and Nothingness.’ (2006, 62)

769 Solomon (2006, 61).
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volgens de existentialisten, zo legt Van Stralen uit, in principe betekenisloos zolang de 
mens deze relatie niet interpretreert. Wanneer Roquentin de wereld aanschouwt zon-
der daaraan betekenis toe te kennen, ziet hij deze wereld zoals deze werkelijk is: chao-
tisch en ongevormd: ‘De walging die zich bijna altijd na fysiek contact met de objecten 
aandient is de meest initiële manifestatie van de breuk tussen mens en wereld. De zo-
genaamde concrete werkelijkheid die in het existentialistische denken gezocht wordt, is 
de realiteit die zich aan elke ordening van het ego onttrekt.’770 
 Tegen deze achtergrond is de vondst die “ik” tijdens het herlezen van de roman 
doet opmerkelijk:

[Fragment XVI]
(1) La nausée (Walging) is Sartres eerste roman en, als je het mij vraagt, 
het beste wat hij ooit geschreven heeft. (2) Ik herlees het boek om er een 
paar hoofdlijnen van het existentialisme aan te kunnen illustreren, maar 
die opzet lukt niet echt. (3) Is de geschiedenis van Roquentin wel illustra-
tief voor het existentialisme? (4) Was Sartre, toen hij in het midden van 
de jaren dertig de roman schreef, wel bezig met ideeën die hij tien, vijf-
tien jaar later zou uitwerken tot een filosofie die door anderen werd uit-
geroepen tot ‘existentialisme’? (5) Ik betwijfel het sterk. (6) Wat me daar-
entegen hevig treft, is een gevoel van herkenning. (7) Walging is de 
indringende beschrijving van een depressie. (8) Maar wacht eens even, 
wacht eens even. (9) Is mijn perspectief nu zo kromgetrokken dat ik 
overal depressie zie waar mensen met moeilijkheden te kampen hebben? 
[…] (10) Maar nee, ook als ik mijn ogen heb uitgewreven is Walging nog 
steeds de beschrijving van een depressie en zelfs een heel indringende.771 

770 Van Stralen (1996, 119). In dat verband is volgens Van Stralen ook het principe van “kwade 
trouw” in de roman gethematiseerd: ‘La Nausée geeft een zoektocht op literair niveau naar de 
bronnen van de breuk met de wereld van de objecten. De inzet van deze zoektocht kan men lezen 
als de wens tot bevrijding uit de kwade trouw, een vorm van morele zuivering dus.’ (118-119) 
Men zou kunnen stellen dat deze zuivering aan het slot van de roman wordt bereikt wanneer 
Roquentin de zinloosheid van zijn werkzaamheden aan de biografie inziet terwijl hij ze tot dan toe 
- te kwader trouw - als vanzelfsprekend betekenisvol had ervaren: ‘Roquentins kwade trouw […] 
bestaat voornamelijk uit het aannemen van een Taak, namelijk het schrijven van een biografie […] 
om de spontane activiteiten van het bewustzijn op één punt te richten en te ordenen opdat de 
ware aard van de objecten vermeden kan worden.’ (122) Dat de protagonist aan het slot het ver-
haal ‘een flexibele houding ten opzichte van de toekomst aanneemt’ - of hij een roman schrijft of 
op reis gaat wordt immers in het midden gelaten - kan volgens Van Stralen ook als poging tot 
‘bevrijding’ uit een vooraf bepaalde betekenisstructuur worden opgevat. (122)

771 Van Buuren (2008, 217-218). 
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Het commentaar van de “ik” is van meet af aan historiserend, classificerend en nor-
merend: dit is het leesverslag van een deskundige. De deskundigheid is echter ook 
meteen ambigu: de autoriteit van een letterkundige, die La Nausée professioneel leest 
om er tijdens een college aan zijn studenten over te vertellen, interfereert hier immers 
met zijn veronderstelde expertise als depressiepatiënt die op basis van de eigen erva-
ringen meent dat in La Nausée een klinische depressie is beschreven die zich met de 
zijne laat vereenzelvigen (zie ‘Wat me daarentegen hevig treft, is een gevoel van her-
kenning.’ (6)) Ik merk op dat zijn vondst wordt gepresenteerd als een moment van 
waarheidsvinding waarbij de op ervaringskennis gebaseerde lezing als de juiste wordt 
voorgesteld.772 Intrigerend zijn in dit verband de woorden die de artificialiteit van de 
existentialistische lezing suggereren (‘om er’ (2), ‘opzet’ (2), ‘door anderen uitgeroe-
pen’ (5)). Deze staan tegenover noties van authenticiteit en intuïtie die bij de psycho-
logiserende lezing worden gebruikt (‘wat me hevig treft’ (5) en ‘een gevoel van her-
kenning’ (5)). Terwijl verwantschap met het existentialisme dus moet worden gezocht 
ten behoeve een specifiek didactisch doel, dringt het inzicht dat La Nausée de thema-
tiek van depressie vertegenwoordigt zich onvoorzien aan hem op, ongeacht zijn vak-
matige intenties. En terwijl de herlezing van de roman met het oog op existentialis-
tische thematiek strandt (‘die opzet lukt niet’ (2)), zorgt een kritische herlezing van 
de nieuwe interpretatie - die dankzij de tijdvertraging veel nadruk krijgt - juist enkel 
voor een sterkere overtuigingen (“als ik mijn ogen heb uitgewreven, is de beschrijving 
van depressie nog indringender” (10)). 
 Het effect hiervan is dat er een perspectief op verwantschap ontstaat. La Nausée is 
voor de “ik” de uitdrukking van de herkenbare symptomen van een stemmingsstoor-
nis. Deze identificatie is onder meer met de herhaling van het adjectief ‘indringende’ 
in (7) en (10) uitgedrukt; veeleer dan de objectieve eigenschappen van de beschreven 
tekst, typeert dat woord immers het effect van de tekst op het lezende “ik”. De “ik” 
heeft in Roquentin een lotgenoot getroffen. Intertekstualiteit is in dat opzicht deel 
van de andere procedés - besproken in paragraaf 5.2. - die sociabiliteit van de “ik” 

772 Betekenisvol is in dit verband de woordgroep ‘de ogen uitwrijven’ die associaties wekt met de zo-
genoemde “grotallegorie” uit de kennisleer van de Griekse filosoof Plato, zoals deze omstreeks 380 
voor Christus is beschreven in diens Politeia (Staat) en die is gaan fungeren als uitdrukking van de 
vervreemding en verwarring die optreedt in een proces van “leren” en het herzien van oude ideeën 
en waarheden dat daarmee gepaard gaat. Vgl. Störig (2007, 173-179).

 Zo bezien draagt ook deze formulering bij aan de suggestie van waarheidsvinding; nadat de “ik”, 
na een moment van verwarring (uitgedrukt in het ‘maar wacht eens even, wacht eens even’) zijn 
ogen uitwrijft, geldt de nieuwe interpretatie (nog steeds) als “waar”. Dat wat de “ik” intuïtief 
“voelt”, is definitief “juister” gebleken dan wat hij aanvankelijk planmatig en op basis van aanna-
mes vooraf had willen vaststellen.
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bewerkstelligen. Van een geïsoleerd en in zichzelf gekeerd “ik” (zoals vertegenwoor-
digd in VI en VII) is geen sprake meer. De uitdrukking van het eigen ervaren en 
handelen (‘ik herlees’ (2), ‘ik betwijfel’ (5), ‘wat mij treft’ (6), ‘ik zie’ (9)) is hier van 
meet af aan met een commentaar op anderen (Sartre en zijn critici) vervlochten. Het 
voornaamwoord ‘je’ in zin (2) suggereert bovendien de (veronderstelde) aanwezig-
heid van een publiek en de herhaling van vragen in de gedachterepresentaties in (3), 
(4) en (9) suggereren dialoog. Zij relativeren als zodanig het monologische karakter 
van de mededelingen zoals dat in de repetitie van voornaamwoorden “ik” (2), (5), 
(9), (10), “me” (6), “mij” (1) en “mijn” (9) tot uitdrukking komt.
 Het plan om zijn studenten aan de hand van La Nausée over het existentialisme 
te leren, mag dan zijn mislukt - winst is er ook. De “ik” kan in goed gezelschap aan 
het nieuwe collegejaar beginnen. Of, om het in abstractere termen te formuleren: 
met behulp van intertekstualiteit zijn de eigen depressie-ervaringen aan het eenzame, 
geïsoleerde beleven onttrokken en met het lijden van anderen in verband gebracht. 
Cruciaal is de vaststelling dat identificatie bestaat bij de gratie van een pathologise-
rende lezing van Sartre waarin een existentialistische interpretatie geen plaats meer 
heeft. Des te opmerkelijker is dat laatste wanneer men beseft dat de relatie tussen 
depressie en La Nausée in de commentaartraditie meer dan eens is gelegd.773 Een 
existentialistische lezing sluit een psychologische lezing natuurlijk niet uit. Ungar 
postuleert bijvoorbeeld dat La Nausée handelt over ‘a series of failed ventures each of 
which culminates the very kind of melancholy and depression whose onset he chro-
nicles in the opening pages of the diary.’774 
 Hoezeer de “ik” de uniciteit van de door hem gevonden congenialiteitsrelatie 
heeft benadrukt, wordt nog duidelijker wanneer men inziet dat ook andere interpre-
ten Roquentin reeds met de sombere gemoedsgesteldheid in verband hebben ge-
bracht. De ontdekking van de “ik” is dus geen zonderlinge vondst. Zo is betoogd dat 
in het personage Roquentin de verbeelding van de melancholieke creatieveling kan 
worden herkend: ‘the melancholy and depression that Roquentin terms nausea is 
often linked to the artistic temperament, the creative process, and to an aesthetic 

773 Intrigerend is in dit verband dat ook de auteur van Kikker gaat fietsen veelvuldig over de relatie 
tussen het werk van Sartre en het existentialisme heeft gepubliceerd. In het artikel ‘Être et exister: 
le cas de La Nausée’ (2007), bijvoorbeeld, analyseert Van Buuren hoe de filosofische noties ‘exister’ 
en ‘être’ in La Nausée terugkeren en bestudeert hij de wijze waarop deze zich verhouden tot Sartres 
latere werk L’Etre et le néant (1943). Dat onderstreept nog maar eens het belang de “ik” in de au-
tobiografische tekst in de analyse principieel te scheiden van de auteur van de tekst (Zie daarover 
paragraaf 1.3.).

774 Ungar (1997, 148).
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solution to issues of personal identity’.775 Ondersteuning bij deze interpretatie biedt 
volgens Ungar het feit dat Sartre aan zijn roman aanvankelijk de titel Melancholia 
had willen verlenen, bij wijze van allusie op de gravure Melencolia I uit 1514 van de 
Duitse schilder Albrecht Dürer. Daarop is de figuur van een engel verbeeld die, om-
ringd met wiskundige en geometrische objecten, droefgeestig naar de horizon kijkt.776 
Het kunstwerk is door kunsthistorici beschouwd als verbeelding van de toestand van 
melancholie zoals deze in de door de arts Hippocrates (460-370 v. Chr) en Galenus 
(131-216) ontwikkelde humorenleer werd onderscheiden als geestesgesteldheid die 
vooral dichters, intellectuelen en kunstenaars zou treffen.777 Omdat het personage 
Roquentin zich bezighoudt met het schrijven van een biografie, heeft men in hem de 
verbeelding van de creatieveling of geleerde gezien en zo de aanvankelijke verwijzing 
naar Dürers werk verklaard. La Nausée is in dat verband ook wel beschouwd als een 
poëticale tekst, handelend over inspiratie, de oorsprong van kunst en literatuur of 
over de prijs die een kunstenaar of geleerde voor zijn talent moet betalen.778 
 Ook in dit opzicht berust de identificatie van de “ik” met Roquentin hier dus op 
een “gekokerde blik”: de “ik” eigent zich de interpretatie dat La Nausée over depressie 
handelt toe, als betrof het een bijzonder inzicht tot stand gekomen op basis van een 
intuïtief gevoelde, bijzondere, verwantschap tussen hem en Roquentin terwijl het in 
feite een inzicht betreft dat breder wordt gedeeld.779 Uiteraard beoog ik hier niet de 

775 Ungar (1997,148).
776 Zie voor een uitgebreide toelichting het werk van Panofsky (1955) en Radden (2002).
777 Radden (2002). Zie mijn aantekeningen hierover in hoofdstuk 2.
778 Ungar (1997, 149). Dit doet Ungar wanneer hij in Roquentins dagboek ‘the desire to exploit the 

creative potential of his nausea’ herkent en stelt: ‘the melancholy and depression that Roquentin 
terms nausea is often linked to the artistic temperament and the creative process, and to an aes-
thetic solution to issues of personal identity’. Ik kom hier dadelijk uitvoerig over te spreken omdat 
ook de “ik” het werk van Dürer op enig moment in zijn verhandeling betrekt.

779 Tegen de achtergrond van de sterk aangezette karakterisering van de “ik” als letterkundige is deze 
psychologiserende lezing uiteraard nog opvallender. In dat licht springt ook de sterk intentionele 
duiding van Walging in het oog; terwijl anderen het werk volgens de “ik” ten onrecht in verband 
brachten met existentialisme, herleidt hij de betekenis van La Nausée tot Sartres “eigenlijke bedoe-
lingen”. Wanneer Sartre in zijn jonge jaren niet ‘bezig was’ (5) met existentialistische ideeën, kan 
zijn werk onmogelijk als zodanig worden gelezen, zo luidt de redenering impliciet. Uiteraard heeft 
Sartre zijn filosofie aanvankelijk niet zelf existentialistisch genoemd, aldus Van Stralen: ‘uit de 
geschriften van De Beauvoir en Merleau-Ponty weten we dat de christelijke denker Gabriel Mar-
cel rond 1943 de naam existentialisme gaf aan een groep van filosofen waartoe ook Jean-Paul 
Sartre behoorde. Hoewel Sartre deze benaming aanvankelijk afwees, meende hij later dat hij niet 
het recht had zich aan een oordeel van anderen te onttrekken.’ (1996, 15) Laat staan dat hij al in 
1938 “bezig kan zijn geweest” een “existentialistisch werk” te schrijven. Dat neemt niet weg dat 
de roman wel degelijk, ongeacht de intenties van de auteur, “existentialistisch” kan worden gele-
zen, al was het maar met als uitgangspunt het (literatuurwetenschappelijke) inzicht dat de 
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identificerende toe-eigening van de “ik” te bekritiseren, maar enkele karakteristieken 
en voorwaarden te tonen waaronder deze identificatie tot stand kan komen. Daarbij 
is het kennelijk belangrijk om ook acht te slaan op wat er niet in het vertoog van de 
“ik” kan worden aangetroffen. 
 Even verderop breidt de “ik” zijn recente inzicht verder uit. Daarbij komt hij nu 
juist wel over aspecten van de receptie te spreken. Hij leest in het voorwoord van de 
Pléiade-uitgave van La Nausée over het zoeven genoemde gegeven dat Sartre zijn ro-
man aanvankelijk Melancholia had willen noemen. Hij leest dat de uitgever de naam 
te pompeus vond en hem ‘tegen de zin van Sartre overigens, door Walging [verving]’. 
Nu hij dit weet ziet hij aanleiding zijn identificerende lezing uit te breiden.780

 
[Fragment XVII]

(1) De toespeling op de beroemde prent Melancholia van Dürer was 
geen toeval. (2) Sartre wilde een heel nauwkeurige beschrijving geven 
van wat er gebeurt als iemand in melancholie (of depressie) wegzinkt. 
(3) De roman was bedoeld als een zelftherapie waarmee hij een periode 
van depressie te boven wilde komen op een typisch sartriaanse manier: 
zich aan zijn kwaal proberen te ontworstelen door er met zijn bewust-
zijn boven te gaan staan. (4) Sartre deed dat door een alter ego te ver-
zinnen: Antoine Roquentin, die alleen daarin van Sartre verschilt dat 
hij niet, zoals Sartre, in staat is zijn kwaal te overwinnen door die tot 
kunst te transformeren. […] (5) Aan het eind van de roman pleegt hij 
zelfmoord. (6) Dat maak ik tenminste op uit het feit dat Roquentins 
papieren een half jaar na de laatste dagboekaantekening (hij is dan een 
jaar of dertig, de leeftijd van Sartre op dat moment) worden gepubli-
ceerd door de uitgever die in een ‘ten geleide’ meedeelt dat ‘deze cahiers 
gevonden zijn tussen de papieren van Antoine Roquentin’. (7) Het 
heeft er alle schijn van dat Sartre zijn alter ego laat omkomen om zelf 
aan de dood te ontsnappen.781 

(existentialistische) betekenissen van een werk niet afhangen van de ideeën die de auteur bij het 
schrijven ervan kan hebben gekoesterd. 

 Van Stralen (1996, 41) noemt in dit verband onder meer het literaire oeuvre van de Duitse auteur 
Wolfgang Borchert dat met de existentialistische filosofie correspondeert, zonder dat de auteur 
zich ooit met deze stroming geafficheerd heeft.

780 Dat de “ik” zijn bevindingen borgt in de bij uitstek prestigieuze uitgave van de Bibliothèque de la 
Pléiade van de Franse uitgever Gallimard (en dat ook vermeldt), verleent zijn lezing een eruditie 
die past bij zijn karakterisering als gestudeerde letterkundige.

781 Van Buuren (2008, 218).
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De polyinterpretabiliteit van de roman heeft in deze lezing geen plaats. Over het 
ambigue slot bijvoorbeeld, waarover een commentator zelfs hyperbolisch heeft opge-
merkt dat ‘few sequences in the whole of Sartre’s fiction can have given rise to such 
widely divergent comments and such manifestly incompatible interpretations as the 
final few pages of his first novel’,782 is de pathologische lezing van de “ik” juist heel 
helder: hoewel hij met ‘dat maak ik tenminste op uit’ (6) en ‘het heeft er alle schijn 
van’ (7) op nuancering zinspeelt, suggereert hij dat de teruggevonden en door de 
uitgever gepubliceerde dagboeknotities op suïcide duiden. Alternatieve verklaringen 
blijven ongenoemd. Voor de door onder andere Ungar gereleveerde densiteit en po-
lyinterpretabiliteit van de roman, is juist uniformiteit en eenduidigheid in de plaats 
gekomen.
 Sartres motivaties bij het schrijven van de roman zijn voor de “ik” al even onge-
compliceerd: La Nausée wordt hier voorgesteld als het resultaat van een schrijfthera-
pie waarmee Sartre zichzelf voor fatale consequenties van een ziekelijke neerslachtig-
heid behoed heeft. Daarmee staat de passage in schril contrast staat met de grote 
omzichtigheid waarmee commentatoren zich over het autobiografische karakter van 
La Nausée hebben uitgelaten. Noties van voorbehoud in de aantekeningen van Solo-
mon geven daarvan een illustratie: ‘it is no secret that Nausea is somewhat autobio-
graphical and that the rather disturbing experiences of its protagonist, Antoine 
Roquentin, are not very well disguised (although exaggerated) expressions of Sartre’s 
own anxieties and difficulties in dealing with his life and with other people.’783 Een 
van de relaties tussen Roquentins ‘disturbing experiences’ en Sartres ‘own anxieties 
and difficulties’ licht hij als volgt toe, ook hier weer met veel voorbehoud: ‘The lead 
character is an “alienated” and not very nice young would-be scholar who, we would 
not be unfair in saying, was probably a lot like Sartre - grumpy, somewhat antisocial, 
but lonely and needy for the company of other people.’784 Maar het blijft speculeren: 
‘it is a very real question: Is Roquentin’s experience that of a distinctively sick and 
abnormal consciousness, or is it in some sense a “true” account of what all of us are 
but dimly aware of?’785 Dergelijke ‘real questions’ zijn in fragment XVII niet aan de 
orde. 

782 Wilcocks (1988, 182).
783 Solomon (2006, 60, mijn cursivering).
784 Solomon (2006, 62, mijn cursivering).
785 Solomon (2006, 62, mijn cursivering). Biografische werken over Sartre geven evenmin ondub-

belzinnig aanleiding te veronderstellen dat de filosoof in zijn leven periodes van klinische depres-
sie heeft gekend die hem suïcidaal zouden hebben gemaakt. Wel wordt vermeld dat Sartre episo-
des van psychische instabiliteit beleefde. Simone de Beavoir schrijft in haar biografie over de 
gevolgen van een experiment met het middel “mescaline”, waarmee Sartre op eigen verzoek door 
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 Het is een voorstelling van zaken waarvan perspectief op verwantschap opnieuw 
een belangrijk effect is: er komt nieuwe lotgenoot in het vizier; de “ik” deelt zijn leed 
niet enkel met Roquentin, maar nu ook met diens auteur Sartre. Het onderscheid 
met fragmenten VI en VII is intussen evident; grenzen tussen “ik” en anderen heb-
ben plaatsgemaakt voor (onverwachte) affiliaties. Collectivisering hangt hier uiter-
aard met noties van esthetisering en prestige samen; verwantschap met Sartre bete-
kent immers gelijkenis met een auteur die, in de woorden van de “ik”, in staat is ‘zijn 
kwaal [….] tot kunst te transformeren.’ (4) Daarover kom ik in paragraaf 5.4. nog 
uitvoeriger te spreken.
 Eenduidig is de “ik” trouwens ook over de strekking en karakteristieken van de 
prent van Dürer en over de betekenis die aan Sartres vermeende toespeling op deze 
prent moet worden toegekend. De “ik” noemt immers enkel de maker en de titel 
ervan, terwijl toelichting van wie of wat er (volgens commentatoren) op het kunst-
werk is afgebeeld ontbreekt. Des te meer ruimte is er voor zijn interpretatie van 
Melancholia als de verbeelding van de thematiek van ‘melancholie (of depressie)’. 
Inderdaad is de verbeelding van melancholieke gemoedstoestand een van de - en af-
gaande op de titel voor de hand liggende - betekenissen die aan de gravure is ver-
leend. Erwin Panofsky stelt over de engelfiguur: ‘she has lapsed into a state of gloomy 
inaction. Neglectful of her attire, with dishevelled hair, she rests her head on her 
hand and with the other mechanically holds a compass, her forearm resting on a 
closed book. Her eyes are raised in a lowering stare.’786  

een bevriend arts werd geïnjecteerd om de gevolgen ervan op zijn bewustzijn te kunnen beschrij-
ven. Het middel veroorzaakte hallucinaties die vele malen langer aanhielden dan verwacht, waar-
na Sartre volgens haar nog maanden gekweld door beelden van ‘des souliers-squelettes, de mon-
strueux visages; et sur ses côtés, par-derrière, grouillaient des crabes, des poulpes, des choses 
grimaçantes.’ De Beauvoir (1960, 216). Bovendien veroorzaakt het middel bij Sartre angstaanval-
len en neerslachtgheid (1960, 220). De volgende beschrijving van zijn handelen is volgens De 
Beauvoir illustratief voor zijn crisis op dat moment: ‘Sartre demeura assis dans un coin, silencieux, 
le visage éteint. Lui qui naguère voyait tout, il ne regardait plus rien.’ (218). Over de neerslachtig-
heid meldt zij ook dat deze, de uitdrukking vormde van ‘un malaise profond: Sartre ne se résignait 
pas à passer à ‘l’âge de raison’, à ‘l’âge d’homme.’’ De Beauvoir (1960, 218). Hoewel de ‘periode 
van depressie’ waarover de “ik” schrijft (3) met enige goede wil dus inderdaad tot Sartres biografie 
kan worden herleid (vgl. ook Cohen-Solal (1985)), hoeft dat niet te betekenen dat het schrijven 
van La Nausée (strikt) therapeutische doeleinden zou hebben gehad. Duidelijk is dat aan de iden-
tificatie van de “ik” met de psychische gesteldheid van Sartre selectie uit - en extrapolatie van - 
biografisch materiaal vooraf gaat. De “ik” maakt geen melding van de hallucinaties en angsten 
waaronder de filosoof volgens De Beauvoir eveneens te lijden had en voegt de bijna fatale conse-
quenties van Sartres depressiviteit zelf toe.

786 Panofsky (1955, 156). Uiteraard had melancholie in de contemporaine medisch-filosofische lite-
ratuur niet enkel betrekking op een sombere gemoedstoestand, zij kende een bredere betekenis: 
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 Maar het is ingewikkelder dan dat. Dürers werk is, als gezegd, ook (en hieraan 
refereert de “ik” in fragment XVII niet) beschouwd als uitdrukking van het karakter 
van “de geleerde”.787 Cruciaal voor begrip van Dürers gravure is in dit verband het 
(door de “ik” weggelaten) romeinse cijfer “I” in eigenlijke titel ervan: “Melencolia I”. 
Dat cijfer verwijst volgens Panofsky naar een van de drie typen melancholie die de 
Duitse humanist Cornelis Agrippa onderscheidde in wat wordt beschouwd als een 
belangrijkste bron van Dürers werk, de studie De Occulta Philosophia (1533).788 De 
zogenoemde “furor melancholicus” is hierin de naam van een door planeet Saturnus 
beïnvloede stemming die vooral geleerden en kunstenaars zou treffen: ‘according to 
[Agrippa] the creative, Saturnian melancholy is a prerogative of theologians, poets and 
philosophers.’789 Agrippa onderscheidde binnen deze categorie drie soorten melan-
cholici ‘in whom ‘imagination’ is stronger than the ‘mind’ or ‘reason’ [and who] will 
turn out to be wonderful artists and craftsmen such as painters or architects’. Het is 
volgens Panofsky de eerste van deze reeks die met Melencholia I door Dürer is afge-
beeld. 790 In die zin heeft de gravure dus ook een meerduidige betekenis - zij verbeeldt 

‘when Dürer composed his engraving the expression could not yet have been used as of a transient 
mood, much less of the gloomy emanation of a locality. In order to understand the title […] we 
must, instead, recall to mind [the] theory of the ‘four humors’’ (157). De ‘four humors’ waarover 
Panofsky spreekt, refereren aan de vier lichaamssappen die in de zogenoemde humorenleer wer-
den onderscheiden. Deze ging ervan uit dat lichaam en geest door vier sappen werden geregu-
leerd: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Deze corresponderen op hun beurt weer met ‘the four 
elements, the four winds (or directions of space), the four seasons, the four times of day, and the 
four phases of life.’ (157) Het gemoed werd sterk beïnvloed door het sap dat in het lichaam het 
meest overheersend aanwezig was. Bij iemand met een melancholisch temperament overheerste 
het zwarte gal ‘supposed to be coessential with earth and to be dry and cold; it was related […] to 
autumn, evening, and an age of about sixty.’ (157).

787 Aanleiding zijn onder meer de meetkundige voorwerpen waarmee de engel wordt omringd: ‘Her 
book and compass belong, of course, to the typical attributes of Geometry.’ En: ‘Dürer’s engrav-
ing can be accounted for by well-established textual and representational traditions pertaining to 
‘melancholy’ on the one hand, and to ‘geometry’ on the other.’ Panofsky (1955, 162).

788 Daarin zijn zogenoemde neo-platonische opvattingen uitgewerkt waarbinnen wordt veronder-
steld dat het universum door kosmische krachten wordt geregeerd. Diezelfde krachten zouden aan 
de creatieve en intellectuele vermogens van de mens ten grondslag liggen. Zie hierover het werk 
van Radden (2002).

789 Panofski (1955, 169).
790 Panofsky vat de overige twee typen als volgt samen: ‘He in whom discursive ‘reason’ predominates 

will become an ingenious scientist; physician or statesman, and his predictions, if any, will refer 
to political events. Those finally in whom the intuitive ‘mind’ outweighs the other faculties will 
know the secrets of the realm divine and excel in all that is implied in the word theology; if pro-
phetic, they ‘will foresee religious crises such as the appearance of a new prophet or a new creed’’ 
(169).
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niet enkel melancholie als gemoedstoestand, maar ook die van een type mens: de crea-
tieveling en de geleerde.791 Identificatie van het werk van Sartre met zijn eigen depres-
sie bestaat dus bij de gratie van een “reductie” van deze gelaagdheid van de gravure.
 Tegen deze achtergrond wil ik ten slotte nog iets opmerken over de nevenschik-
kende formulering ‘melancholie (of depressie)’ in zin (2) van het fragment. Dankzij 
het voegwoord “of” worden ‘melancholie’ zoals uitgedrukt in het werk van Dürer en 
de ‘depressie’ die de “ik” in het werk van Sartre uitgedrukt ziet, aan elkaar gelijk ge-
steld. Ook in dat opzicht is van decontextualisering sprake: (wetenschaps)historische 
grenzen en relevante ontwikkelingen in de wijze waarop psychopathologie in de loop 
van de eeuwen is beschreven en begrepen, worden gerelativeerd. Uiteraard is er vol-
gens wetenschapshistorici tussen “melancholie” en “depressie” verwantschap waar 
het gaat om het cluster affectieve en lichamelijke verschijnselen die met deze begrip-
pen worden benoemd. Radden wijst bijvoorbeeld op aspecten van ‘self-centeredness, 
self-consciousness, and oversensitivity’ die zowel in hedendaagse als in vroegmoderne 
teksten voorkomen.792 Maar tezelfdertijd geldt dat eeuwenoude opvattingen over 
melancholie en hedendaagse benaderingen van depressie niet aan elkaar gelijk kun-
nen worden gesteld: ‘The conclusion that there is but one unchanging condition 
identified as melancholia in the past and renamed depression in our own era represents 
a troubling oversimplification, however.’793 Dat betekent dus dat er hier sprake is van 
een dehistorisering van het depressiebegrip, als was de betekenis daarvan niet gebon-
den aan tijd en plaats, maar universeel en onveranderlijk. 
 Het moet opnieuw gezegd: de toe-eigening van Roquentin en Sartre als lotgenoten 
en de dehistoriserende opvatting van depressie die daarmee gepaard gaat is in de ogen 
van een letterkundige niet onproblematisch. De woordgroep ‘troubling oversimplifi-
cation’ van Radden spreekt in dat verband boekdelen. De beperkte gegevens die de 
“ik” over de roman en ontvangst ter sprake brengt, staan in geen verhouding tot de 
verregaande voorstellen die hij doet over de nieuwe, pathologiserende leeswijze van 
het werk, een leeswijze waarvan constructies van verwantschap het belangrijkste effect 

791 ‘The cheek resting on the hand, and the shadowed or darkened face in Dürer’s work allude to the 
blackness of mood and countenance […], but the geometer’s tools indicate learned pursuits and 
inspiration.’ Radden (2002,15). Zo beschreef de neoplatonische filosoof Marsilio Ficino in zijn 
boek De triplici vita (Drie boeken over het leven) (1489) onder andere de verwantschap tussen het 
melancholische temperament en de intellectuele creativiteit.

792 Zij citeert The Anatomy of Melancholy (1621) van Robert Burton: ‘The melancholic man, Burton 
says, ‘dare not come in company for feare hee should be misused, disgraced, overshoot himselfe in 
gesture or speeches, or bee sicke, he thinkes every man observes him.’’ Burton (1621), zoals geci-
teerd in Radden (2002, 142).

793 Radden (2009, 76).
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zijn. Noties van juistheid of onjuistheid van die leeswijze doen hier echter niet ter 
zake; veel interessanter is het te constateren dat een roman als deze zo’n congeniali-
teitsfunctie kennelijk voor de “ik” kan vervullen. Het werk heeft een cruciale rol in het 
introspectieve vertoog van een “ik” die depressie betekenis verleent en daarbij naarstig 
naar verwantschapsrelaties met anderen zoekt. Van belang is daarbij uiteraard de ca-
nonieke status van de roman en de autoriteit van Sartre die dankzij deze toe-eigening 
in het depressieverslag gaan meezingen. Zijn lotgenoot verschijnt respectievelijk als 
sleutelfiguur in een gewaardeerde roman en wordt beschouwd als groot denker. Daar-
mee wordt de ziekte-ervaring van de “ik” als het ware uit het onaangename, waarde-
loze en momentane opgetild en stevig verankerd in de cultuurgeschiedenis.794 
 Interessant is het bovendien om vast te stellen dat dit toe-eigeningsproces met 
selectie en (dus) transformatie gepaard gaat: terwijl enerzijds een beroep wordt ge-
daan op vermeende depressieve episodes in Sartres biografie is het diezelfde levens-
loop waarmee met tamelijk veel vrijheid wordt omgesprongen. Terwijl de congenia-
liteitsrelaties bovendien juist met een beroep op receptiegegevens aannemelijk 
worden gemaakt, doet het er klaarblijkelijk niets toe dat van de breed uitwaaierende 
secundaire literatuur maar een fractie wordt besproken. Wat in de toe-eigening even-
min een plaats heeft is de fundamentele meerduidigheid van de intertekst: de open-
heid van het slot bijvoorbeeld of de betekenis van de wonderlijke ervaringen van 
walging waaraan Sartres protagonist om in de roman niet geëxpliciteerde redenen 
lijdt. Tezelfdertijd is juist bij uitstek van deze meerduidigheid geprofiteerd: enkel 
deze immers biedt de “ik” de speelruimte die hij nodig heeft om de eigen onbegrepen 
ervaringen met Roquentins en Sartres lotgevallen te verknopen.

5.3.2. Leonhardt en Höstsonaten van Ingmar Bergman

Dat niet enkel in literaire geschriften lotgenoten kunnen worden aangetroffen, wil ik 
duidelijk maken met een korte bespreking van de autobiografie van Leonhardt. 
Daarin komt de “ik” te spreken over de speelfilm Höstsonaten (Herfstsonate) (1978) 
van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Waarom een ruim drie decennia oude 
Scandinavische speelfilm in een eenentwintigste-eeuwse Duitse autobiografie over 
depressie ter sprake wordt gebracht, wordt duidelijk wanneer men de passage analy-
seert waarin de “ik” vertelt dat zij met de film heeft kennisgemaakt op een seminar 

794 Daarmee verbindt de “ik” zijn depressie per implicatie ook aan noties van creativiteit of genialiteit, 
hetgeen op zijn beurt betekent dat de autobiografie sporen bevat van een visie op psychiatrisch 
ziek-zijn waarin ziekte verband houdt met bijzonder (artistiek) talent of intellectuele vermogens. 
Daarop kom ik in paragraaf 5.4. nog terug.
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over depressie op haar opleidingsinstituut. Kennelijk is zij op dat moment weer in 
staat met een zekere (professionele) afstand en in het gezelschap van anderen op haar 
stemmingsproblemen te reflecteren. Ik merk vast op dat het verslag hier niet louter 
introspectief is, zoals het geval was in fragment V uit dezelfde autobiografie; de “ik” 
spreekt, behalve over ‘ich’ (1), ook over een ‘uns’ (2), over ‘der Dozent’ en over het 
handelen van personages.
  

[Fragment XVIII]
(1) Im September besuchte ich am Lehrinstitut ein Seminar über De-
pressionen. (2) Der Dozent zeigte uns Ausschnitte aus dem Film 
‘Herbstsonate’ von Ingmar Bergman, in dem es um das Wiedersehen 
einer erwachsenen Tochter und ihrer Mutter geht. (3) Die depressive 
Tochter ist voller Wut auf die Mutter, gibt ihr die Schuld an ihrer Un-
fähigkeit zu lieben und umsorgt sie gleichzeitig mit quälender Liebens-
würdigkeit und Selbstaufopferung.795

Om de aard en functie van de verwijzing naar Bergmans werk te kunnen typeren is 
het relevant de inhoud van de film kort samen te vatten. Hoofdpersonage in Höstso-
naten is, inderdaad, een volwassen dochter (3), Eva genaamd.796 De belangrijkste 
plaats van handeling is Eva’s huis, een afgelegen pastorie waar zij woont met haar 
man Viktor met wie zij is getrouwd nadat zij ternauwernood genas van tuberculose 
en nadat zij scheidde van haar eerste man met wie zij een zoon kreeg die op vierjarige 
leeftijd door verdrinking stierf. Veel geluk in het leven heeft zij dus niet. 
 Op een dag krijgt zij haar moeder, Charlotte Andergast, te logeren die zij daar-
voor zeven jaar lang uit het oog verloren was. Ook gedurende haar kindertijd, zo kan 
uit flashbacks worden opgemaakt, was haar moeder vaak van huis vanwege haar car-
rière als gevierd concertpianiste. Om die zelfde reden heeft Eva van haar moeder de 
permanente zorg voor haar gehandicapte jongere zusje Helena overgenomen. In het 
handelingsverloop staan de confrontaties tussen moeder en dochter centraal.797 Een 

795 Leonhardt (2011, 109).
796 Eva’s rol werd vertolkt door de Noorse actrice Liv Ullmann. Zie voor een uitvoeriger samenvatting 

en interpretatie van de film: Vermilye (2002) en Steene (2005).
797 Belangrijke gebeurtenis is het moment waarop Eva, op de eerste avond van haar moeders visite, de 

prelude ‘Opus 28, nummer 2 in a-mol’ van Frédéric Chopin ten gehore brengt, waaraan de titel 
van de film ontleend is. Haar moeder is niet onder de indruk. Zij bekritiseert haar dochters uitvoe-
ring in weinig zachtzinnige bewoordingen: ‘Chopin war emotional, Eva, nicht sentimental. Das ist 
ein riesiger Unterschied’, om vervolgens zelf een demonstratie te geven van de juiste speelwijze. 
Bergman (1978, 0.28.29). Over de preludes van Chopin kan worden gelezen in Kresky (1994).
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en ander komt tot een climax als Eva haar moeder in een nachtelijke ruzie hevig ge-
emotioneerd vertelt welke impact haar categorische afwezigheid op haar psychische 
gesteldheid heeft gehad. Hierop doelt de “ik” in fragment XVIII dus op als zij over 
‘voller Wut auf die Mutter’ (4) spreekt.798 Eva rekent haar moeder haar geringe gevoel 
van eigenwaardige aan: ‘Aber eins habe ich gelernt, nicht ein Gramm meines wahren 
Ichs konnte geliebt und akzeptiert werden. […] Ich verabscheute alles was zu mir 
gehörte.’799 Bovendien verwijt zij Charlotte dat zij zich nooit om iets anders dan om 
zichzelf en haar carrière heeft bekommerd: ‘Du bist in dir selbst gefangen. Du komst 
nicht rauss. Weil ich dir geliebt habe. […] Menschen wie du sind tödlich. Mann 
solte dich einsperren, dich unschädlich machen.’800 Eva maakt bovendien duidelijk 
dat zij als gevolg van haar moeders verwaarlozing een ‘neurotische angst’ heeft ont-
wikkeld: ‘Also verwandelte sich mein Hass in einer neurotische Angst. Ich hatte Alp-
träume, kaute mein Fingernägeln und riss mir Haare aus.’801 Niet lang na Eva’s be-
schuldigingen pakt Charlotte haar biezen en verlaat Noorwegen voorgoed.
 In de studie European Directors and Their Films. Essays on Cinema (2012) heeft 
Bert Cardullo opgemerkt dat het niet eenvoudig is op de betekenis van het hande-
lingsverloop de vinger te leggen ‘since what takes place in Autumn Sonata beyond the 
severely limited action is completely a matter of individual interpretation.’802 Cardul-
lo zegt hiermee strikt genomen weinig over de specificiteit van Höstsonate; uitspraken 
over ‘what takes place’ zijn altijd ‘completely’ afhankelijk van eigen interpretatie. Het 
gaat mij erom dat hij laat zien dat noties van meerduidigheid in een analyse van de 
film een plaats hebben gehad. 
 Deze polyinterpretabiliteit blijkt ook uit de veelkleurigheid van de commentaar-
traditie. Terwijl film- en theaterwetenschappers hebben laten zien dat de film ver-
wantschap vertoont met dramaturgische principes van het klassieke toneel,803 

798 Höstsonate werd over het algemeen gunstig ontvangen in de pers. Bovendien werd de film voor een 
aantal prijzen genomineerd, waaronder voor een Academy Award (Oscar) voor beste actrice (Ingrid 
Bergman) en een een Golden Globe voor Best Foreign Film.

799 Bergman (1978, 1.02.31-1.03.28).
800 Bergman (1978, 1.05.04 -1.06.41).
801 Bergman (1978, 1.02.31-1.03.28). De term ‘neurotische angst’ refereert aan psychiatrische verto-

gen, in het bijzonder aan de persoonlijkheidsdynamiek van Sigmund Freud volgens wie ‘neuroti-
sche angst zich voordoet in het geval van een vaag, weinig gedifferentieerd angstgevoel om de 
omstandigheden en eisen van het leven niet aan te kunnen.’ Aldus Stefan Lievens die in Veldver-
kenningen in de psychologie (2004) het gedachtengoed van Freud heeft samengevat (26). Zie ook 
Tanghe (2016, 160). Ik laat een interpretatie van de functie van deze term in de autobiografie 
verder buiten beschouwing.

802 Cardullo (2012, 213). 
803 Zie ook Törnqvist (1995).
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alsmede met “genre” van “the chamber play” ofwel “das Kammerspiel”,804 hebben 
musicologen en letterkundigen aandacht besteed aan de functie van muzikale refe-
renties in de film, de thematisering van de morele consequenties van (artistieke) 
ambities805 en aan de representatie van de musicus en muzikale performances.806 In 
medisch-psychiatrische domeinen heeft men aanleiding gezien Höstsonaten te be-
schouwen als een film ‘with tremendous relevance to all psychiatrists and psychothe-
rapists’. Joyce Almeida, psychiater, meent dat de film ‘brilliantly portrays an indivi-
dual, Charlotte, suffering from a narcissistic personality disorder, superficially 
competent and successful but, on closer inspection, self-absorbed, lacking in empa-
thy, and needing love and attention from those around her to fill a void inside of 
loneliness and low self-esteem.’807 Bovendien draagt de film volgens haar bij aan be-
grip van de psychosociale gevolgen van traumatische ervaringen in de kindertijd: 
‘This film provides a wonderful understanding of how significant those early influen-
ces can be in moulding personality and the susceptibility to depression, dysthymia 
and interpersonal difficulties that may burden a person long into their adult life.’808 
 Tegen deze achtergrond is de typering van de “ik” in Leonardts autobiografie 
opvallend eenduidig. Zij herkent in Eva - vermoedelijk mede gestuurd door haar 
docent die de film op een depressie-themamiddag vertoont - een ‘depressive Tochter’ 

804 Aan een zogenoemd ‘Kammerspiel’ neemt slechts een klein aantal personages deel aan de hande-
ling, die plaatsvindt in een beperkte ruimte en in korte tijd. Styan (1981, 31). Zie over Höstsonate 
als Kammerspiel Törnqvist (1995).

805 Cardullo stelt: ‘Autumn Sonata postulates the destructive consequences of perfectionism in life as 
in art’ (2012, 123)

806 Een voorbeeld is het artikel ‘Music, Metaphor and Metaphysics’ (2004, 6) van Lawrence Kramer 
waarin wordt betoogd dat ‘the film gives an accurate portrayal of how music is actually dealt with 
when people make it a part of their lives and their intimate relationships.’ 

 Bovendien is de film biografisch geïnterpreteerd. David Cowie, biograaf van de regisseur, stelt 
bijvoorbeeld: ‘For inspiration, Ingmar Bergman delved frequently and effectively into his child-
hood memories. […]  His own mother embodied for Bergman the essential clash between 
motherhood and professional career. Amid the incessant wrangling of Autumn Sonata this be-
comes a question of art versus family, with Bergman’s feelings audible through the lines of both 
Eva and Charlotte.’ Daarmee zijn de verbanden aldus Cowie niet uitgeput: ‘It’s no accident that 
Autumn Sonata takes place in a country parsonage, similar to the one Ingmar’s parent’s had in a 
small mining community north of Stockholm when Pastor Erik Bergman was starting his distin-
guished career in the church. <https://www.criterion.com/current/posts/67-autumn-sonata>. Zie 
over biografische referenties in de receptie van de film ook het werk van Frank Gado (1986, 484).

807 Almeida (2011, 42).
808 Almeida (2011, 42). Zij beveelt de film derhalve aan ‘as part of a training exercise for junior psy-

chiatrists’ omdat ‘viewing Autumn Sonata, followed by a guided discussion, might afford excellent 
opportunities for learning skills that are so difficult to acquire, by nature of the one-to-one rela-
tionship that we share with our patients in a psychotherapeutic setting.’ Almeida (2011, 43).
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(3). Dat de film daartoe zelf niet zonder meer aanleiding geeft, vormt daarbij geen 
hindernis. Uiteraard is van grote levenslust bij het hoofdpersonage geen sprake, dat 
merkt zelfs haar moeder op als zij stelt ‘Viktor, ich glaube Eva ist schrecklich un-
glücklich’.809 En weliswaar vertonen haar - gezien haar levenswandel niet opzienba-
rende - droefgeestigheid en geringe eigenwaarde op het niveau van de beleving grote 
raakvlakken met de symptomen die bij depressie in het geding zijn, van de (expli-
ciete) thematisering van medisch-psychiatrische stemmingsproblematiek, zoals deze 
het depressie-seminar van het ‘Lehrinstitut’ centraal heeft gestaan, is in Bergmans 
film geen sprake, hoezeer de film zich uiteraard ook voor een medische interpretatie 
leent (de artikelen van Boom en Almeida zijn er voorbeelden van).
 Binnen de in het verhaal geboden speelruimte dicht de “ik” Bergmans personage 
depressiviteit toe. Tezelfdertijd zijn uit Eva’s geschiedenis ook elementen weggelaten: 
onder meer van haar ‘neurotische angst’ wordt geen gewag gemaakt. Bovendien zijn 
de funeste (pathologische) gevolgen van haar moeders categorische afwezigheid te-
ruggebracht tot de proporties van ‘Wut’, ‘Unfähigkeit zu lieben’ en ‘Selbstaufopfe-
rung’ (2). Alternatieve psychiatrische lezingen - Boom en Almeida hebben laten zien 
dat deze mogelijk zijn - ontbreken. De toe-eigening heeft tot effect dat er voor de 
“ik” een perspectief op verwantschap ontstaat: Eva’s lijden wordt aan dat van haarzelf 
gelijk.
 Verderop wordt deze verwantschap uitgewerkt wanneer de “ik” tot in detail de 
openingsscene van Höstsonaten bespreekt. Daarin houdt personage Viktor (Eva’s 
echtgenoot), close-up in beeld gebracht, een monoloog over het leven van Eva. Zij is 
op de achtergrond zichtbaar en schrijft aan tafel een brief aan haar moeder (met wie 
zij dan nog gelukkig hoopt te worden herenigd). Viktor leest vervolgens voor uit een 
van de door zijn vrouw geschreven boeken (zie afbeelding 3).810 De “ik” beschrijft 
deze episode als volgt:

[Fragment XIX]
(1) Der Ehemann der Tochter zitiert eines ihrer Gedichte: ‘Wenn ich 
nur einmal spüren könnte, dass jemand mich wirklich liebt, wäre ich 
geheilt’, dann spricht er in die Kamera: ‘Ich weiss nicht, wie ich es ihr 
sagen könnte, so sagen, dass sie es mir glaubt.’ (2) Ich kaufte mir am 
nächsten Tag die DVD, sah sie aber nicht an. (3) Die Wucht der 

809 Bergman (1978, 0.36.26-0.36.32).
810 Volgens Törnqvist (1995, 160) combineert Bergman hier ‘two dramaturgic devices: the Prologue 

of classical drama and the conversation between a stage figure and his confidant. If the situation 
nevertheless seems new, it is because the confidant is not a figure on the screen, but the spectator 
in the auditorium.’
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Einsamkeit fühlte sich für mich erschreckend bekannt an. (4) Es war, 
als hätte dieser Mann im Film von mir gesprochen. (5) Von meiner 
Sehnsucht nach Fussabdrücken, die tief genug gingen, dass sie blieben, 
auch wenn die Wellen kamen, so dass ich ihnen glauben, mich auf sie 
verlassen konnte. (6) Ich sehnte mich danach, endlich tief im Innern 
glauben zu können, dass ich liebenswert war.811

Er is hier een veelvoud aan congenialiteitsrelaties geconstrueerd. In de eerste plaats 
ziet de ‘ik” in de speelfilm haar eenzaamheid uitgedrukt (‘erschreckend bekannt’ (3) 
‘von mir gesprochen’ (4), ‘meiner Sehnsucht’ (5), Ich sehnte mich danach (6)). Haar 
vurige verlangen naar ‘Fussabdrücken’ - waarmee zij met behulp van beeldspraak 
uitdrukking geeft aan haar verlangen ertoe te doen, betekenis te hebben - ziet zij in 
het lijden van Eva vertegenwoordigd. Bovendien creeërt zij affiliaties met de on-
macht van Viktor om zijn vrouw van zijn liefde te kunnen overtuigen. Dat relateert 
zij aan haar eigen onvermogen zichzelf ervan te kunnen vergewissen ‘lieberswert’ te 
zijn: ‘Ich sehnte mich danach, endlich tief im Innern glauben zu können.’ De pas-
sage contrasteert in die zin nadrukkelijk met de wijze waarop depressie in fragment 
V is verwoord in temen van ‘not being understood’; depressie wordt daarin in afzon-
dering beleefd, juist omdat er tussen de eigen ervaringen die van anderen schijnbaar 
geen enkele raakvlakken bestaan. 
 Het loont de moeite de citaten uit de film zoals deze door de “ik” in zin (1) wor-
den gegeven te vergelijken met de film. Ik citeer hier de Duitse ondertiteling zoals 
deze wordt gehanteerd op de Duitse uitgave van de dvd:
 

Man muss lernen zu leben. Ich übe es jeden Tag. Das grösste Hindernis 
ist, dass ich nicht weiss, wer ich bin. Wenn mich jemand lieben würde, 
so wie ich bin, könnte ich mich vieleicht endlich selbst erkunden. 
Doch die Wahrscheinlichkeit dass das passieren wird, ist gering.812 

811 Leonhardt (2011, 109). 
812 Bergman (1978, 0.03.39 - 0.04.28). Omdat de “ik” de film in het eerste decennium van de 21e 

eeuw gekocht heeft, ga ik ervan uit dat zij haar interpretatie baseert op de Duitse ondertiteling van 
de Duitse versie van de film van distributeur Arthouse. Zover mij bekend is er geen aanleiding te 
denken dat er in Duitsland destijds nog andere uitgaven van de film in omloop waren, hoewel het 
niet volledig valt uit te sluiten dat de “ik” een DVD heeft geraadpleegd waarop een alternatieve 
ondertiteling geldt. Zie < http://www.arthaus.de/herbstsonate>. 
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Afbeelding 3. Fragment uit de monoloog van Viktor aan het begin van Höstsonaten.

De citaten van de “ik” zijn nauw aan die uit de film verwant, maar van letterlijk 
‘zitieren’ is in fragment XIX, anders dan door de aanhalingstekens in zin (1) wordt 
gesuggereerd, geen sprake. Daarentegen kunnen juist enkele opmerkelijk transfor-
maties worden geconstateerd.813 Terwijl Eva schrijft: ‘Wenn mich jemand lieben 
würde, so wie ich bin, könnte ich mich vieleicht endlich selbst erkunden’, betoogt de 
“ik” in Leonhardts autobiografie: ‘Wenn ich nur einmal spüren könnte, das jemand 
mich wirklich liebt, wäre ich geheilt’ (XIX, 1). Het werkwoord ‘erkunden’ - dat, in het 
Nederlands vertaald, “onderzoeken” of “verkennen” betekent - is door de “ik” dus 
vervangen door een woord waaraan sterker “medisch-therapeutische” connotaties - 
van genezing, herstel en remedie - verbonden zijn. Daarmee wordt aan Eva’s woor-
den dus een betekenis gehecht, die er in het origineel niet is. De identificatie tussen 
de “ik” en Eva zijn dus wederom mede het effect van de transformatie (op basis van 
selectie en uitbreiding) van de intertekst.

813 Van de door Viktor voorgelezen zinnen zijn verschillende vertalingen in omloop. Dezelfde dvd 
bevat bijvoorbeeld ook een Duits nagesynchroniseerde versie. Daarin luidt het bedoelde zinsdeel 
als volgt: ‘hätte ich vieleicht endlich den Mut mich selbst an zu schauen.’ Ook hier ontbreken dus 
therapeutische connotaties, evenals in de Deense versie met Engeltalige ondertiteling uitgegeven 
door Tartan die ik ter vergelijking eveneens heb geraadpleegd om de kans te kunnen verkleinen 
dat mijn analyse van de transformatie berust op een verschil in door de “ik” en mij geraadpleegde 
dvd. Daarop luidt de ondertiteling: ‘Where someone to love me for who I am, I might be able to 
study myself ’ (0.03.53).
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5.3.3. Blistein en La Divina Commedia van Dante Alighieri
De autobiografie van David Blistein (2013) bevat vele verwijzingen naar La Divina 
Commedia, het monumentale werk van de Italiaanse auteur Dante Alighieri die - ver-
moedelijk in 1265 - te Florence geboren is.814 Daarin vertelt een lyrisch “ik” over de 
(visionaire) reis die hij, in het jaar 1300, tijdens de paastijd heeft afgelegd door het 
‘Inferno’ (de hel), het ‘Purgatorio’ (de louteringsberg) naar het ‘Paradiso’ (het para-
dijs). Een eerste aanwijzing voor deze intertekstuele relatie biedt uiteraard de titel van 
de autobiografie: ‘David’s Inferno. My Journey Through the Dark Wood of Depres-
sion’. Deze bevat een allusie op Inferno zoals het eerste deel van Alighieri’s geschrift 
luidt en waarover wordt verteld in canto I tot en met XXXIII. De notie ‘dark wood’ 
kan voorts worden herleid tot de plaats van handeling in de eerste terzine (versregels 
1-3) van het eerste canto dat in Dantes werk de functie van een proloog vervult:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
          mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
 
Op ‘t midden van ons levenspad gekomen,
          Kwam ik bij zinnen in een donker woud,
Want ik had niet de rechte weg genomen. 

In dit van licht verstoken landschap met bomen, struiken en kreupelhout bevindt 
Dante zich alvorens hij aan zijn hellereis begint. De betekenis van dit “donkere woud” 
is in de ontzaglijk omvangrijke commentaartraditie op uiteenlopende wijze geïnter-
preteerd, waarbij onder meer moreel-religieuze, politieke en biografische lezingen zijn 
voorgesteld (die elkaar niet uitsluiten).815 Over het volgende is men het wel eens: de 

814 Het werk, verschenen aan het begin van de veertiende eeuw, is te omvangrijk om hier samen te 
vatten - dat is door anderen bovendien reeds vele malen gedaan. Ik baseer me in mijn bespreking 
van Dantes werk en biografie uiteraard niet op eigen onderzoek, maar op commentaren van an-
deren, waarvan de voornaamste afkomstig zijn van de volgende auteurs: Musa (1995) en (2003), 
Cialona en Verstegen (2001), Bemrose (2000), Scott (2004), Vervaeck (2006), Ruud (2008) en 
Hainsworth and Robey (2015). Wanneer ik uit Dante citeer gebruik ik de Italiaanse tekst zoals 
gepresenteerd door Cialona en Verstegen (2001) en de Nederlandse vertaling daarvan door de-
zelfde auteurs. Engelse vertalingen ontleen ik aan Musa (1995).

815 Een moreel-religieuze lezing biedt bijvoorbeeld - uit velen - het werk van Mark Musa die onder 
meer stelt: ‘The poet finds himself wandering in a dark wood (the worldly life). He tries to escape 
by climbing a mountain that is lit from behind by the rays of the sun (God).’ (2003, xxxii) Een 
biografisch perspectief bieden Peter Hainsworth en David Robey; zij menen dat het donkere 
woud verwijst naar de periode waarin Dante rouwde om de dood van zijn muze Beatrice 
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woorden “una selva obscura” dragen connotaties van duisterheid en onbehaaglijkheid 
en maken van de ruimte een plaats van desoriëntatie en verwarring. 
 De betekenis van ‘dark wood’ is in Blisteins titel eenduidiger; dankzij de toevoe-
ging ‘of depression’ wordt immers onmiddellijk een beperkende, pathologische bete-
kenis afgedwongen: het “donkere woud” duidt, opnieuw in metaforische zin, de 
“donkere” belevingswereld van de depressiepatiënt aan, waarbij ‘dark’ ook hier een 
ruim betekenispotentieel bezit. Het woord kan hier op de gemoedsgesteldheid slaan 
- vergelijk bijvoorbeeld de betekenis van ‘dark’ in the Oxford English Dictionary: ‘de-
void of that which brightens or cheers; gloomy, cheerless, dismal, sad’ -, maar ook 
refereren aan de epistemische verwarring die depressie - zoals in hoofdstuk 4 gebleken 
is - bij de “ik” teweegbrengt: “dark” betekent dan veeleer ‘Obscure in meaning, hard 
to understand’.816 Hoe dan ook geldt dat de toe-eigening van de literaire intertekst 
met betekenisverschuiving gepaard gaat: politieke, biografische en - zelfs de meest 
evidente - religieuze betekenisconnotaties verdwijnen hier immers van het toneel.
 De intertekstuele relaties met La Divina Commedia manifesteren zich ook elders 
in de tekst van Blistein. Zo zijn ook elementen uit de narratieve geleding van het 
middeleeuwse dichtwerk toegeëigend. Het is geen toeval dat de autobiografie achter-
eenvolgens de delen Hell (28-80), Purgatory (80-200) en Paradise (200-231) beslaat 
waarin respectievelijk de “gruwelen” van depressie geïntroduceerd worden, de prota-
gonist zijn somberheid volgens een proces van “trial en error” met verschillende mid-
delen bestrijdt, waarna, als betrof het ook hier een proces van loutering, inzichten 
worden verworven (in de neurobiologische oorzaken van zijn kwaal bijvoorbeeld, zie 
mijn aantekeningen in hoofdstuk 4) en er uiteindelijk perspectief komt op genezing. 
 De betekenisvolle drieslag die de ontwikkelingsstadia van de “ik” uit het Italiaanse 
gedicht kenmerkt, is door Blistein dus overgenomen. De geleding werkt in die zin als 
prospectief element die de verwachting wekt dat de “ik” door zijn depressie ook een 
bepaalde progressie boekt. Dat dit het geval is bleek al uit mijn bevindingen in hoofd-
stuk 4 waarin is vastgesteld dat er sprake is van kennisacquisitie - de “ik” doet veel 
wetenschappelijke kennis op. Bovendien stelt de “ik” in het slothoofdstuk vast dat: ‘I 
wouldn’t be where I am today […] unless, one way or another the storm hadn’t past.’817 

(waarover hij in zijn eerste werk Vita Nova heeft geschreven): “The dark wood is the state of sin 
into which Dante fell after Beatrice died, and which reproaches him for when they are reunited in 
the Earthly Paradise.’ (2015, 23-24). Michael Caesar, ten slotte, schrijft over de politieke betek-
enis van het woud dat ‘the allegory of Inf. 1 conceals a narrative of Dantes political activity during 
his priorate, an activity bent on quieting civil strife and restoring the Republic to order.’ (1989, 
63). Zie over politieke duidingen ook Vervaeck (2006, 242).

816 Vergelijk: < http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/47295>. 
817 Blistein (2013, 227-228).
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Depressie vormt in deze voorstelling van zaken een voorwaarde voor ontwikkeling. 
Daarmee volgt de autobiografie het principe van “Katabasis” (uit het Greeks κατὰ 
‘neer’ en βαίνω ‘gaan’), waarmee aldus een heldere uitleg van Bart Vervaeck in  Literaire 
hellevaarten (2006), het klassieke motief wordt aangeduid waarin de neerwaartse reis 
van de protagonist evenredig loopt met diens (innerlijke) ontwikkeling. Vervaeck 
heeft deze “katabasis” - die zijn tegenhanger kent in “anabasis” (uit het Grieks 
ἀνάβασις ἀνά: omhoog gaan) - in het werk van Dante als volgt omschreven: ‘Door 
zijn hellevaart wordt hij omgevormd van een dwalende tot een pelgrim die het rechte 
pad terugvindt. […] Hoe dieper hij afdaalt, hoe meer hij leert en begrijpt. Zijn evolu-
tie is rechtlijnig en positief.’818 Wanneer de “ik” in retrospectie op de betekenis van zijn 
depressie reflecteert, kunnen echo’s eenvoudig worden aangewezen: ‘Why have I had 
this experience? […] I think I wanted to explore this. I think I wanted to understand 
certain limits. I think I wanted to dive down and bring to the surface some things that 
maybe otherwise, would hold me back from the next phase of my life.’819 
 Met de toe-eigening van Dantes reis als een “masternarrative” van de eigen de-
pressiegeschiedenis, gaat per implicatie een procedé van “opwaardering” gepaard; 
depressie is immers uit het momentane en eenzame ervaren onttrokken en in ver-
band gebracht met een van de beroemdste en indrukwekkendste reisverhalen uit de 
westerse cultuurgeschiedenis. Ook in dat opzicht wordt - metaforisch - het “donkere” 
verlaten: het ongevormde en “lelijke” wordt dankzij intertekstualiteit met het lichte 
en bij uitstek welgevormde in verband gebracht. 
 De “ik” heeft bij dit alles geprofiteerd van het allegorisch potentieel van het mid-
deleeuwse gedicht. Volgens de commentaren vertegenwoordigt de “ik” in Dantes 
gedicht immers niet enkel de verteller en het personage, maar in principe ‘iedereen’: 
‘the story traced in the Commedia is the story of Dante the pilgrim, who is at once 
himself and Everyman.’820 Aanleiding tot deze interpretatie vormt onder meer de 
hierboven geciteerde beroemde eerste versregel van het gedicht. In het pluralis ‘nostra 
vita” (ons levenspad) wordt de lezer uitgenodigd het particuliere aan het algemene te 
verbinden en om zich met de vertelde geschiedenis te vereenzelvigen. “Nostra” biedt 
aldus de mogelijkheid om – in de termen van Hans Robert Jauss – de opening als 
“Identifikationsangebot” te waarderen.821 Charles Singleton stelt in dat verband: ‘the 
importance of “nostra” is not to be overlooked. This is ‘our’ life’s journey, and we are 

818 Vervaeck (2006, 254).
819 Blistein (2013, 244-245).
820 Musa, (2003, xxxii).
821 Zie over “Identifikationsangebot” voetnoot 87. Voor een recent overzicht van respectievelijk em-

pirisch onderzoek naar en fenomenologische beschouwingen over identificatie: Andringa (2004) 
en Felski (2008). Over deze laatste kom ik in het besluit van dit hoofdstuk nog nader te spreken.



258

necessarily in it. Thus in its first adjective, the poem is open to the possibility of 
allegory.’822 Mark Musa, tot slot, zegt het zo: ‘Dante begins to construct his allegory 
of the double journey: that is, his personal experience in the world beyond […] open 
to Everyman in his own journey through this life’.823 De “ik” heeft van dat aanbod 
gretig gebruik gemaakt. Echo’s naar het beroemde dichtwerk weerklinken, zo laat ik 
vanaf nu zien, niet enkel in de structuur en de titel van de autobiografie. De “ik” 
brengt La Divina Commedia veelvuldig ter sprake als hij vertelt over gebeurtenissen 
en ervaringen die van zijn depressieve episode deel uitmaakten waarbij hij de be-
roemde dichtregels met regelmaat citeert. Ik bespreek hieronder in detail een aantal 
van de passages waar dat gebeurt om de functie van de referenties te kunnen duiden.
 Wanneer de eerste tekenen van herstel zich aandienen, begint de “ik” karweitjes 
in en om zijn woning te verrichten die hij tijdens zijn depressieve episode verwaar-
loosd had: ‘Washing every window in sight. Cleaning up the basement. Sorting 
through boxes of memorabilia. Matching all the socks and throwing away the 
orphans.’824 Ook maakt hij een afspraak voor onderhoud aan een zogenoemde ‘septic 
tank’: een zuiveringssysteem dat zich onder de oppervlakte van zijn tuin bevindt en 
moet zorgen voor de opslag en reiniging van het afvalwater.825 Deze triviale taak ‘that 
anyone old enough to pick up a phone and a shovel should easily be able to do’, kost 
hem grote moeite, vooral vanwege de noodzakelijke sociale interactie met de techni-
cus die het vuile werk moet komen opknappen: ‘I had to speak coherently on the 
phone and commit to being home and functional on a specific day at a specific time 
- ready to deal in a grownup way with a total stranger’.826 
 De vreugde is dus groot wanneer hij er op een dag in slaagt aan deze voorwaarden 
te voldoen en de monteur goed en wel door zijn tuin te leiden: ‘Imagine my pride 
when the guy with the big hose came and I was able to show him the top, exposed 
for all to see.’827 Dat zijn tank er kort daarop weer proper bij staat, is voor hem niet 
het belangrijkst: het bezoek van de monteur is een signaal dat hij zijn “social skills” 
begint te herwinnen. Inderdaad vormt de gebeurtenis in kwestie een groot contrast 

822 Singleton (1977, 3-4).
823 Musa (2003, xxxii).
824 Blistein (2013, 177).
825 Een septic tank werkt volgens het mechanisme van bezinking, waarbij delen van vloeistof worden 

afgescheiden, waarna het volgens een zogenoemd anaeroob proces, de voedingsstof voor bacteriën 
kan vormen. Er blijft in de tank ook altijd residumateriaal achter dat met enige regelmaat door 
een daartoe bestemde firma moet worden geruimd. Zie: <http://www.ibahelpdesk.nl/>.

826 Blistein (2013, 184, cursivering in origineel).
827 Blistein (2013, 184). Uiteraard klinken hier echo’s mee van Dantes gedicht, bijvoorbeeld van het 

moment waarop Dante in canto’s 32-33 van Purgatorio de top van de Louteringsberg bereikt. 
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met eerdere episodes, waarin juist nog van geprononceerde (behoefte aan) isolement 
en introspectie sprake was. Een en ander mag zich dan nog in de relatieve besloten-
heid van zijn achtertuin voltrekken, een begin van re-socialisering is er: ‘[it] remin-
ded me that it wasn’t easy to get free - but that it was possible.’828 
 Aan de gebeurtenis wordt nogal wat belang gehecht. Dat blijkt verderop eens te 
meer, wanneer de “ik” het voorval in verband brengt hetgeen zich afspeelt in de 
canto’s 30 en 31 van Dantes werk waarin zich volgens de courante commentaren 
inderdaad een proces van “reiniging” voltrekt. Dante, door Vergilius begeleid naar de 
top van de Louteringsberg, baadt er in de rivier de Lethe (de rivier der vergetelheid), 
om zich van zijn aardse zonden te ontdoen. Pas wanneer dat gebeurd is namelijk, kan 
hij het paradijs betreden. 
 Ik citeer Blistein, waarbij ik alvast opmerk dat de “ik” hier reeds zelf waarschuwt 
voor de transformaties die hij in het Italiaanse gedicht heeft aangebracht:
 

[Fragment XX]
(1) At the top of Mount Purgatory, after ridiculing the stammering and 
stuttering Dante for being so clueless, Beatrice takes pity on him and 
lets an ethereal woman named Matelda bathe him in the River Lethe in 
order to erase the memories of his sinful life. (2) (More on that later!) 
(3) Similarly, as I, stammering and stuttering, thanked the septic guy 
and watched him drive away, my irreverent inner adult looked at my 
manic inner child and suggested, with a devilish grin, that we too had 
been cleansed. (4) To take serious liberties with Dante’s last lines of 
Purgatory: ‘I returned from this most holy of waters regenerated, just as 
trees are renewed with new foliage after harshest of winters, more than 
ready and willing to mount unto the stars.’ (5) Life wasn’t going to get 
much easier for a while, but my sense of humor was recovering.829

 
Ik wil enkele details van het fragment bespreken. Daarvoor is het nodig enige context 
te bieden bij de tekstpassages uit Dantes werk die hier door de “ik” worden aange-
haald. Als gezegd betreft ‘the Top of Mount Purgatory’ (1) het deel van het hierna-
maals waar Dante arriveert nadat hij de louteringsberg beklommen heeft. De tocht 
die Dante tot dan toe heeft afgelegd, spiegelt zich in de tocht die gestorven gelovigen 
hebben ondernomen, alvorens zij, na een proces van boetedoening, de hemelpoort 

828 Blistein (2013, 183).
829 Blistein (2013, 185, cursivering in origineel).
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kunnen passeren.830 De bergtop is een heuse “locus amoenus”: het is er ‘lieflijk en 
geurig: in de ruisende bomen zingen de vogels en in het welige gras bloeien kleur-
rijke bloemen.’831 Daarmee is de plaats tegengesteld aan de “locus terribilis”, be-
groeid met doornstruiken en kreupelhout, waar Dante aan zijn reis begon. Zo bezien 
is dus ook hier sprake van “beterschap”.
 Voordat Dante zijn weg naar het Paradiso kan vervolgen, moet hij zich onderwer-
pen aan het strenge, maar liefdevolle gezag van Beatrice; zij heeft de zorg inmiddels 
van Vergilius overgenomen die, omdat hij een ‘antieke heiden’ is - geleerd, bemin-
nelijk, maar ongedoopt - zijn reisgenoot niet in het paradijs mag rondleiden.832 
Beatrice, die wel het eerste sacrament heeft genoten, zal de pelgrim daarentegen wel 
naar God kunnen leiden: ‘[she acts] as a divinely sent intermediary between the pil-
grim and his Creator.’833 Voordat het zover is, dienen nog enkele handelingen te 
worden voltrokken: Dante zal zich nog moeten verantwoorden over enkele van de 
door hem begane zonden op aarde en een zuiveringsritueel moeten ondergaan. Mee-
dogenloos spreekt Beatrice immers: “Hoe durf je deze lusthof te betreden? Wie hier 
verblijft is toch van zonden vrij?”834 
 Het zijn in het bijzonder deze laatste twee zaken waarover in zin (1) van het frag-
ment door de “ik” wordt verteld: het zinsdeel ‘after ridiculing the stammering and 
stuttering Dante for being so clueless’ kan worden herleid tot de beschuldiging die 
Beatrice aan het adres van Dante uit: ‘je had naar hoger zaken moet streven, nadat ik 
naar de hemel was gegaan.’835 Dante toont zich onmiddellijk berouwvol en biecht 
op: ‘de loze lokroep van een aardse schat [bracht mij] op verkeerde wegen, toen ik het 
zicht op u verloren had.’836 Wat de precieze aard van deze beschuldiging is, doet hier 

830 Dantes reis berust in dat verband op een “logisch systeem” van schuld en boete, ook wel het prin-
cipe van “contrapasso” genoemd hetgeen zoveel betekent als: ‘wie misdaad A begaat, kan straf B 
verwachten’ aldus Bart Vervaeck (2006, 154). Wat Dante aanschouwt is in dat verband steeds 
ofwel gestoeld op een logisch verband tussen misdaad en straf: de misdaad lijkt op de zonde, of is 
juist het tegendeel van de begane overtreding. Dat past, aldus Vervaeck ‘bij de moralisering, die 
[…] de belangrijkste functie van de christelijke hellevaarten is.’ Vervaeck (2006, 155).

831 Cialona en Verstegen (2001, 28). 
832 Zie over Vergilius als heidense gids: Scott (2004, 178-181).
833 Scott (2004, 182). Beatrice is door commentatoren beschouwd als een verwijzing naar Beatrice 

Pontinari, een jong gestorven Florentijnse koopmansdochter van wie gezegd is dat ze Dantes 
‘muze’ zou zijn geweest en wier vroegtijdig overlijden hem in rouw heeft gedompeld. Zie over 
Beatrice in het werk van Scott ook pagina’s (187-190).

834 (Purg., 30, 74-75).
835 (Purg., 31, 47-48). 
836 (Purg., 31, 34).
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niet ter zake.837 Het gaat erom dat er een moment van schuldbesef is uitgedrukt. De 
woorden ‘stammering and stuttering’ uit fragment XX (1) - kunnen in dat verband 
worden herleid tot de verwarring en sprakeloosheid die met Dantes “mea culpa” ge-
paard gaan.

Verward heb ik daarop het hoofd geheven;
          Ik wilde spreken, maar was zo ontdaan
Dat ik het, na een poging, op moest geven.838

Beatrice blijkt vergevingsgezind. Omdat Dante zonder aarzelen het boetekleed aan-
trekt, blijven strenge straffen uit. De zin ‘Beatrice takes pity on him’ (1) refereert in 
dat verband aan de volgende terzine: ‘Maar als men haar [de schuld] belijdt en open-
baart/ Zal ons Gericht de snede botter maken, niet scherpen, wat de rechters doen 
op aard.’839 Kort na deze confessie zorgt Beatrice dat Dante zich van zijn zonden kan 
verlossen: onder begeleiding van Matelda laat zij hem drinken van het water van de 
Lethe.840 Ook hieraan wordt door de “ik” in zin 1 uit fragment XXV gerefereerd (‘we 
had been cleansed’).

837 Ike Cialona en Peter Verstegen - om slechts twee commentatoren aan het woord te laten - vermoe-
den dat de dwalingen die Beatrice hem aanwrijft, moeten worden gezocht op het terrein van de 
ketterij: ‘Hij [Dante] heeft zich […] intensief bezig gehouden met de filosofie en vooral met de 
leer van de Arabische filosoof Averroës […]. Dergelijke ideeën waren, in Dantes tijd, een vorm 
van ketterij.’ Commentator Jay Ruud interpreteert de beschuldigingen daarentegen in termen van 
ontrouw: ‘after her dead he was disloyal to her memory […] chasing after false images of the good 
(as Dante describes in sections 35-39 of Vita Nova).’ Ruud (2008, 167).

838 (Purg., 31, 7-9). 
839 (Purg., 31, 40-43).
840 De rivier de Lethe heeft in de klassieke mythologie een plaats in voorstellingen van de onderwe-

reld. Zie hierover het werk van Weinrich (1897). De betreffende dichtregels luiden als volgt:

   94 Ik lag tot aan mijn oren in het nat, 
              Waar zij, wier uitgestoken hand mij leidde, 
    Licht als een gondel op het water trad, 
    […]
   100 Zij steunde mij, en zonder dat ik zonk,
              Hield zij mij kopje-onder in de stroom en
    Wel zolang tot ik van het water dronk.

 Volgens Cialona en Verstegen heeft Dante hier een heidens ritueel met christelijke betekenissen 
opgeladen; daar waar de rivier in de klassieke verhalen volgens hen enkel de mens van zijn aardse 
herinnering verlost, is het hier ook de Heer bij wie de zonden in de vergetelheid raken en voor wie 
nu enkel nog het goede telt (2001, 350). Over het personage Matelda, zie Scott (2004).
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 Op verschillende manieren wordt er door de “ik” verwantschap uitgedrukt tussen 
deze episode uit La Divina Commedia en (het herstel van) zijn depressie. Om te be-
ginnen herinnert de praktijk van “het vergeten” - uitgedrukt in “in order to erase his 
[Dantes] memories” en in het rituele baden in de Lethe (1) - aan de pogingen van de 
“ik” zijn ontregelde, want door depressie getroebleerde verleden achter te zich te la-
ten, zoals deze ook werden gereleveerd in activiteiten als ‘sorting through memorabi-
lia’ en het weggooien van weessokken. Explicieter is zijn verbondenheid met Dante 
gemarkeerd in de woorden “similarly” (3) en “we too” (3). Bovendien kan worden 
gewezen op zijn gestuntel bij het uitzwaaien van de monteur - beschreven met de 
woorden ‘stammering and stuttering’ (3) - dat zich spiegelt in het gedrag van de be-
rouwvolle Dante ten overstaan van Beatrice (1). Met het element ‘we too had been 
cleansed’ - dat naast “schoonmaken”, ook “zuiveren” betekent en daarom associaties 
wekt met Dantes baden in de rivier - 841 stelt hij zijn ervaringen als een proces van 
purificatie voor: de diepe put is ontdaan van sanitair vuil zoals hijzelf van sociaal 
onvermogen is bevrijd. Dantes loutering is aan die van hemzelf gelijk, zijn depres-
siegeschiedenis kan met het lot van Dante worden geïdentificeerd.
 De aldus gecreeërde affiliatie wordt verdiept in zin (4): in ‘I returned from this 
most holy of waters regenerated, just as trees are renewed with new foliage after har-
shest of winters, more than ready and willing to mount unto the stars’ wordt immers 
gerefereerd aan verzen 142-145 uit canto 33 van het ‘Purgatorio’:
  

Ik kwam herboren uit de goede stroom,
          Zo puur als bomen die nieuw lover krijgen
En zich vernieuwen tot een nieuwe boom,
          Gereed om naar de sterren op te stijgen.

De “ik” heeft zich deze literaire woorden toegeëigend. Aldus heeft het persoonlijk 
voornaamwoord “ik” in dit citaat - mede tegen de achtergrond van de sterk aange-
zette verwantschap met Dantes “hergeboorte” - een polyvalent karakter gekregen: 
het voornaamwoord wordt door hem geannexeerd, als kon hij met deze dichtregels 
de eigen particuliere ervaringen uitdrukken: wat de sterren voor Dante zijn, is voor 
de “ik” het zo verlangde stadium van herstel.

841 De woorden “inner adult” en “inner child’ stammen uit het domein van de zogenoemde interac-
tionele psychologie. Ik ga op het gebruik deze psychologische begrippen nu niet nader in omdat 
dat voor mijn interpretatie geen meerwaarde oplevert. Wel wijs ik erop dat het gebruik van deze 
termen een goed voorbeeld vormen van de vanzelfsprekendheid waarmee begrippen afkomstig uit 
uiteenlopende domeinen naast elkaar worden geplaatst; literaire teksten worden met wetenschap-
pelijke afgewisseld en vervlochten. In hoofdstuk 6 kom ik hier uitvoeriger op terug.
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 Dat het vers bij deze toe-eigening niet “intact” blijft, blijkt uit het zelfkritische ‘to 
take serious liberties with Dantes […] lines’ (4). Behalve in de polyvalentie van “ik”, 
laat deze transformatie zich aanwijzen in de woordgroep ‘after harshest of winters’ - 
die op deze tekstplaats in het Italiaanse origineel niet voorkomt. Bovendien manifes-
teert transformatie zich in de invoeging van het vergelijkende ‘more than ready and 
willing to’ waarmee aan de dichtregels een intensivering wordt toegevoegd die ge-
borgd is in de eigen hunkering naar genezing.
 Betekenisverandering doet zich ook voor op een ander vlak. Verwijzingen naar 
“schuld en boete” (waarbij God als autoriteit fungeert) spelen in het vertoog van de 
“ik” nauwelijks nog een rol, terwijl het handelingsverloop en de thematiek van La 
Divina Commedia juist voor een belangrijk deel, zo niet volledig, door een evenwich-
tig systeem van lijden en loutering en misdaad en straf worden geregeerd: (christe-
lijk) moraal vormt volgens vele interpreten het fundament van de Commedia.842 De 
identificatie van de “ik” met Dante is dus ook hier het effect van een proces van se-
lectie en uitsluiting van een cruciaal element uit de brontekst. Het lijden dat in de 
autobiografie aan de loutering voorafgaat wordt niet in verband gebracht met enige 
‘zonde’ of ‘schuld’. Integendeel zelfs: de reiniging van de “ik” is niet het effect van een 
proces van boetedoening in de klassieke (christelijke) zin van het woord, maar deel 
van een “profaan” genezingsproces. 
 Wat dan (na dit “filteringsproces”) overblijft is een bij uitstek “aards” spel met 
(vervuild) water”, “schoonmaakwerkzaamheden” en “vergeten”, waarbij men niet na-
bij de Lethe, maar in de buurt van een stinkende beerput verkeert en waarbij men 
geen omgang geniet met Beatrice, maar met een reinigingsmonteur. Transformatie 
manifesteert zich dus in het gegeven dat bij uitstek sacrale handelingen met een ty-
pisch seculiere rite worden verbonden zodat een contrast ontstaat tussen het “verhe-
vene” van de bron waaruit geput wordt en de “banaliteit” van de context waarin deze 
wordt toegepast.843 
 Dat laatste hangt samen met de humoristisch noties die (getuige de woorden ‘my 
sense of humor was recovering’ en de woordgroep ‘devilish grin’ (duivelse grijns) van 
een interpretatie van deze passage deel uit moeten maken. Volgens literatuurweten-
schapper Simon Dentith kunnen dergelijke transformaties beschreven worden als 
vormen van parodie, opgevat als de komische ondermijning van een geïmiteerde 
bron: ‘Parody includes any cultural practice which provides a relatively polemical 

842 Zie bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘Dante’s other world. Moral order’ in het werk van Scott (2004, 
213-228) en het hoofdstuk ‘Schuld en boete’ in Vervaeck (2006, 153-165).

843 Dat verhevene manifesteert zich niet enkel in de “bovenaardse” thematiek, maar ook in het pres-
tige dat aan het werk van Dante is toegekend. Daarover kom ik later nog nader te spreken.
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allusive imitation of another cultural production or practice.’844 In de bewuste tekst-
passage gebeurt, specifieker gesteld, wat Dentith omschrijft als ‘the play between 
high and low’, een vorm van parodie waarin een verheven onderwerp met alledaags-
heid in verband wordt gebracht.845 Dat verklaart het gebruik van het adjectief ‘irre-
verent’ in zin (3), wat in het Nederlands “oneerbiedig” betekent. 
 Belangrijker is echter dat zich hier goed de effecten laten aanwijzen van de - even-
eens door Dentith onderkende - ‘parodic paradox’. Wil parodie effectief zijn, zo be-
toogt Dentith, moeten elementen die op komische wijze worden ondermijnd wel 
degelijk eerst worden gereleveerd en gehonoreerd. Enkel wanneer inhoud en status 
van de oorspronkelijke bron - in dit geval: de sacrale elementen van Dantes gedicht 
- voor de lezer of toeschouwer duidelijk zijn, krijgt men immers de lachers op zijn 
hand wanneer men ze vervolgens ‘aantast’. Bij parodie manifesteert zich dus ook al-
tijd ‘the […] effect of preserving the very text that [parody] needs to destroy.’846 
Daarom is in fragment XX, grappig of niet, tezelfdertijd sprake van een “sacralise-
ring” van de eigen depressie-ervaringen: het lijden en de genezing daarvan worden 
gelieerd aan het in een canoniek geschrift beschreven lot van een verdwaalde pelgrim 
op weg naar stralende genade. Wat aldus is verwoord, is een visie op het belang dat 
het zicht op genezing voor de “ik” heeft en ook een perspectief op de betekenis van 
depressiviteit. Juist deze pathologie maakt verwantschap met de beroemde protago-
nist mogelijk.
 Het volgende fragment dat ik wil bespreken is afkomstig uit het hoofdstuk ‘Loo-
king for Traction’ waarin de “ik” vertelt over een episode waarbinnen uitzicht op 
herstel nog lang niet binnen zijn bereik is. Integendeel. Verwoede pogingen om op 
zijn gemoedstoestand grip te krijgen stranden keer op keer: ‘I tried just about every-
thing. Acupuncture, amino acids […], B vitamins, Bach Flower remedies, t’ai chi, 
some yoga, avoiding caffeine, avoiding sugar, eating more protein, avoiding carbs, 
and so on. They all seemed to help and then not.’847 De teleurstellende resultaten van 
deze zelfmedicatie - waarin een echo meeklinkt van de praktijken van self-care waar-
over ik in hoofdstuk 4 heb geschreven - verhinderen hem niet te hopen op een goede 
afloop:

844 Dentith (2000, 9). Kenmerkend voor de strategie van de parodie zijn volgens hem ‘varying de-
grees of mockery or humour’ die met het imiteren van de culturele praktijk in kwestie gepaard 
gaan (Dentith 2000, 193).

845 Dentith (2000, 14).
846 Dentith (2000, 36).
847 Blistein (2013, 36).
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[Fragment XXI]
(1) In the Fifth Circle of Hell, the sad, depressed, and gloomy are eter-
nally mired in the swampy mud of the River Styx. (2) While I knew the 
feeling, I managed to cling to the assumption - then belief, then desper-
ate hope - that my condition was temporary. (3) While I’d never expe-
rienced this intense an episode of crazed instability before, I was confi-
dent that some medical intervention - Western, Eastern, Northern, 
Southern…who cared? - or act of cosmological mercy would soon end 
this particularly virulent journey into my personal Hell.848

In de woordgroepen ‘my particuliar journey’ (3) en ‘my personal hell’ (3) is de toe-
eigening van Dantes hel- en hemelvaart geëxpliciteerd. De “ik” verbindt zijn geschie-
denis hier echter niet louter aan die van Dante, maar ook aan dat van de zondaars 
beschreven in canto 7 ((121-124) van het ‘Inferno’ (vergelijk ‘I knew the feeling’ 
(2)). Omdat zij zich, aldus de interpretatie van Cialona en Verstegen, hebben bezon-
digd aan ‘tristi fummo’, de ‘somberheid’, zijn zij gedoemd te verblijven in het moeras 
van de rivier de Styx,849 die Dante samen met Vergilius moet passeren in de vijfde 
cirkel van de hel. 
 

‘Omdat ons hart, door somberheid gedreven,
          Waar ’t zonnig leven zoet was,’ klagen zij,
‘Steeds van de logste dampen was vergeven,
          Verkeren wij in deze modderbrij.’

Met de typering van deze zondaars als ‘the sad, depressed, and gloomy’ maakt de “ik” 
hun bittere lot aan dat van hemzelf verwant.850 Ook hier gaat identificatie met trans-
formatie gepaard. Wie nagaat wat er in de commentaargeschiedenis in het bedoelde 
canto over deze zondaars wordt gezegd, stelt vast dat met een pathologiserende lezing 
van het lijden dat zich in de dampende rivier voltrekt, door de “ik” slechts een van 
de vele mogelijke betekenissen is gereleveerd. De betekenis van de ‘somberheid’ 
waarvoor de zondaars hier bestraft worden is namelijk meerduidig. De commentato-
ren verschillen van mening. Cialona en Verstegen menen dat met “tristi” (zoals de 

848 Blistein (2013, 35-36).
849 Styx is de naam van een infernale stroom, door Dante ontleend aan de mythologie. Zie Hansen 

(2004, 320).
850 De “ik” gebruikt hun lijden bovendien als demarcatiemiddel: terwijl het verblijf in de logge dam-

pen eeuwig zal voortduren, is zijn eigen psychopathologische conditie gelukkig tijdelijk van aard 
(‘eternally’ (1) versus ‘temporary’ (2) en ‘soon end’ (3)).
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‘somberheid’ in de Italiaanse versregels is aangeduid) geen somberheid betreft in de 
meest alledaagse betekenis van het woord (een “terneergeslagen stemming”) maar 
veeleer ‘een speciaal soort wrok of verbittering als gevolg van de hoofdzonde “acedia”: 
traagheid, laksheid of logheid, die volgens middeleeuwse opvatting leidde tot rede-
loze onlust. De lijders deden niets anders dan bozig broeden, zoals ze hier bozig 
broeden in de modder.’851 De zondaars boeten hier dus voor een van de zeven hoofd-
zonden die de mens volgens de katholieke leer van Gods genade uitsloot. Ook Musa 
brengt ‘tristi’ in verband met “acedia”: ‘acedia (sloth) was equated with tristitia in 
early fourteenth-century scholastic teaching. It seems unlikely to me that Dante 
would have been unaware of such an equation’.852 Maar omdat voor deze hoofd-
zonde ook al wordt geboet op de Louteringsberg (vergelijk canto 18), twijfelt Musa 
over de juistheid van deze interpretatie: ‘it is difficult to reach a final conclusion 
concerning the identity of these sinners’.853 
 Daar komt nog bij dat “acedia” op haar beurt ook geen eenduidige betekenis 
kent. In A History of Melancholy van Jennifer Radden (2002) valt immers te lezen dat 
het begrip, volgens toen geldende opvattingen, behalve ter aanduiding van een zon-
de, ook kon refereren aan een symptoom van een ziekelijke toestand, bijvoorbeeld 
van melancholie: ‘it fell midway between a disease to which it victims haplessly suc-
cumbed and a bad habit’.854 Wanneer er in het bedoelde canto “acedia” is gethemati-
seerd, dan is dus nog maar de vraag welke van deze betekenissen er mee gemoeid is, 
‘associated as it was both with sorrow and dejection and with inertia and lassitude, 
acedia seems to be reducible to neither.’ 855 
 De toestand van de “bozige broeders” in de vijfde hellekring laten zich dus niet 
ondubbelzinnig lezen als de uitdrukking van een depressieve of droevige 

851 Cialona en Verstegen (2001, 52). 

852 Musa (1995, 67-68). Zie over “acedia” het werk van Wenzel (2017).
853 Musa, (1995, 67).
854 Radden (2002, 20).
855 Radden (2002, 71). Ook Stanley Jackson wijst in zijn boek Melancholia and Depression. From 

Hippocratic Times to Modern Times (1990) op de meerduidigheid van het begrip “acadia”: ‘Some 
modern authors have viewed acedia as little more than a medieval term for what we would call 
depressive states or as a synonym for melancholia in its own time. Others have thought of it as 
merely a term for sloth or laziness. These are clearly misleading simplifications. This troublesome 
state was not merely dejection or sorrow. Nevertheless, from its beginnings it was associated with 
tristia (dejection, sadness, sorrow), and this connection continued; there were frequent referent 
references to desperation (despair) in writings about acedia; and it was intermittently brought into 
associated with melancholia in the late Middle Ages. Similarly, despite having come to be referred 
to as the sin of sloth, in the late medieval period and subsequently, acedia was not merely sloth. 
Nevertheless, lassitude, weariness, inaction, carelessness, and neglect were all aspects of acedia to 
varying degrees in various instances.’ (1986, 66).
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gemoedstoestand, terwijl dat nu juist is wat de “ik” wel doet. De verwantschap die 
de “ik” construeert, komt dus tot stand op basis van de-ambiguisering van de bete-
kenissen die kunnen worden verbonden aan hetgeen in canto 7 is uitgedrukt. Op-
nieuw is daarbij bovendien een element van “ontmoralisering” in het geding; dat er 
in de vijfde cirkel geboet zou kunnen zijn voor de zondes de traagheid, laksheid of 
logheid komt in het geheel niet ter sprake.856 
 Het is voor mijn analyse niet relevant deze toe-eigening in fragment XXVI te 
bekritiseren; veeleer moet de functie ervan onder ogen worden gezien. Er is, zo zou 
ik willen stellen, sprake van een tweeledig effect. Met het construeren van gelijkenis-
sen met personages uit een gedicht van een middeleeuws auteur, wordt ten eerste het 
eigen actuele lijden in diachroon perspectief geplaatst; dat wat eerder in isolement 
werd beleefd, wordt nu in de geschiedenis verankerd, als maakte de ‘ik’ met zijn be-
roerde psychopathologische conditie deel uit van een eeuwenoude broederschap. 
Hier is sprake van de constructie van “a sense of belonging” in historische zin. Daar-
mee is, in de tweede plaats, uiteraard ook aan prestige gewonnen; de “ik” heeft ver-
wantschap geconstrueerd met personages uit een canoniek en gezaghebbend literair 
werk; depressie maakt hem onderdeel van een prestigieus gezelschap van patiënten. 
Ik kom daar in paragraaf 5.4. op terug. 
 Ik verlaat hier kort mijn analyse van het werk van Blistein om te laten zien dat La 
Divina Commedia vaker een plaats heeft gekregen in mijn corpus.857 De volgende 

856 Bovendien doet de “ik” precies dat waarvoor Stanley Jackson gewaarschuwd heeft in zijn boek 
Melancholia and Depression (1986): daarin is aan “acedia” een uitvoerige historiserende bespreking 
gewijd: “acedia” moet zijns inziens worden beschouwd binnen de grenzen van een specifieke we-
tenschapshistorische context en kan in ieder geval niet worden opgevat als ‘a medieval term for 
what we would call depressive states or as a synonym for melancholia in its own time. […]These 
are clearly misleading simplifications.’ Jackson (1986, 66).

857 Referenties aan Dante komen in autobiografieeën handelend over depressie überhaupt veelvuldig 
voor, ook in werken die niet tot het bestudeerde corpus behoren. Een voorbeeld is de Vlaamse 
autobiografie Dantes Tiende Cirkel. Het verhaal van mijn depressie (2008) van Boudewijn Vanpe-
teghem waarin een “ik” over zijn depressie vertelt en daarbij kritiek uit op Dante die in zijn La 
Divina Commedia slechts negen hellekringen beschreef, terwijl het er volgens de “ik” tien hadden 
moeten zijn: ‘Dante wist niet dat er daaronder nog een tiende citkel ligt. Daar lijden die gebukt 
gaan onder een depressie en - samen met hen - hun naaste verwanten.’ (10) Een ander voorbeeld 
is het werk Darkness Visible. A Memoir of Depression (1992) van William Styron. Daarin gaan de 
openingsregels van het beroemde gedicht vergezeld van het volgende commentaar: ‘his all-too-
familiar lines still arrrest the imagination with their augury of the unknowable, the black struggle 
to come.’ (83) Net als in fragment IV uit het werk van Rice-Oxley wordt in deze autobiografie een 
subcanon van depressieliteratuur gecreëerd:

 Through the course of literature and art the theme of depression has run like a durable thread of 
woe - from Hamlet’s soliloquy to the verses of Emily Dickinson and Gerard Manley Hopkins, 
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passage stamt uit het hoofdstuk ‘Books’, waarin de “ik” uit Underneath the Lemon 
Tree van Rice-Oxley (2008) werken identificeert die volgens hem depressie uitdruk-
ken. De historiserende functie van intertekstualiteit komt tot uitdrukking wanneer 
de “ik” zich - als was hij bezig met genealogische onderzoekingen - afvraagt: ‘I won-
der how far back you have to go to find the earliest mention of a midlife crisis or an 
existential depression.’858 Nadat hij heeft ondervonden dat hij in ieder geval terecht 
kan bij Hamlet (rond 1600) van William Shakespeare ontdekt hij dat zijn pathologie 
nog veel verder in de geschiedenis kan worden geplaatst:

[Fragment XXII]
(1) [Hamlet] was written four hundred years ago. (2) I go back even 
further, pull down a volume of Dante’s Divine Comedy. (3) It is on the 
shelf with Proust and Milton and all those other books I pretend to 
have read. (4) I really am a dreadful show-off. (5) Anyway, opening The 
Portable Dante at Hell, I am amazed by the opening canto: 
  Midway upon the journey of our life
  I found myself within a forest dark,
  For the straightforward pathway had been lost.
  Ah me! how hard a thing it is to say
  What was this forest savage, rough, and stern,
  Which in the very thought renews the fear.
  So bitter is it, death is little more;
  But of the good to treat, which there I found,
  Speak will I of the other things I saw there.
  I cannot well repeat how there I entered,
  So full was I of slumber at the moment
  In which I had abandoned the true way.
(6) So breakdown is Hell; depression is Purgatory; and recovery, well, 
recovery when it comes will be Paradise.859 

De narratieve geleding van La Divina Commedia laat zich volgens de “ik” eenvoudig 
met een actuele psychopathologische ervaring vereenzelvigen: ‘Hell is breakdown’, 
‘depression is Purgatory’ (6). Ook hier is op de beroemde drieslag van Dantes werk 

from John Donne to Hawthorne and Dostoevski and Poe, Camus and Conrad and Virginia 
Woolf. […] It is a suffering that often tinges the music of Beethoven, of Schumann and Mahler, 
and permeates the darker cantatas of Bach. (82)

858 Rice- Oxley (2012, 208-209). 
859 Rice-Oxley (2012, 209-210).
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een beroep gedaan. Opvallend is het gemak waarmee dat gebeurt. Nadere toelichting 
op deze associaties ontbreken. Sterker nog, met het causale element “so” wordt de 
relatie tussen zijn pathologie en Dantes reis als vanzelfsprekend voorgesteld.860 Het 
prestige van Dantes werk wordt daarbij expliciet gemaakt. Met de kritische zelftype-
ringen ‘pretended to heave read’ en ‘show-off’ (3) releveert de “ik” immers tezelfder-
tijd de door hem veronderstelde status van Dantes werk. De zelftypering ‘dreadfull 
show-off’ komt overigens in een ironisch licht te staan wanneer men zich realiseert 
dat de “ik” citeert uit een (inmiddels ook) op het internet raadpleegbare Danteverta-
ling van de Amerikaanse dichter Henry Wadsworth Longfellow (uit 1867).861 Dat hij 
de Portable Dante daadwerkelijk in bezit heeft, zoals hij op verschillende wijzen sug-
gereert, valt dus nog maar te bezien. Aan de gevoelde overeenkomstigheid doet dit 
echter niets af. 
 Ik keer terug naar Blistein. Bij het construeren van affiliaties met de protagonist 
uit Dantes gedicht, heeft de “ik” uit David’s Inferno het niet gelaten. Ook met de 
auteur van het dichtwerk ontwaart hij sterkte gelijkenissen. Dat betekent dat de “ik” 
veelvuldig komt te spreken over Dantes biografie waarin hij episodes van depressivi-
teit herkent die hem aan die van zichzelf doen denken. Dit is, zo blijkt uit onder-
staand fragment, mede het gevolg van de vanzelfsprekendheid waarmee de “ik” Dan-
te de protagonist, met Dante de auteur vereenzelvigt:

[Fragment XXIII]
(1) If Dante wasn’t afflicted with a least a touch of depression before he 
left Florence, it’s hard to imagine him escaping it after he left. (2) I see 
him at his writing desk, looking out the stone arched window in the 
home of his current patron. (3) I see him envisioning Hell in his mem-
ories of the politically restless streets of Florence and Rome; 

860 Daarbij draagt de uitvoerige beschrijving van de handelingen die aan zijn inzicht vooraf gegaan 
-‘pull down a volume’ (2) en ‘opening the Portable Dante’(5) - als mede de articulatie van zijn 
verbazing in (5), werken mee aan de suggestie dat de verwantschap met de inhoud van het gedicht 
pas na een gefaseerd “ontmantelingsproces” is ontdekt (en dus niet reeds op voorhand werd aange-
nomen of eigenhandig zou zijn geconstrueerd). 

861 Men vindt deze bijvoorbeeld via een eenvoudige zoekopdracht op Gutenberg en <http://www.
poets.org>. De vertaling uit de Portable Dante van Mark Musa (2003, 3) luidt immers: ‘Midway 
along the journey of our life/I woke to find myself in a dark wood/ for I had wandered off from 
the straight path. / How hard it is to tell what it was like,/this wood of wilderness, savage and 
stubborn/ (the thought of it brings back all my old fears), / a bitter place! Death could scarce be 
bitterer./But if I would show the good that came of it/I must talk about the things other than the 
good. / How I entered there I cannot truly say,/I had become so sleepy at the moment/when I first 
strayed, leaving the path of truth’. (Inf., 1, 1-12)
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envisioning Purgatory in the November days of gray pouring rain; en-
visioning Paradise in the shifting colors of a spectacular sunset over a 
grove of olive trees. (4) All while wondering if he can ever go home. (5) 
Wondering, more importantly, if he will ever be able to complete his 
masterpiece.862 

Om te kunnen demonsteren op welke wijze Dantes biografie in het vertoog van de 
“ik” zijn intrede doet en om te laten zien dat ook hierbij mechanismen van selectie 
een rol spelen is het noodzakelijk kort samen te vatten wat er over Dantes levensloop 
wordt verteld in de studies die ik heb geraadpleegd. Dantes vertrek uit Florence 
waarover de “ik” in zin (1) van dit fragment spreekt, kan worden herleid tot wat door 
biografen is beschouwd als een cruciaal moment in Dantes levensloop: de verban-
ning uit zijn geboortestad in het jaar 1302. De “ik” uit Blisteins autobiografie heeft 
daar elders over verteld: ‘He has been forced to exile from his beloved Florence, and 
reduced to wandering the solitary roads of Northern Italy […] living off the kind-
nesss of patrons’.863 Aan deze gebeurtenis, waar biografische studies inderdaad uit-
voerig bij stilstaan, ging, globaal samengevat, het volgende vooraf. Dante had zich in 
1295 aangesloten bij een gilde: “the Guild of Physisians and Apothecaries (a pan-
technicon which included saddlers, packers, hatters, painters and other craftsman)”.864 
Dat leverde hem naast de behartiging van zijn artistieke belangen ook de mogelijk-
heid op om hogere openbare ambten te bekleden. Zo werd Dante actief op het poli-
tieke toneel van Florence (daaraan refereert de “ik” in (5)) waarbij hij geregeld optrad 
als gezant van zijn stad. In 1300 werd hij gekozen tot lid van het stadsbestuur. 
 Gedurende zijn politiek-bestuurlijke loopbaan sloot hij zich op enig moment aan 
bij de groepering van de zogenoemde Witte Welfen ‘and their policy of defending 
Florentine autonomy’.865 Deze Witte Welfen waren gematigd pausgezind, pleitten 
voor het functioneren van Florence onder wereldlijk (keizerlijk) gezag en vonden 
hun politieke tegenstanders in de Zwarte Welfen die fanatieker pausgezind waren en 
juist kerkelijke suprematie voorstonden.866 Juist op het moment dat Dante in 1301 
een diplomatiek bezoek brengt aan de paus in Rome, grijpen de Zwarte Welfen de 
macht in Florence. Zij verbieden Dante ooit nog naar zijn geboortegrond terug te 
keren: ‘Dante Alighieri and fourteen other Whites were condemned to death in ab-
sentia; should any fall into the power of the Florentine commune, he would be 

862 Blistein (2013, 214-215).
863 Blistein (2013, 1).
864 Scott (2004, 316).
865 Scott (2004, 318).
866 Zie Scott (2004, 309-336), Bemrose (2000, 37-83).
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burned at the stake’.867 Over de details van deze tragische wending is weinig bekend. 
Hainsworth en Robay stellen: ‘of his considerable involvement in Florentine affairs 
before his exile [Dante] wrote nothing, either at the time or later’ en ‘much of his 
exile remains obscure.’868 Men neemt aan dat Dante, tot aan zijn dood in 1321, heeft 
verbleven aan hoven in verschillende Italiaanse steden en dat hij voor zijn levenson-
derhoud afhankelijk was van ‘moral and material support […] by various ruling fa-
milies’.869 Men vermoedt dat hij juist gedurende deze ballingschap La Divina Com-
media voltooid heeft.
 De impact die de verbanning op Dante heeft gehad, is amper gedocumenteerd: 
‘the exile itself, which would last the rest of his life, is never dated by him, its circum-
stances never explained and the wanderings never detailed’.870 Wel is er veel gespecu-
leerd. Hoewel ook Stephen Bemrose in zijn biografie A New Life of Dante (2000) op 
gebrek aan relevante informatie wijst - ‘his complex wanderings in the first decade of 
banishment can by no means be plotted with certainty’871 - geeft hij met zijn woord-
keuze ‘complex wandering’ (die weer overeenkomt met de woordkeuze van Hains-
worth en Robey hierboven) wel degelijk iets prijs van de door hem vermoede gevol-
gen: de dichter moet zich ontheemd hebben gevoeld. Elders herhaalt de biograaf 
deze indruk in dramatischer bewoordingen ‘he has wandered, virtually like a beggar, 
almost everywhere the Italian language is spoken.’872 Ook heeft hij het over ‘unexpect-
ed poverty’873 die Dante zouden hebben gedwongen ‘to act in administrative and 
diplomatic capacities for the various noblemen at whose courts he resided.’874 Boven-
dien maakt Bemrose melding van eenzaamheid: ‘soon he set out northward once 
again, a more isolated figure than ever’.875 Hij meent op basis van een biografische 
interpretatie van de verzen 55-60 van canto 17 in het ‘Paradiso’ - waarin een twaalf-
de-eeuwse kruisvader zich tot de pelgrim richt - dat Dante verdriet en vervreemding 
moet hebben ervaren:876

867 Scott (2004, 319).
868 Hainsworth and Robey (2015, 18).
869 Hainsworth and Robey (2015, 15).
870 Hainsworth and Robey (2015, 15).
871 Bemrose (2000, 64).
872 Bemrose (2000, 84-85).
873 Bemrose (2000, 83).
874 Scott (2004, 66).
875 Bemrose (2000, 83).
876 Hij stelt: ‘[Lines] [XVII, 55-60] refer of course to the grim consequences of the events we have 

just described.’ (64)
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Dat jij van wat je liefhebt weg moet gaan
          Is pas de eerste pijl die jou zal raken
Der droefenis van ‘t ballingenbestaan.

Te zout zal jou het brood van vreemden smaken;
                    Klimmend en dalend zul je ook op tal
          Van vreemde trappen diepe zuchten slaken;

In fragment XXIII heeft ook de “ik” naar Dantes reactie op de gedwongen verban-
ning gegist (zie zinnen 1-4). De autobiografie blaast in alle speculaties dus een trom-
petje mee. Van introspectie is daarbij geen sprake meer, een empathische observatie 
en interpretatie van de belevingswereld van Dante is ervoor in de plaats gekomen: “I 
see him” (2), (3)) en: ‘all while wondering if he” (5), (6). Hij denkt zelfs zicht te heb-
ben op het - niet zelden in beslotenheid voltrokken - proces van de creatieve genese 
van poëzie: hij identificeert met stelligheid de bronnen die bij de tekstontwikkeling 
van La Divina Commedia ter inspiratie zouden hebben gediend: ‘Purgatory’ is geba-
seerd op de observatie van ‘gray pouring rain’, ‘Paradiso’ op een indrukwekkende 
‘sunset’ (3)) en het ‘Inferno’ op zijn pijnlijke herinneringen aan Florence’.877 Net als 
Bemrose hanteert hij dus een biografische lezing, waarbij het ontstaan van het ge-
dicht en Dantes verbanning met elkaar in verband worden gebracht. Bovendien ty-
peert hij, evenals de genoemde biografen, de impact voornamelijk in termen van 
‘wandering’: de verbanning lijdt tot twijfel ‘if he will ever go home’(4), en creatieve 
onzekerheid ‘if he will be able to complete’ (5). 
 Nieuw is hier uiteraard de pathologisering van de gevolgen van Dantes vertrek uit 
Florence: La Divina Commedia is volgens de diagnose van de “ik” tot stand gekomen 
in een periode van vertwijfeling en onzekerheid die mede het gevolg zijn van een 
depressie, aangewakkerd door de verbanning. Dante is hier dus niet enkel geportret-
teerd als een berooide banneling, maar als een psychiatrisch patiënt. Fragment XXIII 
berust in dat opzicht dus op een extrapolatie van de schaarse biografische gegevens 
die over Dante bekend zijn. De “ik” heeft er, naar eigen diagnostisch inzicht, elemen-
ten aan toegevoegd en deze geherinterpreteerd. 
 De functie daarvan kan in de eerste plaats weer worden getypeerd in termen van 
collectivisering van het eigen lijden. Uiteraard construeert de “ik” ook hier ‘a sense of 

877 Verschillende commentatoren hebben getracht La Divina Commedia aan Dantes ervaringen in 
Florence te relateren. In het gedicht komen volgens Scott vele verwijzingen naar de stad voor: 
‘Blinded by pride, envy, and avarice (inf 6 74-75, 15, 67-68)) Florentines are […] omnipresent in 
the poet’s depiction of hell.’ (2004, 319) en: ‘We have seen that Dantes Inferno is peopled with 
Florentines; in purgatory 6, he condemns Florence as a desperately sick woman.’ (2004, 324).
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belonging’.878 De ‘lotgenotengroep’ is opnieuw uitgebreid; de “ik” deelt zijn leed niet 
enkel met de protagonist van Dantes gedicht, maar ook met de “historische” Dante 
(die ook hier aan elkaar gelijk worden gesteld). Hier werkt het mechanisme van his-
torisering: een eenentwintigste-eeuwse diagnostische term wordt zonder articulatie 
van relevante wetenschapshistorische problemen gerelateerd aan de ervaringen van 
een “ik” uit een veertiende-eeuws gedicht. Dat maakt dat depressie hier opnieuw 
wordt voorgesteld als een conditie met een rijke historie; sporen van het actuele, in 
isolement beleefde lijden van de “ik” kunnen in eeuwenoude bronnen worden aan-
getroffen. 
 Maar er zijn nog enkele andere implicaties: de “ik” identificeert zich immers niet 
met een willekeurig schrijver, maar met een auteur die door velen wordt beschouwd 
als een van de grootste dichters van de westerse literaire canon. Albert Russell Ascoli 
kan in dit verband als vertegenwoordiger gelden van hetgeen velen eerder hebben 
opgemerkt. In zijn studie Dante and the Making of a Modern Author (2011) betoogt 
hij dat ‘it seems obvious that no single work and no writer in the Western canon pos-
sesses more authority, in a generalised sense of widely-acknowledged cultural prestige 
and ideological weight, than do Dante Alighieri and the ‘poema sacro’ […]’.879 En: 
‘the Commedia was recognized as a classic, comparable to the great poems of anti-
quity in a way that no other vernacular work of his area was.’880 De veronderstelde 
uitzonderlijke autoriteit van Dante is ook in fragment XXIII verwerkt: in zin (6) 
wordt deze gereleveerd met ‘his masterpiece’: een term die bij uitstek noties van uit-
zonderlijkheid oproept. Elders in de autobiografie komen vergelijkbare bewoordingen 
voor, bijvoorbeeld op pagina 2, wanneer het gedicht door de “ik” voor het eerst ter 
sprake wordt gebracht: ‘his mission is to [write] a masterpiece that will capture all the 
hopes, foibles, and dreams of man in a way that nobody else ever had.’ (2) Het uitzon-
derlijke van Dantes werk is ook vervat in de volgende beschrijving: ‘Dante [shares] top 
billing with Shakespeare as the best writer of all time’ (8) en ‘brilliant as his master-
piece is, Dante knows he’s really still telling an old story. He’s just telling it better than 
anyone ever told it before.’881 Deze gearticuleerde autoriteit van Dante in de westerse 
cultuurgeschiedenis geeft de geconstrueerde ‘sense of belonging’ extra reliëf. De hier 
besproken intertekstualiteit heeft ook een legitimerende functie; het depressieve “ik” 
vergelijkt zich met een gezaghebbend, dichterlijk talent. Het al te aardse lijden wordt 
zo als het ware boven het momentane uitgetild en geësthetiseerd.

878 Hagerty e.a. (1996, 237).
879 Ascoli (2011, 3). 
880 Ascoli (2011, 3). 
881 Blistein (2013, 245). 
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 Opmerkelijk is dat de “ik” uit Blisteins autobiografie de verwantschap met Dante 
ook tot onderwerp van meta-narratieve reflectie heeft gemaakt. Wie in de beschrij-
ving van een actuele (pathologische) ervaring een alliantie sluit met de een van de 
beroemdste vertellers en protagonisten uit de West-Europese cultuurgeschiedenis 
waarvan we naar verhouding bar weinig zeker weten, heeft klaarblijkelijk iets uit te 
leggen. De paragraaf ‘Dante en Me’ - een titel die boven een herinnering aan een 
dierbare vriendschap of zoete liefdesgeschiedenis niet zou misstaan en op een intieme 
verbintenis relatie zinspeelt - bevat de volgende overweging:
 

[Fragment XXIV]
(1) [T]o invoke his [Dantes] name for a book like this seemed a bit 
contrived. (2) While I could feel the parallels on multiple levels, on the 
surface our only resemblances are that we’re both Gemini writers with 
aquiline noses. (3) At first I thought, well, I’ll include some academ-
ic-type essays about Dante to try to obfuscate the apparent tenuousness 
of the connection. (4) But as I began to immerse myself more deeply 
into both The Divine Comedy and my own writing, the parallels began 
to click into place in ways that felt increasingly seamless.882

Als “dweperij” moet de door hem gevoelde verwantschap - tot uitdrukking gebracht 
in woorden als ’parallels’(1, 3), ‘resemblances’, ‘we’re both’ (1), ‘connection’ (2), “we 
too” (10) en in de beeldspraak “click into place” in (3) - niet worden afgedaan. Al-
hoewel de woorden ‘contrived’ (dat “bedrieglijk” betekent), “to obfuscate” (als in: 
verhullen) en “tenuous” (in de betekenis van: onbeduidend) lijken te zinspelen op 
misleiding, wordt dat in de loop van het fragment ontkracht. De door de “ik” veron-
derstelde relatie van gelijkenis mag dan niet gegrond zijn in het feitelijk vaststelbare, 
gefundeerd is zij wel; zij is immers in de wetenschappelijke literatuur verankerd: de 
“ik” suggereert het bestaan van “academic-type essays” die zijn gevoelde verwant-
schap zouden ondersteunen. De verbintenis is slechts ‘apparent tenuous’, de bedrieg-
lijkheid slechts schijn (‘seemed contrived’ (1)) en enkel een oppervlakkige lezing, ge-
richt op de onmiddellijk zichtbare werkelijkheid (‘on the surface’ (2)), zou de 
evidente verbanden over het hoofd zien. Dat de verwantschap door de “ik” welbe-
wust gezocht zou zijn, ten slotte, wordt ontkracht wanneer aan die verbanden zelf 

882 Blistein (2013, 260, cursivering in origineel).
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“agency” wordt verleend: ‘Parallels began to click into place’ (4). De connectie be-
staat in die zin “subject-onafhankelijk”.883 
 Is daarmee de kous af? Bijna. Zijn motivering om juist Dante als lotgenoot te 
identificeren wordt onmiddellijk daarop, opnieuw via intertekstualiteit, uitgebreid 
met een beroep op interpretaties waarin Dantes werk allegorisch is uitgelegd. Dat 
maakt wat hem betreft dat ook zijn lezers in Dante een zielsverwant kunnen vinden:

[Fragment XXV]
(1) For while, as countless books have attested, The Divine Comedy is 
the journey of one man, it is also the journey of everyman. (2) Indeed 
my journey through Hell (and hopefully not back), was and is every bit 
as important to humanity as Dante’s. (3) And so is yours. (4) And 
yours. (5) And yours. (6) The Dark Wood - yes, we all have been there. 
(7) Limbo, we’ve been there, too. (8) Hell and Purgatory, we’ve tasted 
them.884

  
Het behoeft geen toelichting dat deze passage op velerlei punten een contrast vormt 
met tekstfragment IX. Van eenzaamheid en zelfgerichtheid is definitief geen sprake 
meer (vergelijk de enumeratie van ‘yours’ (3), (4), (5) en de herhaling van ‘we’ (6), 
(7), (8)) alsmede de daarin aangezette opposities tussen het publieke en het particu-
liere: ‘the journey of one man’ en ‘the journey of everyman’ zijn aan elkaar gelijk, net 
als (het belang van) Dantes tocht van het ‘Inferno’ naar het ‘Paradiso’ en zijn eigen 
depressiegeschiedenis.

883 Intussen moet worden opgemerkt dat de veronderstelde gelijkenissen tussen de “ik” en Dante 
andermaal zijn uitgebreid; met hem deelt de “ik” immers niet enkel de beroepskeuze (‘we’re both 
writers’), maar ook fysionomische eigenschappen (de adelaarsneus). Wie de legitimiteit van de 
vergelijking wil beoordelen raadpleegt: <http://www.amazon.com/David-Blistein/e/B00B3K-
3GUC>. Zie over veronderstelde uiterlijke kenmerken van Dante het werk van Braida e.a. (2007). 

 Bovendien zagen beiden volgens hem het levenslicht onder het sterrenbeeld ‘Gemini” (Tweelin-
gen). Hun overeenkomsten strekken zich dus tot astrologische dimensies uit. Commentatoren die 
Dantes geboortedag hebben besproken vermelden inderdaad het sterrenbeeld Tweelingen. Jay 
Ruud stelt: ‘under the sign of Gemini, Dante Alighieri is born in Florence.’ (2008, 535). De “ik” 
zinspeelt uiteraard op de veronderstelling dat mensen met hetzelfde sterrenbeeld eigenschappen 
delen. Zie onder meer: A History of Western Astrology. Volume II. The Medieval and Modern Worlds 
(Campion, 2009) en A History of Horoscopic Astrology (Holden, 2006) Over het sterrenbeeld Ge-
mini kan men lezen in Gemini. Sun Sign Series van Joanna Martine Woolfolk (2011).

884 Blistein (2013, 260).
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5.4. Besluit

Uit de analyse is opnieuw gebleken dat in de bestudeerde autobiografieën niet één 
“ik” vertegenwoordigd is, maar dat in elk werk steeds verschillende “ikken” kunnen 
worden aangewezen die zich op verschillende wijzen tot hun lijden verhouden. Dat 
lijden kent daardoor geen een eenduidige betekenis. 
 In de door mij besproken fragmenten in paragraaf 5.2. is het eenzaamheid troef. 
Wie deze fragmenten (respectievelijk I - VIII) in samenhang beziet, vindt een verza-
meling semantisch verwante termen waarvan gevoelde afzondering en isolement de 
gemeenschappelijk notie is. Voorts drukken spatiële strategieën in diezelfde fragmen-
ten ervaringen van afzondering en verloren “verbinding” met de buitenwereld uit. 
Des te sterker is in die passages de gerichtheid op en analyse van de “binnenwereld”, 
zeker in die fragmenten waarin ervaringen van eenzaamheid met behulp van de ‘nar-
ration simultanée’ zijn voorgesteld in het hyperindividuele (en dus weinig commu-
nicatieve) vertoog van een “egocentrisch” belevend-ik. Aldus onderschrijven deze 
passages de vaststellingen van Ratcliffe (2015) en Karp (1996). Hun studies demon-
steren hoezeer het lijden aan depressie kan zijn bepaald door de beklemmende erva-
ring dat ‘the prison of depression is mine and mine alone’.885

 Tezelfdertijd echter kunnen passages worden aangewezen waarin het isolement 
heeft plaatsgemaakt voor noties van gemeenschappelijkheid. In deze passages kon 
een “ik” worden geïdentificeerd dat niet louter zelfgericht is maar relaties aangaat 
met (het lijden van) anderen (zie tekstfragmenten IX tot en met XIV), bijvoorbeeld 
met dat van veronderstelde lezers. Noties van afgrenzing en isolement maken er 
plaats voor wat men een “idioom van gelijkenis” zou kunnen noemen: generalise-
rende beschrijvingen van depressie en het gebruik van collectiviserende voornaam-
woorden (‘we’, ‘you’). Depressie is hier niet louter ‘mine and mine alone’, de “ikken” 
maken juist gewag van ‘the experience of fitting in or being congruent with other 
people, groups, or environments through shared or complementary characteristics’886 
en construeren dus hetgeen men in sociaalpsychologische studies ‘a sense of belon-
ging’ noemt, ‘associated with affiliative behavior and psychological and social 
functioning.’887 Op basis van mijn analyse kan dus opnieuw worden vastgesteld dat 
er in de autobiografieën “ontwikkeling” is uitgedrukt; ditmaal betreft het niet (pri-
mair) een cognitieve transitie (zoals beschreven in hoofdstuk 4), maar in de allereer-
ste plaats een ontwikkeling in sociabiliteit: een “ik” dat eenzaam en zelfgericht is, 

885 Ratcliffe (2015, 201).
886 Hagerty e.a. (1996, 237).
887 Hagerty e.a. (1996, 237).
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ontplooit zich tot een “ik” dat zich met lotgenoten identificeert en affiliaties veron-
derstelt met lezers. 
 Bovenstaande constateringen creëren een perspectief tegen de achtergrond waar-
van uitspraken kunnen worden gedaan over de intertekstuele verwijzingen die in dit 
verband een sterk socialiserende functie hebben: verwijzingen naar romanpassages, 
poëzie en een film- respectievelijk La Nausée van Sartre (in tekstfragment XVI en 
XVII), de Duitse film Höstsonaten (in XVIII en XIX ), en La Divina Commedia van 
Dante (in XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV en XXV) - laten zich lezen als procedés van 
identificatie. Intertekstualiteit is dus deel van het geheel van tekstuele strategieën 
waarmee congenialiteitsrelaties zijn uitgedrukt en waarmee de transitie is geconstru-
eerd van een zelfgericht “ik” naar een “ik” dat zijn lijden boven het strikt particuliere 
ervaren verheft door dat lijden betekenis te verlenen in relatie tot voor hem beteke-
nisvolle anderen. Getemperde eenzaamheid is van deze identificatieprocedés welis-
waar een belangrijk, maar uiteraard niet het enige effect: verwijzingen naar La Nau-
sée, Höstsonaten en La Divina Commedia krijgen steeds een plaats in een nauwgezette 
zelfanalyse, waarbij de “ik” dat wat hij leest (of bekijkt), gebruikt om de eigen erva-
ringen te begrijpen en betekenis te verlenen. Het herkennen van het eigen lijden in 
ervaringen uitgedrukt in literaire geschriften levert zelfinzicht op.
 De socialiserende functie van intertekstualiteit kan nog nauwkeuriger worden 
omschreven door aandacht te besteden aan enkele samenhangende tendensen van 
transformatie die de ontwikkelingsgang van de “ik” en de betekenis van zijn depressie 
bepalen. Over (a) de tendens van collectivisering heb ik hierboven al het een en ander 
gezegd: toe-eigening van literair bronnenmateriaal maakt de-individualisering van 
het lijden mogelijk; het in isolement beleefde lijden laat zich, nadat gedichten en 
romans gelezen zijn, vergelijken met of staven aan dat van anderen. Dit laatste heeft 
uiteraard niet enkel sociale en epistemische implicaties, maar ook morele - dat er 
lotgenoten zijn met wie het leed kan worden gedeeld, relativeert ook de door de “ik” 
zo sterk gereleveerde marginaliteit en zeldzaamheid van de eigen ervaringen. Inter-
tekstualiteit levert in dat opzicht dus perspectief op mechanismen van inclusie en 
legitimering.
 Met collectivisering is (b) ook een tendens van historisering gemoeid: de conge-
nialiteitsrelaties bestaan enkel bij de gratie van mechanismen van dehistorisering en 
decontextualisering. Het effect hiervan is intrigerend; terwijl de interteksten worden 
geactualiseerd (en dus gedecontextualiseerd), wordt depressie gehistoriseerd. Dankzij 
de (in dit opzicht grenzeloze) vrijheid die de “ikken” zich hebben vergund personages 
als Roquentin, Eva en Dante als zielsgelijken toe te eigenen, wordt depressie aan het 
momentane beleven onttrokken en voorgesteld als pathologie die reeds vele eeuwen 
in de cultuurgeschiedenis verankerd is. 
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 De collectivisering en historisering hangen, ten slotte, nauw samen met (c) esthe-
tisering. Deze tendens laat zich goed beschrijven tegen de achtergrond van het in 
hoofdstuk 2 beschreven communicatieprobleem dat volgens medisch sociologen in 
het geding is wanneer men het eigen lijden aan anderen wil uitleggen. Ik citeerde 
David Karp die in dit verband over de ‘incommunicability of depression’ spreekt: 
‘those with depression experience an abidingly deep emotional alienation [because 
they are unable] to communicate their feelings, sometimes even to psychiatrists’.888 
Daarmee geeft hij aan dat talige middelen veelal ontoereikend worden geacht om de 
depressieervaring adequaat - als in: corresponderend met het werkelijk beleefde lij-
den - voor het voetlicht te brengen. De affiliatie met personages uit (canonieke) lite-
raire geschriften levert de “ik” in dat opzicht ook een nieuw vocabulaire van zelfdes-
criptie op; de interteksten reiken hem als het ware “voorgevormde taal” aan waarmee 
de betekenis van depressie kan worden uitgedrukt. Fragment XX uit het werk van 
Blistein waarin de “ik” letterlijk Dantes woorden in de mond neemt om de eigen 
ervaringen uit te drukken is hiervan een treffend voorbeeld. 
 Deze praktijk van “leentjebuur” impliceert ook esthetisering van de eigen erva-
ring: in die zin dat niet om het even welke taal wordt aangewend, maar taal die 
veelvuldig “mooi” en “waardevol” is genoemd. Dat wat eens object was van ongeor-
dend, zinloos en onaangenaam ervaren - van het “waardeloze”, als ik dat zo mag 
stellen - wordt dankzij intertekstualiteit in verband gebracht met daaraan tegenover-
gestelde noties van het gestileerde, het artistieke, het mooie en betekenisvolle waar-
mee men de geselecteerde literaire geschriften gewoon is te associëren. De “ikken” 
releveren dit zelf ook frequent, bijvoorbeeld wanneer zij expliciet het prestige benoe-
men dat in de commentaartraditie aan de door hen geciteerde geschriften is toege-
kend. Intertekstualiteit hangt dus ook in dit opzicht samen met legitimering; depres-
sie wordt immers in verband gebracht met (het werk van) gezaghebbende auteurs 
wier status en waarde, in ieder geval volgens de “ikken” zelf, onomstreden is.889 

888 Karp (1996, 43).
889 Identificatie met min of meer gezaghebbende auteurs komt in het corpus veelvuldig voor. In het 

werk van Brampton bijvoorbeeld wordt verwantschap gezocht met onder meer het werk Goethe, 
(33), Hesse (vii), Camus (86) en Elliot (138). Dat wil niet zeggen dat de verwijzingen in het 
corpus altijd de verondersteld “hogere” cultuur betreffen. Blistein, bijvoorbeeld, plaatst boven zijn 
hoofdstukken onder meer citaten van Marilyn Monroe (151) en Cookie Monster (131), Boddé 
noemt, behave De krachtmeting van Jaap Berend Bakker (92), de Brandenburgse concerten van 
Bach (107) en pianoconcerten van Rachmaninoff (171), ook Elsiviers gids van de zangvogels (170) 
en het Rijmwoordenboek van Jaap Bakker (189). De legitimerende functie (dankzij verwantschap 
met gezaghebbende auteurs) is dan uiteraard minder evident. De collectiviserende functie is er 
duidelijk weer wel. Vervolgstudie van meer materiaal zou moeten uitwijzen welke afzonderlijke 
functies verschillende typen intertekstuele verwijzingen kunnen vervullen. In het geval van Boddé 
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 Evenals in hoofdstuk 4 is ook nu zicht verworven op de vraag wat er met de in-
terteksten gebeurt als deze worden geïncorporeerd in de vertelling van een “ik” die ze 
aan de eigen ervaringen verbindt. Ook de literaire werken blijven niet “intact”, maar 
ondergaan transformatie. Aspecten van deletie - in termen van Claes (2011) - kon-
den ook nu frequent worden aangewezen. Zo kon ook nu decontextualisering of 
dehistorisering worden geïdentificeerd: de psychologiserende lezing wordt door de 
“ik” ontplooid zonder rekening te houden met de commentaartraditie waarin de 
betekenis van het betreffende werk is doordacht. Hiermee samen hangt een tendens 
van deambiguisering: de identificerende lezing van de “ik” brengt in alle gevallen met 
zich mee dat eventuele meerduidigheid en onbepaaldheid van de geconsulteerde tek-
sten van het toneel verdwijnt.
 Ook nu kom ik tot de conclusie dat er tussen de functie van de interteksten - een 
socialiserende in dit geval - en de transformatie ervan een verband bestaat: de dehisto-
risering en de-ambiguisering komen tegemoet aan het verwerven van lotgenoten met 
wie het ongrijpbaar lijden kan worden gedeeld. Tezelfdertijd is het diezelfde meerdui-
digheid van de toegeëigende teksten die het de “ik” überhaupt mogelijk maakt de 
verwantschapsrelaties te construeren. Zeker in het geval van de toe-eigening van Dan-
te is van die meerduidigheid geprofiteerd. De allegorische functie van de intertekst 
wordt door Blistein zelfs expliciet gemarkeerd. Ik denk trouwens dat precies deze 
veronderstelde mogelijkheid het individuele met het algemene te verbinden een cru-
ciale rol speelt in de wonderbaarlijke reikwijdte van de hedendaagse receptie van deze 
tekst (waarvan de door mij besproken autobiografieën dus deel uitmaken). Daarin 
verkrijgt het particuliere lot van Dante voortdurend een veel algemenere betekenis. In 
titels van zelfhulppublicaties als Dante’s Path. A Practical Approach to Achieving Inner 
Wisdom (2004), ‘The Ultimate Self-Help Book. Dante’s Divine Comedy’ (2014) en 
How Dante Can Save Your Life.The Life-Changing Wisdom of History’s Greatest Poem 
(2017) kunnen in ieder geval uitnodigingen tot heilzame vereenzelviging worden her-
kend met wat zich in het dichtwerk heeft afgespeeld.890

Congenialiteit en intertekstualiteit - tot besluit 
De vraag naar de functie van literaire intertekstualiteit in autobiografische teksten 
over depressie is mede een vraag gebleken naar functies en betekenissen van lezen en 
literatuur. Ter illustratie doe ik een beroep op de studie Uses of Literature (2008) 

en Blistein zou het interessant zijn het apsect van “humor” of “ironie” (vgl. Cookie Monster en 
Elsiviers gids van de zangvogels) in de analyse te betrekken.

890 Op de website Dante Today - een samenwerking tussen Bowdoin College en Florida State Univer-
sity - bevat vele markante voorbeelden en korte analyses van Dantes receptie in de hedendaagse 
cultuur. Zie: <https://research.bowdoin.edu/dante-today/>.
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waarin literatuurwetenschapper Rita Felski vanuit historisch en sociologisch perspec-
tief heeft geïnventariseerd welke motieven er zoal aan lezen ten grondslag kunnen 
liggen. In het hoofdstuk ‘Recognition’ onderscheidt zij het belang van ‘herkenning’: 
‘reading [offers] a solace and relief not to be found elsewhere, confirming that I am 
not entirely alone, that there are others who think or feel like me’.891 Precies dat me-
chanisme kan in de bestudeerde autobiografieën worden aangewezen. Wat de “ik-
ken” uitdrukken is bij uitstek dat wat Felski de ‘experiential allegiance with a charac-
ter, as manifested in a felt sense of affinity of attachement’ noemt.892 Dezelfde 
premisse ligt trouwens ten grondslag aan de praktijken van bibliotherapie, waarin 
mogelijkheden tot identificatie die literatuur biedt reden vormen voor ‘the use of li-
terature and poetry in the treatment of people with emotional or mental illness’.893 
Door zich te identificeren met literaire personages, zo veronderstelt men, ‘individuals 
are exposed to a wide range of emotions, of which they can recognize something in 
themselves’.894 Wanneer de “ik” uit de autobiografie van Rice-Oxley stelt dat ‘books 
are at great help: they make you realise that you are not alone’ maakt hij deze functie 
expliciet.895 Hetzelfde doet de “ik” in het werk van Van Buuren wanneer hij opmerkt: 
‘Ik word omringd door de grootste denkers en schrijvers uit de geschiedenis, ze zijn 
er als ik ze nodig heb en vallen me nooit lastig. Is het vreemd dat mijn vriendenkring 
zich meer en meer heeft beperkt tot dit kordon van papieren getrouwen?’896

 Felski heeft ook gewezen op de samenhang van socialiserende en cognitieve func-
ties: ‘a fictional persona serves as a prism that refracts a revised or altered understan-
ding of a readers sense of who she is. The experience of self-recognition is routed 
through an aesthetic medium.’897 Sociale transitie hangt dus nauw samen met cogni-
tieve transitie, waarbij ‘[readers] come to see themselves differently by gazing out-
ward rather than inward, by deciphering ink marks on a page’. Precies dat mecha-
nisme heb ik in mijn analyse kunnen aanwijzen: de toe-eigening van (de personages 
uit) literaire teksten en de speelfilm leidt tot een (her)interpretatie van de eigen de-
pressie-ervaring; via kennismaking met (fictionele) anderen, doet de “ik” zelfkennis 
op. In de woorden van Felski:

891 Felski (2008, 33).
892 Felski (2008, 34).
893 Shechtman (2009, 22).
894 Shechtman (2009, 26).
895 In de besproken passage uit Als meine Seele dunkel wurde, wordt voorts duidelijk gemaakt dat niet 

enkele literatuur, maar ook speelfilms deze functie kunnen vervullen.
896 Van Buuren (2008, 11).
897 Felski (2008, 35).
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When we recognize something, we literally ‘know it again’; we make 
sense of what is unfamiliar by fitting it into an existing scheme, linking 
it to what we already know. […] Something that may have been sensed 
in a vague, diffuse, or semi-conscious way now takes on a distinct 
shape, is amplified, heightened, or made newly visible. In a mobile in-
terplay of exteriority and interiority, something that exists outside of me 
inspired a revised or altered sense of who I am.898

Intertekstualiteit, te begrijpen als een voorbeeld van zo’n ‘mobile interplay of exteri-
ority and interiority’, faciliteert in de door mij bestudeerde werken precies dit inter-
pretatieve procedé. Dankzij intertekstualiteit verkrijgt de “ik” (de illusie van) grip op 
de aard van zijn psychopathologie en kan hij deze (een nieuwe) betekenis verlenen.
 Felski besteedt trouwens ook aandacht aan het morele aspect van identificatie met 
fictionele personages: ‘the claim for recognition is a claim for acceptance, dignity and 
inclusion in public life. Its force is ethical rather than acceptance, a call for justice 
rather than a claim to truth.’899 En ook in publicaties gelieerd aan bibliotherapie is de 
legitimerende functie van identificatie onderkend. Hoogleraar psychologie Zipora 
Shechtman stelt: ‘True self-knowledge and greater understanding of the world may 
emerge following interaction with literature. Clients realize that their problems are 
universal, as well as unique. They learn that they share a connectedness with many 
other people and cultures, which provide comfort and legitimizes their feelings and 
thoughts.’900 
 Op basis van mijn bevindingen laten zich tot besluit verschillende perspectieven 
op vervolgstudie onderscheiden. In de eerste plaats kunnen intrigerende parallellen 
worden aangewezen tussen intertekstualiteit in de door mij bestudeerde geschriften 
en tendensen in hedendaagse gezondheidscommunicatie waarbinnen patiënten veel-
vuldig wordt verteld dat zij in hun misère niet uniek of eenzaam zijn omdat zij hun 
lijden met vele anderen delen. Niet zelden wordt daarbij bovendien gewezen op de 
verwantschap tussen wat zij mankeren en de zielsgesteldheid van een schare beroem-
de en talentvolle figuren uit de (recente) geschiedenis. De website van de Geestelijke 
Gezondheidszorg bijvoorbeeld steekt haar doelgroep een hart onder de riem: ‘Psychi-
sche problemen worden vaak ten onrechte in verband gebracht met zwakheid.’ Ter 
adstructie bespreken zij het leven van Abraham Lincoln, Winston Churchill, Martin 
Luther King en Prinses Diana van wie de biografie volgens hen weliswaar door 

898 Felski (2008, 25, cursiveringen van mij).
899 Felski (2008, 29-30).
900 Shechtman (2009, 26).
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periodes van diepe depressiviteit gekenmerkt werd, maar wier autoriteit en begaafd-
heid niettemin onomstreden is. Over Martin Luther King meldt men: ‘een van de 
kenmerken die je vaak terugziet bij mensen die lijden aan een depressie - een extreme 
vorm van empathie - was voor de leider een belangrijke drijfveer om te doen wat hij 
moest doen voor de burgerrechten.’901 Zonder depressie had hij het niet tot deze 
grote hoogte kunnen brengen. Dit soort veronderstellingen vindt men trouwens niet 
enkel in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. De makers van de voorlich-
tingswebsite Kopzorgen.nl, bestemd voor patiënten die lijden aan migraine, trachten 
hun bezoekers te troosten met een divergerend overzicht van ‘Beroemdheden met 
migraine’: 

Apostel Paulus […] leed aan frequente hoofdpijnaanvallen. Op een dag 
kreeg hij bij een aanval ook lichtflitsen; dit was waarschijnlijk een aan-
val van migraine met aura. Paulus zag hierin een teken van God, be-
keerde zich en begon het christendom te prediken. Ook leden de ro-
meinse [sic] dictator Julius Caesar en Napoleon Bonaparte aan 
migraine. Net als de Amerikaanse presidenten Thomas Jefferson en 
Ulysses S. Grant. Migraine heeft het werk van een aantal schrijvers be-
invloed, zoals dat van Lewis Carroll (Alice in Wonderland), Virginia 
Woolf, and Miguel de Cervantes (Don Quixote). […] Nog een paar 
bekende migrainepatiënten zijn Elvis Presley, Whoopi Goldberg, Prin-
cess Margaret, Mozart, Chopin, Darwin, Gustav Mahler, Blaise Pascal 
en Tolstoj.902

Deze praktijken van toe-eigening en de interferenties tussen het literair-artistieke 
domein en de gezondheidscommunicatie die daarvan het effect zijn, vormen een 
relevant, in veel opzichten nog onontgonnen, onderzoeksterrein; zij maken nochtans 
deel uit van het geheel van tekstuele praktijken en vertogen waarbinnen gezondheid 
en ziekte betekenis verkrijgen.903 

901 Zie: <https://www.ggznieuws.nl/home/vier-grote-inspirerende-leiders-worstelde-met-depressie/>.
902 Zie <http://www.kopzorgen.nl/beroemd.html>. 
903 Daarbij ligt het voor de hand niet enkel naar hedendaagse literatuur te kijken, maar verder terug 

te gaan in de literatuurgeschiedenis. Daar komen deze praktijken van toe-eigening immers ook 
voor. In de Bert van Selm-lezing Literatuur als medisch zoeklicht. De homoseksuele identititeit 
(1850-1920) (2017) demonstreert Kemperink bijvoorbeeld dat verwijzingen naar gedichten en 
romans veelvuldig voorkomen in de medische literatuur over en bekentenissen van homoseksua-
liteit in de negentiende eeuw. Zij laat in haar lezing onder meer zien dat functies van legitimering 
ook hier een rol spelen: ‘Homoseksuelen vertelden ‘de roman’ van hun leven en gebruikten daarbij 
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 Een van de vragen die in dit verband kunnen worden gesteld is welke relaties er 
in deze vertogen worden gelegd tussen (geestes)ziekte en bijzondere artistieke of in-
tellectuele vermogens.904 Hoewel het er in bovenstaand citaat niet met zoveel woor-
den staat, wordt in ieder geval de suggestie gewekt dat er tussen schrijverschap, be-
stuurlijk talent (en zelfs beroemdheid in brede zin) en pathologie een relatie bestaat. 
Daarmee mengt het fragment zich in aloude, soms verhitte, discussies over de al dan 
niet vaststelbare verwantschap tussen ziekte en bijzondere intellectuele en creatieve 
begaafdheid die al sinds de oudheid, met wisselende accenten worden gevoerd en 
waarover men nog altijd niet is uitgesproken getuige publicaties als ‘Mood disorders 
and patterns of creativity in British writers and artists’ (1989), Greatness. Who Makes 
History and Why (1994), Strong Imagination. Madness, Creativity, and Human Nature 
(2001) en ‘Creative Mythconceptions. A Closer Look at the Evidence for the “Mad 
Genius” Hypothesis’ (2009).905 Afhankelijk van het historisch verankerde perspectief 
heeft men uiteenlopende conclusies getrokken over de legitimiteit van de veronder-
stelde verwantschap. Judith Schlesinger wijst op de gebrekkige empirische onder-
bouwing van de relatie, maar merkt ook op dat die gebrekkigheid niets afdoet aan 
impact die de veronderstelde verwantschap in onze cultuur heeft. Deze verwant-
schap vormt in ieder geval een belangrijke mythe: ‘the “mad genius” idea is embed-
ded so deeply in our collective imagination that it hardly matters whether it stands 
on science or not.’906 Veeleer dan de mythe op juistheid te toetsen is daarom het re-
levant om na te gaan hoe, met welke (tekstuele) strategieën, deze tot stand wordt 
gebracht en welke culturele artefacten daaraan bijdragen.907 
 Vaststaat dat literatuur in dat onderzoek een centrale rol moet spelen. De ver-
wantschap tussen artistieke en intellectuele vermogens is in literaire teksten immers 
ontelbare malen gethematiseerd en door schrijvers zowel gebruikt om visies op het 
schrijverschap uit te drukken als om bijzondere kwaliteiten toe te dichten aan hen 
die lijden aan pathologische problematiek. Op basis van mijn bevindingen kan wor-
den vastgesteld dat depressie in de door mij besproken voorbeelden met behulp van 

technieken die ze kenden uit hun eigen romanlectuur. Ook schreven ze gedichten waarin ze ge-
tuigden van hun grote liefde en zo langs impliciete weg duidelijk maakten dat ook de homosek-
suele liefde ‘echte’ liefde was.’ (36)

904 Voor een overzicht van het onderzoek naar relaties tussen psychopathologie en creativiteit, zie 
Nettle (2001), Schlesinger (2012), Ghaemi (2015, 807-808).

905 Zie respectievelijk Jamison (1989), Simonton (1994), Nettle (2001) en Schlesinger (2009).
906 Schlesinger (2009, 71).
907 Wie een indruk wil krijgen van het onderzoek dat op dit gebied in Nederland wordt gedaan leest 

(gericht op de 19e eeuw) Kemperink in haar inaugurele rede Van profeet tot patiënt. Visies op kun-
stenaarschap in de negentiende eeuw (2009a). Zie ook haar gelijknamige artikel (2009b) en het 
hoofdstuk ‘Sneeuwwit en Rozenrood’ uit haar studie Gedeelde kennis (2011, 117-140).
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intertekstualiteit steeds in verband wordt gebracht met gerenommeerde auteurs, of 
met personages die op enigerlei wijze artistiek zijn onderlegd (dat geldt zowel voor 
Roquentin, als voor Dante, als voor Eva). Dankzij intertekstualiteit is het verband 
tussen depressie en artisticiteit ook daar dus op zijn minst impliciet gelegd. Een stu-
die van meer materiaal zou moeten uitwijzen welke visie autobiografische represen-
taties van depressie op het veronderstelde verband hebben en hoe zij aldus aan de 
“mythevorming” kunnen bijdragen. 
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Hoofdstuk 6 
Conclusies en perspectieven

6.1. Vooraf

Nu ik bij het slothoofdstuk ben aangekomen en ik mijn reis door het “moeilijk door-
dringbare woud” van depressie, psychiatrie en gezondheidszorg zal beëindigen is het 
tijd om de onderzoeksresultaten in samenhang te bezien en perspectieven op vervolg-
studie aan te wijzen. Laat me beginnen met een citaat. In haar introductie tot de es-
saybundel Depression and Narrative. Telling the Dark (2008) - een verzameling case-
studies van de voorstelling van depressie in onder meer speelfilms en de reclame 
- heeft Hilary Clark opgemerkt dat ‘[f ]rom the contours of private anguish to psy-
chiatric, cultural, and epidemiological accounts, there is an urge to give an 
account(ing) of depression. As a “cultural reference point” […] depression is as ubi-
quitous an object of lay and professional interest now as melancholy was over de 
centuries.’908 Op basis van de casussen die ik in deze studie besproken heb, kan ik 
haar op dit punt alleen maar gelijk geven. Het Depressiegala waarmee ik mijn be-
schouwingen in hoofdstuk 1 begon, is in deze studie slechts een van de vele initiatie-
ven gebleken waarvan het doel is geweest depressie onder de publieke aandacht te 
brengen. 
 Het onderwerp van dit proefschrift was niet een schouwspel op toneel, maar het 
werk van auteurs die de eigen ervaringen in de vorm van een autobiografie met het 
publiek hebben gedeeld. Duidelijk is dat het hierbij niet gaat om een kleine groep 
dilettanten: ik heb vastgesteld dat onderzoekers zich over de vitaliteit en populariteit 
van deze werken, ‘written and published in unprecedented numbers’, met verbazing 

908 Clark (2008, 1). De historiserende overweging in dit citaat heb ik niet gecontroleerd. Clark staaft 
haar vergelijking van de belangstelling voor depressie en melancholie niet met bronnen, waardoor 
deze een nogal speculatief karakter heeft. Evenmin is het onderscheid tussen ‘lay’ en ‘professional’ 
helder. Wie een indruk wil krijgen van de ‘lay and professional interest’ in melancholie door de 
eeuwen heen, kan daarvoor als gezegd terecht in The Nature of Melancholy (2002) van Jennifer 
Radden en in A History of Psychiatry (1997) van Edward Shorter.
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hebben uitgesproken.909 Ik heb bestudeerd hoe depressie in dit type teksten is gere-
presenteerd. In het verlengde daarvan heb ik gepoogd functies van deze geschriften 
te identificeren in een samenleving waarin zorg voor en bemoeienis met ziekte en 
(geestelijke) gezondheid inderdaad “alomtegenwoordig” is.910

 Om na te gaan hoe depressie in het corpus is gerepresenteerd en om het cluster 
narratieve en intertekstuele strategieën te kunnen identificeren waarmee de pathologie 
is uitgedrukt, heb ik gepleit voor een tekstanalytisch perspectief waarvan ontvanke-
lijkheid voor het bemiddelde, geconstrueerde karakter van autobiografische vertellin-
gen de basis vormt.911 Dat betekent dat deze studie afstand neemt van zogenoemde 
inhoudsgeörienteerde benaderingen waarbinnen deze werken louter zijn beschouwd 
als ongemedieerde ‘unique sources of information [that] allow psychiatrists and other 
mental health workers a rare insight into the richness of psychopathology as 
 experienced’.912 Het talige, narratieve en intertekstuele karakter van de geschriften 
komt in deze studies in veel gevallen niet ter sprake. 
 In de volgende paragrafen bespreek ik de onderzoeksresultaten van deze studie 
meer specifiek. Daarbij ga ik in op de aard en functies van deze teksten in de gezond-
heidscultuur en bespreek ik intertekstualiteit als tekstelement waaraan die functies 
zich bij uitstek laten begrijpen. Ik ga daarbij een stap verder dan het bieden van een 
samenvatting van reeds geboden bevindingen: juist om nog meer te kunnen zeggen 
over de functies van autobiografische literatuur in de gezondheidscultuur, wil ik de 
onderzoeksresultaten bezien in medisch antropologisch perspectief. Dat perspectief 

909 Couser (1997, 5).
910 In The Sociology of Health and Illness (2006) stelt Sara Nettleton in dit verband met verwondering 

vast dat ‘Thirty years ago, the mention of health and illness would probably have invoked thoughts 
of hospitals, doctors, nurses, drugs and a first aid box. Today, however, it would probably conjure 
up a much broader range of images which could well include healthy foods, vitamin pills, aroma-
therapy, alternative medicines, exercise bikes, health clubs, aerobics, walking boots, running 
shoes, therapy, sensible drinking, health checks, and more.’ (1) Verklaringen van deze alomtegen-
woordigheid worden intussen in vele richtingen gezocht. Zie voor een overzicht Reiffenrath 
(2016), Nettleton (2006) en Couser (1997).

911 Met behulp van het instrumentarium van de narratologie is zich verschaft op de vraag met welke 
narratieve strategieën depressie is gerepresenteerd. Inzichten uit het intertekstualiteitsonderzoek 
hebben voorts de basis gevormd van de studie van relaties tussen de autobiografieën en andere 
publicaties die in een onderzoek naar de aard en functie van deze geschriften onmogelijk kunnen 
worden veronachtzaamd. Uiteraard heb ik daarbij voortgebouwd op literatuurwetenschappelijke 
inzichten uit onder meer het domein van de Life-Writing Studies waarin het gemedieerde karakter 
van autobiografische literatuur veelvuldig is onderkend. (Missinne 2013, Wagner-Egelhaaf 2000, 
Hawkins 1999b, Cohn 1978). Voor een bespreking van die opvattingen verwijs ik naar paragraaf 
1.4. van dit proefschrift. 

912 Oyebode (2009, 25). In paragraaf 1.3. heb ik deze benaderingen kritisch besproken.
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biedt mij ook de ruimte om in te gaan op de mogelijkheden die de in dit proefschrift 
verworven inzichten bieden op vervolgstudie. 
 Het raadselachtige karakter van depressie moet daarbij de achtergrond vormen. 
Toen ik aan dit onderzoek begon, koesterde ik de hoop in hoofdstuk 2 een helder 
overzicht te kunnen creëren van de wetenschappelijke kennis over de symptomatolo-
gie, fenomenologie, diagnostiek en etiologie van depressie - in de veronderstelling 
dat dat nodig was om te begrijpen en analyseren wat er in autobiografieën is uitge-
drukt.913 Achteraf - nu ik op mijn reis terugkijk - zie ik in dat het creëren van zo’n 
overzicht om uiteenlopende redenen een moeilijke opgave is: veel wetenschappelijke 
inzichten over depressie hebben een voorlopig karakter. Onderzoekers spreken bo-
vendien van ‘een heterogeen ziektebeeld’ waarvan ‘het beloop en de respons op be-
handeling’ van patiënt tot patiënt drastisch kan verschillen.914 Criteria ten behoeve 
van adequate diagnostiek en behandeling, ten slotte, zijn het object van discussies 
waarbij de vraag ‘where […] do we pass from the scope of the ordinary to the domain 
of the extraordinary?’ veelvuldig als (onoplosbaar) demarcatieprobleem is gemar-
keerd.915 Depressie heeft dus in hoge mate een enigmatisch karakter: noties van raad-
selachtigheid en ongrijpbaarheid voeren in het spreken en denken over depressie 
frequent de boventoon. Ook voor patiënten is het niet-weten een belangrijke factor 
gebleken, bijvoorbeeld vanwege het onvermogen het eigen lijden aan anderen te 
kunnen overbrengen. Ik citeerde socioloog David Karp die in dit verband over de 
‘incommunicability of depression’ spreekt: ‘those with depression experience an abi-
dingly deep emotional alienation [because they are unable] to communicate their 
feelings, sometimes even to psychiatrists’.916 
 Nu geldt - hoe dan ook - dat in geval van ziekte kennis- en interpretatievragen 
veelvuldig aan de orde zijn. Wie geconfronteerd wordt met de onsamenhangende en 
ontregelende ervaringen van ziek-zijn zal deze op de een of andere manier betekenis 
moeten verlenen: de eerste onheilspellende symptomen, een ingrijpende therapie, fy-
sieke aftakeling, een onverwachte diagnose, een (onzeker) perspectief op herstel:  
‘[w]e are then in a transitional situation in which we must adopt some other perspec-
tive on our experience. We may take up a moral perspective to explain and control 
disturbing ethical aspects of our troubles, or a religious perspective to make sense of 

913 Zij het met daarbij de aantekening dat dit overzicht per implicatie het karakter van een creatieve 
reconstructie heeft (Van Dijck 1995, 60). De problemen waar een (letterkundige) onderzoeker 
tegenaan loopt wanneer hij zich aan zo’n overzicht waagt, heb ik besproken in paragraaf 2.1.

914 Vandereycken e.a. (2008, 195).
915 Harré (2004, 409).
916 Karp (1996, 43).
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and seek to transcend misfortune, or, […] a medical one to cope with our distress.’917 
Dit zijn de bevindingen van medisch antropoloog Arthur Kleinman die in zijn gere-
nommeerde publicatie The Illness Narratives. Suffering, Healing and the Human Con-
dition (1988) studie heeft gemaakt van de wijze waarop ziekte in verschillende cultu-
ren ervaren en geïnterpreteerd wordt.918 Daarbij zijn volgens hem niet zelden 
fundamentele epistemische kwesties in het geding:

What is the cause of the disorder? Why did it have its onset precisely 
when it did? […] How can I control the illness, its exacerbations, and 
its consequences? […] Although I have stated the questions in the 
terms of the sick person, these are also the concerns of the family. When 
practitioners engage patients’ views of illness, they, too, must respond 
to these concerns.919

 
Dankzij het enigmatische karakter van depressie geldt dit appèl op interpretatie voor 
deze pathologie bij uitstek: antwoorden op de hierboven genoemde vragen zijn im-
mers niet zomaar voor handen. Niet voor niets wordt ‘[t]he heterogeneity of Major 
Depressive Disorder’ beschouwd als ‘one of the great challenges in psychiatry’ en 
daarbuiten. 920 Deze uitdagingen gelden in de eerste plaats voor patiënten zelf, aldus 
de subtiele formulering van Karp: ‘peoples’ experience with clinical depression is an 
exercise in negotiating ambiguity and involves the evolution of an illness 

917 Kleinman (1988, 27).
918 In zijn studie gaat Kleinman na op welke wijze dit interpretatieve proces in zijn werk kan gaan. 

Daarmee is hij beschouwd als een sleutelfiguur binnen de zogenoemde ‘(interpretive) medical 
anthropology’ waarbinnen men onderzoekt ‘how illness is understood and experienced, theorized 
and treated, in the diverse cultures and civilizations’. Dit schrijven de auteurs van A reader in 
Medical Antropology. Theoretical Trajectories, Emergent Realities. Good e.a. (2010, 1). 

919 Kleinman (1988, 43-44).
920 Monden e.a. (2015, 2). Ik heb vele voorbeelden besproken waaruit deze interpretatieproblemen 

blijken. Terwijl onderzoekers met frustratie reppen over ‘only a rudimentary understanding […] 
of those circuits that function abnormally in mood disorders.’ (Nestler e.a. 2002a, 504), zien 
overheden zich geconfronteerd met hoge, al even moeilijk verklaarbare, aantallen arbeidsonge-
schikten als gevolg van vele ziekelijk terneergeslagen stemmingen. Voorlichters, op hun beurt, 
moeten zich kwijten van de taak een breed (niet medisch geschoold) publiek vertrouwd te maken 
met een lijden dat zich volgens patiënten zelf maar nauwelijks in taal laat drukken. Daarmee wil 
uiteraard niet gezegd zijn dat deze interpretatievragen niet ook gelden voor uiteenlopende andere 
pathologiëen - al zullen er bij iedere kwaal (deels) andere epistemische vragen in het geding zijn 
die zich in meer of mindere mate aan de patiënt en zijn omgeving opdringen. Voor de studie naar 
uiteenlopende ervaringen van ziekte en interpretatievragen waartoe zij aansporen zie onder meer 
Kleinman (1988) en Mattingly and Garro (2000).
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consciousness often extending over many years’, maar uiteraard ook voor familiele-
den, psychiaters, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers.921 Ik neem aan dat de 
‘urge to give an account(ing) of depression’ waarover Clark spreekt hiermee onmid-
dellijk verband houdt. Over de grenzen van het onuitsprekelijke en ambigue wordt 
voortdurend onderhandeld.
 In een tijd waarin dit appèl op “begrijpen” - in lijn met recent gezondheids-
beleid - voortdurend aan de orde is, geldt deze interpretatieopdracht des te nadruk-
kelijker. De voorbeelden die ik in hoofdstuk 3 besprak (zelfhulpboeken als Depressie 
te lijf! De complete gids voor het begrijpen en behandelen van depressieve aandoeningen 
(2004)) laten zien dat men steeds geprikkeld wordt om begrip van en regie over het 
eigen lijden te verwerven: ‘Patients, so the argument [from scholars, health professi-
onals, researchers, caretakers and policy makers] runs, should not be treated merely 
as objects of diagnosis and treatment, but as “expert clients”, actively involved in the 
management of their own care.’922 In publicaties gelieerd aan de gezondheidscom-
municatie wordt patiënten met regelmaat verteld dat enkel zij die een (eenduidig) 
begrip van de pathologie verwerven en inzicht in het eigen lijden hebben, op gene-
zing kunnen hopen. Daarmee brengen deze publicaties een intrigerende paradox aan 
het licht die de opdracht tot ‘sense making’ waarop Kleinman heeft gedoeld, een 
extra dimensie verleent: er is sprake van een spanningsveld waarbinnen de roep om 
zelfanalyse en zelfzorg moet worden verenigd met (de ervaring van) depressie als 
overrompelende en raadselachtige problematiek die nu juist niet zelden aan de indi-
viduele controle ontsnapt. Juist dit kan wellicht verklaren dat de “ambiguity” in pu-
blicaties gelieerd aan het domein van de gezondheidscommunicatie in veel gevallen 
opgeheven is. In zelfhulpgidsen en publieksboeken worden kennis en wegen naar 
genezing als eenduidig voorgesteld - als was het zo eenvoudig als het repareren van 
een lekkende gootsteen (vergelijk fragment XII, in paragraaf 3.4.). 
 Depressie levert dus een ingewikkelde interpretatietaak op. De aard en functies 
van autobiografische literatuur moeten mede in dat - antropologische - perspectief 
worden gewaardeerd: autobiografieën maken de (implicaties van deze) interpreta-
tieve problemen inzichtelijk én leveren aan de pogingen tot begrip en evaluatie tege-
lijkertijd een bijdrage. In wat volgt zal ik deze overweging in vier dimensies nuance-
ren. In paragraaf 6.2. bespreek ik op welke wijze de onderzochte autobiografieën 
inzicht bieden in de particuliere betekenis van ziekte-ervaringen van een verward en 
eenzaam “ik”. In paragraaf 6.3. reflecteer ik op de functies van intertekstualiteit. In 
paragraaf 6.4. en 6.5. demonstreer ik ten slotte dat de betekenis van autobiografische 

921 Karp (1996, 75).
922 Franssen en Van Geelen (2017, 183). Zie ook Caron-Flinterman e.a. (2005).
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literatuur mede schuilt in de transformatie van en “taxerende bemoeienis” met de 
veelvoud aan bronnen over gezondheid en ziekte die een “ik” tot zijn beschikking 
heeft wanneer hij depressie betekenis wil verlenen. De bevindingen van Kleinman en 
Karp zullen bij dit alles nog geregeld ter sprake worden gebracht.

6.2. Ziekte, gezondheid en “ik”

In elk van de bestudeerde werken is een centrale plaats weggelegd voor een “ik” die 
over het ontwrichtend (lichamelijk) lijden vertelt dat hem gedurende zijn depressieve 
episodes heeft gekweld. Ik heb gewezen op gevoelens van verwarring en controlever-
lies - een hardnekkig besef van niet-weten - die in elke autobiografie zijn uitgedrukt. 
Behalve door expliciete verwoording van onbegrip (zoals in fragment XI uit hoofd-
stuk 4: ‘What is it I am suffering from?’), wordt niet-weten geëvoceerd met behulp 
van tekstuele strategieën die gebrek aan overzicht suggereren: dankzij de “narration 
simultanée”, bijvoorbeeld, ontbreekt in veel passages het abstraherend vertellen over 
de eigen ervaringen en is het alsof er voor de “ik” enkel een acuut ontregelend “voe-
len” bestaat (dat is onder meer het geval in fragmenten I, II, IV, VI, (VII), X, XI, 
XIII, XIV en XV5-6 uit hoofdstuk 4). De herhaling van het voornaamwoord “ik” 
verleent deze passages een zelfgericht karakter, dat in veel gevallen nog eens wordt 
versterkt in beschrijvingen van afgesloten ruimtes (vergelijk fragmenten I, V, VII, 
VIII en IX uit hoofdstuk 5). De verwarring en het verlies aan controle is soms ook 
uitgedrukt in “haperingen” in reguliere syntactische patronen of in het verdwijnen 
van de conventionele orthografie (bijvoorbeeld in tekstfragment XV, hoofdstuk 4); 
een voorbeeld van iconiciteit. De “ikken” maken aldus bij uitstek de ‘negotiation of 
ambiguity’ inzichtelijk waarover Karp geschreven heeft.
 Behalve aan een nijpend kennisprobleem is in de autobiografieën veelvuldig uit-
drukking gegeven aan gevoelens van sociale afzondering waarin de “ik” ervaart dat 
‘the prison of depression is mine and mine alone’ (zie mijn bevindingen in hoofdstuk 
5).923 Ik heb geschreven over strategieën die sociaal isolement en diep gevoelde een-
zaamheid uitdrukken. Zo wees ik op spatiële technieken en beeldspraak die gevoe-
lens van afgrenzing tussen “ik” en anderen, of tussen “ik” en “buitenwereld” marke-
ren (bijvoorbeeld in fragmenten I tot en met VIII). Automatisch zijn deze passages 
gericht op de “binnenwereld”, zeker op die tekstplaatsen waarin ervaringen van een-
zaamheid met behulp van de herhaling van het woord “ik” en de “narration simulta-
née” zijn voorgesteld in het zelfgerichte vertoog van een belevend-ik. 

923 Ratcliffe (2015, 201).
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 Het lijkt op basis van deze bevindingen voor de hand liggend om onmiddellijk in 
te stemmen met de overwegingen van hoogleraar psychiatrie Femi Oyebode, ver-
woord in de studie Mindreadings. Literature and Psychiatry (2009) die ik in hoofdstuk 
1 ter sprake bracht:

Autobiographical accounts of the experience of psychiatric illness pro-
vide an insight into the nature of psychiatric disorders in a way that is 
not possible from standard psychiatric texts. […] The subjective, the 
personal, the social and cultural contexts are hallowed ground in auto-
biography, whereas in psychiatric texts it is the objective and general 
that is stamped and reinforced.924

Natuurlijk wekken autobiografieën met de hierboven genoemde strategieën de in-
druk zicht te bieden op de particuliere betekenis van ziekte-ervaringen waarvan in de 
vakliteratuur algemeen symptomatologische en (dus) abstraherende beschrijvingen 
worden geboden: het in hoofdstuk 2 besproken Handboek neurobiologische psychiatrie 
(2004) kan als voorbeeld gelden van een werk waarin depressie in abstracte termen 
wordt omschreven als ‘interpersoonlijke problematiek’, ‘zich terugtrekken’, ‘passivi-
teit’, ‘emotionele afhankelijkheid’ en ‘contactverarming’.925 Bovendien demonsteren 
de autobiografieën de concrete gevolgen van wat sociologen de “sociale paradox” van 
depressie hebben genoemd waarbij ‘[m]uch of depression’s pain arises out of the re-
cognition that what might make one feel better - human connection - seems impos-
sible in the midst of a paralysing episode of depression.’926 Dankzij de “narration si-
multanée” is het alsof er tussen het beleven en het vertellen daarover geen “afstand” 
bestaat. 
 Hier nader ik een belangrijk punt. Uiteraard moet de functie van autobiografi-
sche literatuur in de hedendaagse gezondheidscultuur mede in deze richting worden 
gezocht. In autobiografieën kunnen (niet medisch geschoolde) lezers informatie vin-
den over een medisch syndroom waaronder zij of anderen gebukt gaan en ook over 

924 Oyebode (2009, 40). In een notendop verwoordt Oyebode hier de opvatting over de functie van 
autobiografische literatuur, waarover, zoals ik in hoofdstuk 1 heb gedemonstreerd, consensus be-
staat in veel van het onderwijs en onderzoek van de Medische Humaniora: met de lectuur van een 
autobiografie kan toegang worden verkregen tot particuliere ervaringen van “ik”, “zelf ” en ziek-
zijn.

925 Ik besprak in hoofdstuk 2 de symptoombeschrijving van Timmerman en Zitman (2004, 240). 
Dat het maken van een rigide onderscheid tussen autobiografische en medische teksten, zoals 
Oyebode dat doet, tezelfdertijd zeer problematisch is, bespreek ik in de volgende paragraaf. 

926 Karp (1996, 16).
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wat het de facto kan betekenen om aan depressie te lijden. Hoewel alleen een syste-
matische receptiestudie zicht kan verschaffen op de vraag of de door mij geïdentifi-
ceerde strategieën ook daadwerkelijk tot (verondersteld) begrip leiden, staat vast dat 
in deze teksten de concrete, particuliere betekenis van ziekte is uitgedrukt en dat in 
een samenleving waarin aan deze ik-vertellingen bij uitstek veel behoefte is. In ieder 
geval lijkt het legitiem te stellen dat de autobiografieën de indruk wekken precies dat 
te doen waartoe zorgverleners, voorlichters, psychiaters, overheid en patiëntenorga-
nisaties herhaaldelijk hebben opgeroepen: persoonlijke ervaringen van lijden niet te 
verbergen maar publiekelijk te delen om het veronderstelde taboe op depressie te 
beslechten. De indruk dat juist autobiografieën het “persoonlijke” en “verborgene” 
kunnen onthullen vormt van de verbazingwekkende vitaliteit en populariteit van dit 
type teksten ontegenzeggelijk een belangrijke verklaringsgrond.927 Hiermee is echter 
nog niet alles gezegd. 

6.3. Zelfanalyse en intertekstualiteit

Als mijn analyse één inzicht heeft opgeleverd, dan is het wel dat de teksten in mijn 
corpus niet één uniform en statisch “ik” vertegenwoordigen, maar veeleer meerdere 
“ikken” die zich op verschillende manieren tot het eigen lijden verhouden. Daarmee 
geven de resultaten van mijn analyse aanleiding de zojuist genoemde overweging van 
Oyebode te nuanceren; over de functie van autobiografische literatuur moet meer 
worden gezegd. In deze studie heb ik een analytisch perspectief aangereikt waarmee 
dat kan.
 Zo kon er ook een “ik” worden geïdentificeerd dat achteraf, na een of meer de-
pressieve episodes, over zijn ziektegeschiedenis vertelt en de eigen ziekte-ervaring aan 
een grondige zelfanalyse onderwerpt. Zijn vertoog drukt overzicht uit en getuigt van 
verworven kennis van en regie over de eigen gezondheid (zie fragmenten III, V, (VII), 
VIII, IX, XII, XV 1-5, XVI, XVII en XVIII - XXXIX uit hoofdstuk 4). De “narra-
tion ultérieure” en de expliciete distantiëring van de opvatting van de eerdere “ik”, 
dragen daaraan in belangrijke mate bij. Er wordt daarmee een perspectief op ontwik-
keling uitgedrukt: een “ik” dat onwetend en machteloos is, ontplooit zich tot een 
“ik” dat in deskundigheid gegroeid is en (aanvankelijk schoorvoetend) regie over zijn 
eigen gezondheid verwerft. 
 Ook in hoofdstuk 5 wees ik fragmenten aan waarin depressie door de “ik” aan de 
particuliere ervaring is onttrokken. Noties van afgrenzing en isolement in dergelijke 
passages maken plaats voor wat ik een “idioom van gelijkenis” heb genoemd; ze 

927 Couser (1997, 5). 
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bevatten generaliserende beschrijvingen van depressie, collectiviserende voornaam-
woorden (‘we’, ‘you’) en het aanspreken van veronderstelde lezers (fragmenten IX tot 
en met XIV). Sociaalpsychologische studies hebben als gezegd ‘a sense of belonging’ 
geïdentificeerd: ‘the experience of fitting in or being congruent with other people, 
groups, or environments through shared or complementary characteristics’928 Dat 
construeren de “ikken” hier. Ook nu is dus sprake van transitie: een geïsoleerd “ik” 
ontplooit zich tot een “ik” dat congenialiteitsrelaties creëert met betekenisvolle ande-
ren. 
 Het is goed te herinneren aan Anne Hunsaker Hawkins die meent dat autobio-
grafieën ‘[construct] meaning by subjecting raw experience to the powerful impulse 
to make sense of it all, to bind together the events, feelings, thoughts, and sensations 
that occur during an illness into an integrated whole.’929 Mijn analyse heeft laten zien 
dat dit voor autobiografieën over depressie zeker opgaat: niet enkel het aangrijpend 
ervaren is in deze teksten uitgedrukt, maar vooral ook de implicaties van de veelom-
vattende interpretatieopdracht (zie Kleinman) waarbij vragen horen als: ‘What is the 
cause of the disorder? Why did it have its onset precisely when it did? […] How can 
I control the illness, its exacerbations, and its consequences?’, maar kennelijk ook: 
“aan wie ben ik verwant?”, “wie deelt er in mijn lot?” of “wie kan mij troosten?” ‘In-
terpreting what has happened and why and prognosticating what might happen 
make of the present a constant, self-reflective grappling with illness meanings’, stelt 
Kleinman elders.930 In de autobiografieën kan juist die permanente interpretatieop-
dracht op de voet worden gevolgd. 
 Bovenstaande constateringen, zo heb ik aannemelijk willen maken, zijn een voor-
waarde om uitspraken te kunnen doen over de functie van de interteksten: zij spelen 
in de ‘self-reflective grappling with illness meanings’ een cruciale rol. Zo heb ik in 
hoofdstuk 4 gedemonstreerd dat verwijzingen naar medische kennis - de transactio-
nele analyse (XXIII), de genetica (XVIII, XIX, XX), een combinatie daarvan (XXIV), 
de neurobiologie (XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

928 Hagerty e.a. (1996, 236).
929 Hawkins (1999b, 18).
930 Kleinman (1988, 48). De opvatting van Kleinman staat uiteraard niet op zichzelf; in de medische 

antropologie is de vraag naar de interpretatie van ziekte en de wijze waarop die zich verhoudt tot 
opvattingen over gezondheid en ziekte in de cultuur in vele studies verankerd. Meer recent deed 
medisch antropoloog Linda Garro een vergelijkbare vaststelling in haar onderzoek naar diabetes 
in Canada (2000): ‘[c]ulturally available knowledge about illness and its causation can […] be 
seen as a resource that may guide the interpretation and reconstruction of past experience.’ (71-
72) En: ‘Relating preexisting explanatory frameworks to personal experience is […] a generative 
process, involving the linking of the remembered past to plausible interpretations within the 
framework of possibilities afforded by culture.’ (73)
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XXXV en XXXVI) en de cognitieve psychologie (in XXXVII, XXXVIII en XXXIX) 
- interfereren met het geheel van de (hierboven onderkende) semantische en syntac-
tische procedés waarmee cognitieve transitie van de “ik” tot uitdrukking is gebracht. 
Terwijl het belevend “ik” nog twijfelt en ondeskundig is, beschikt het reflecterend 
“ik”, dankzij de toe-eigening van wetenschappelijke begripsvorming, juist over in-
zicht en overzicht. Op deze gronden heeft intertekstualiteit dus een evident epistemi-
sche functie. 
 Daarbij konden tendensen van rationalisering en generalisering worden aangewe-
zen: dankzij toe-eigening van wetenschappelijke kennis laat het lijden zich objective-
ren; depressie wordt dankzij medische kennis het voorwerp van analyse, waarbij het 
individuele ervaren en het algemene met elkaar in verband wordt gebracht. Volgens 
Oyebode is dat, zie het eerder geciteerde fragment, niet het geval. Zij reserveert ‘the 
objective and [the] general’ voor ‘psychiatric texts’. Dat is onjuist gebleken: wel de-
gelijk wordt er ook in autobiografische literatuur een beroep op gedaan. Het onder-
scheid tussen psychiatrische en literaire teksten is in dat opzicht dus alles behalve ri-
gide en veel heterogener dan Oyebode veronderstelt.931

 In de medische sociologie is veelvuldig onderkend dat ‘diseases […] whose me-
chanisms are obscure, whose specificity is questionable, and whose definition and 
meaning are transparently influenced by social factors have had their legitimacy 
questioned.’932 Niet voor niets achten velen diagnostiek van cruciaal belang in het 
proces van herstel: ‘Without diagnosis rationalized by objective measures of disease 
and specific mechanisms, patients are routinely shunned by doctors, felt to be suf-
fering imagined ills by themselves and friends’.933 In de respectieve hoofdstukken is 
gebleken dat aan intertekstualiteit dergelijke mechanismen van legitimering verbon-
den zijn: “particulier beleven” van de “ik” wordt in medische begripsvorming 

931 Daar komt nog bij dat het rigide onderscheid dat Oyebode maakt, voorbijgaat aan het feit dat ‘the 
subjective, the personal, the social and cultural contexts’ uiteraard ook in psychiatrische werken 
vertegenwoordigd zijn. Mijn analyses in hoofdstukken 2 en 3 hebben dat kunnen onderstrepen. 
Ook aan de aard van psychiatrische werken doet zij dus geen recht. In het domein van de weten-
schapssociologie en het domein van Literatuur en Wetenschap is nochthans veel gepubliceerd over 
de narratieve, metaforische en sociale aspecten en functies van wetenschappelijke publicaties en 
praktijken. Een goed voorbeeld hiervan - uit velen - is het werk Doctors’ Stories. The Narrative 
Structure of Medical Knowledge (1991) van Kathryn Montgomery waarin narratieve aspecten van 
geneeskundige teksten en praktijken worden geanalyseerd. Zie voor een overzicht van vele andere 
publicaties waarin het regide onderscheid tussen literatuur, cultuur en wetenschap ter discussie 
wordt gesteld, Kemperink en Vermeer (2008).

932 Aronowitz (1998, 174). 
933 Aronowitz (1998, 175).
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geborgd en wordt daarmee een “werkelijkheid” die ook onafhankelijk van het indivi-
duele gevoel bestaat.
 Relevant is in dit verband de constatering dat deze functies niet principieel afhan-
gen van de aard en institutionele inbedding van de geraadpleegde publicatie in kwes-
tie; of de inzichten nu zijn opgediept uit een wetenschappelijk tijdschrift, een zelf-
hulpboek, of een populairwetenschappelijk artikel, het heeft voor de “ik” steeds een 
vergelijkbaar nut. Ter vergelijking gebruikte ik de metafoor van de reddingsboei; de 
kleur of vorm daarvan is onbelangrijk wanneer ermee kan worden afgewend dat de 
drenkeling definitief kopje onder gaat. Dit heeft consequenties voor het denken over 
de functies van gepopulariseerde kennis versus wetenschappelijke kennis. Een essen-
tialistische opvatting van gepopulariseerde vormen van kennis als ‘a necessary (albeit 
low status) educational activity of simplifying science for non-specialists’934 die niet 
werkelijk in adequate kennisacquisitie kunnen voorzien, wordt door autobiografi-
sche werken geproblematiseerd omdat cognitieve transitie door de “ik” hoe dan ook 
wordt bewerkstelligd: ‘popularisation cannot be separated from knowledge genera-
tion and development but needs to be considered as part of the overall process of 
intellectual change.’935 
 Mijn bevindingen uit hoofdstuk 5 wijzen in dezelfde richting: verwijzingen naar 
La Nausée (XVI en XVII), Höstsonaten (XVIII en XIX ), en La Divina Commedia 
(XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV en XXV) zijn geïntegreerd in een nauwgezette zelf-
analyse, waarbij de “ik” dat wat hij leest of bekijkt, gebruikt om de eigen ervaringen 
te begrijpen en betekenis te verlenen. Verwijzingen naar romanpassages, filmfrag-
menten en gedichten zijn deel van het geheel van de procedés waarmee een transitie 
wordt geconstrueerd van een zelfgericht “ik” naar een “ik” dat zijn lijden boven het 
particuliere ervaren verheft door dat lijden betekenis te verlenen in relatie tot voor 
hem betekenisvolle anderen: ‘In a mobile interplay of exteriority and interiority, so-
mething that exists outside of me inspires a revised or altered sense of who I am’, stelt 
Rita Felski wier overwegingen over functies van lezen ik in paragraaf 5.4. heb ge-
bruikt om mijn conclusies reliëf te verlenen.936 
 ‘The subjective’ en ‘the general’ (Oyebode) zijn dus ook hier alles behalve van el-
kaar te scheiden. Integendeel. De toe-eigening van literair bronnenmateriaal maakt 
veralgemenisering van het lijden mogelijk; wat in isolement is beleefd laat zich, nadat 
er gedichten en romans gelezen zijn, vergelijken met, of staven aan de belevenissen 
van anderen. Met collectivisering is bovendien ook een tendens van historisering 

934 Hilgartner (1990, 519). Vergelijk ook Myers (2003).
935 Shinn en Whitley (1985, 12).
936 Felski (2008, 25).
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gemoeid: dankzij de vrijheid die de “ikken” hebben genomen personages als Roquen-
tin (Sartre), Eva (Bergman) en Dante - en veelal ook de auteurs van deze werken 
(Sarte en Dante) - als zielsgelijken toe te eigenen, wordt depressie aan het momen-
tane beleven onttrokken en voorgesteld als pathologie die reeds vele eeuwen in de 
cultuurgeschiedenis voorkomt.
 Ook deze referenties aan literair bronmateriaal blijken een legitimerende functie 
te vervullen: dat er lotgenoten zijn met wie het leed kan worden gedeeld, relativeert 
de marginaliteit en uniciteit van de ervaringen van het belevend “ik” (uitgedrukt in 
fragmenten I tot en met VIII). Intertekstualiteit levert dus perspectief op mechanis-
men van inclusie en normalisering. Ook hier profiteer ik van de heldere bewoordin-
gen van Felski die over het morele aspect van identificatie (met fictionele personages) 
heeft gezegd dat ‘the claim for recognition is a claim for acceptance, dignity and in-
clusion in public life. Its force is ethical rather than epistemic, a call for justice rather 
than a claim to truth.’937

 De herhaalde noties van canoniciteit en algemeen veronderstelde kwaliteit van de 
geciteerde werken (vgl. Dante door Blistein, Sartre door Van Buuren) dragen uiter-
aard aan die legitimering bij; de “ikken” afficheren zich immers niet met om het even 
welke literaire tekst, maar zien verwantschap met bij uitstek “niet-marginale”, want 
door velen als gezaghebbend beschouwde geschriften, auteurs en personages die 
mede daarom zijn gaan behoren tot de “steutelteksten” van de westerse literaire ca-
non en cultuur.938 

6.4. Transformatie en evaluatie

In deze studie is voorts zicht verworven op de vraag wat er met de geraadpleegde bron-
nen gebeurt wanneer deze door de “ik” in zijn verslaglegging worden geïntegreerd. Zo 

937 Felski (2008, 29-30).
938 In dat opzicht biedt een intertekstuele analyse van autobiografische literatuur waardevolle aan-

knopingspunten voor onderzoek naar functies van literatuur en lezen bij (de verwerking van) 
psychiatrische ervaringen bijvoorbeeld zoals dat gebeurt in bibliotherapie waarin men de bruik-
baarheid onderzoekt van ‘the use of literature and poetry in the treatment of people with emotio-
nal or mental illness’. Shechtman (2009, 22). Door zich te identificeren met literaire personages, 
zo veronderstelt men, ‘individuals are exposed to a wide range of emotions, of which they can 
recognize something in themselves’. Shechtman (2009, 26). De studie van intertekstualiteit geeft 
inderdaad aanleiding relaties te leggen tussen lezen en het bereiken van (verondersteld) zelfinzicht: 
‘A fictional persona serves as a prism that refracts a revised or altered understanding of a reader’s 
sense of who she is.’ Felski (2008, 35). Bovendien kwam ik op het spoor van veronderstelde relat-
ies tussen lezen en sociabiliteit: ‘Reading may offer a solace and relief […] confirming that I am 
not entirely alone, that there are others who think or feel like me.’ Felski (2008, 33).
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blijken de congenialiteitsrelaties beschreven in hoofdstuk 5 enkel te werken volgens 
mechanismen van actualisering en decontextualisering van de interteksten; bij de con-
structie van een ‘sense of belonging’ blijken relevante wetenschaps- en literairhistori-
sche grenzen flexibel te zijn. Bij uitstek meerduidige personages blijken in deze patho-
logiserende leeswijze bovendien te kunnen worden ontdaan van hun ambiguïteit.
 De toe-eigening van medische kennis gaat in het vertoog van de “ik eveneens met 
transformatie gepaard. Zo kon een procedé van simplificatie worden herkend waarbij 
de verteller abstraheert van specialistische details uit wetenschappelijke publicaties. 
Daaraan verwant is de decontextualisering van kennis: resultaten uit medische stu-
dies worden door de “ik” steeds als geïsoleerde inzichten gewaardeerd, waarbij van 
het omringende kritische academische debat waarvan deze deel uitmaken geen ge-
wag wordt gemaakt. Ik vond ook een procedé van fusering waarbij wetenschappe-
lijke benaderingen worden samengevoegd die elders niet zonder meer verenigbaar 
zijn. Bij de typering van de functie van autobiografische literatuur in de hedendaagse 
gezondheidscultuur moet ook dit aspect van transformatie meeklinken. De werken 
vormen een plaats waar - in de woorden van Kemperink - kennis ook op eigenzin-
nige wijze “vertaald” wordt. Als zodanig spelen zij een belangrijke rol in de wijze 
waarop kennis over depressie in de samenleving verbreid raakt.
 Uit vervolgonderzoek zou moeten blijken hoe autobiografische literatuur zich in 
dat opzicht precies verhoudt tot praktijken van publieke gezondheidscommunicatie 
waarin - naar in hoofdstuk 3 gebleken is - eveneens transformatieve procedés kunnen 
worden aangewezen. In ieder geval verschilt de simplificerende wijze waarop neuro-
transmissie in het werk van Blistein wordt voorgesteld niet wezenlijk van het nauwe-
lijks gearticuleerde voorbehoud waarop ik bijvoorbeeld heb gewezen in mijn bespre-
king van het populairwetenschappelijke boek Brave New Brain. Conquering Mental 
Illness in the Era of the Genome van Nancy Andreasen (2001), bedoeld voor ‘lay rea-
ders interested in following the explosion in knowledge that will result from the 
meeting from mind and molecule.’939 Net als in David’s Inferno krijgt neurobiologie 
in veel gezondheidscommunicatieve teksten antropomorfe functies toebedeeld. Ook 
de tendens van decontextualisering kon veelvuldig in dit domein worden aangewe-
zen, bijvoorbeeld in het zelfhulpboek van John Illman, Depressie te lijf! (2004), dat 
stelt dat depressie wordt veroorzaakt door ‘een verkeerd neurotransmitterpeil in de 
hersenen’ dat zich laat vergelijken met ‘een lege gootsteen waar de stop ontbreekt.’940

 Een aantal kwesties heb ik in dit verband onbesproken moeten laten in deze stu-
die. Onder meer over de eigenzinnigheid of specificiteit van de functies van 

939 Andreasen (2001, x).
940 Illman (2004, 71).
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intertekstualiteit in de door mij bestudeerde autobiografieën heb ik niets gezegd. De 
studie verschaft zicht op functies van intertekstualiteit in een corpus teksten van ze-
ven auteurs, alle min of meer hoogopgeleid, die - getuige hun publicaties en hun 
optredens in de media - hun weg hebben weten te vinden in de culturele sector. De 
door de “ik” uitgedrukte behoefte aan interpretatie van het eigen lijden en daarmee 
samenhangende annexatie van medische kennis en literatuur kan mede verband hou-
den met het specifieke “profiel” van de hier bestudeerde ik-vertellers (in mijn analyse 
van Van Buuren heb ik bijvoorbeeld gewezen op de relatie tussen zijn toeigening van 
Sartre en constructie van de “ik” als geleerde). In hoeverre mijn bevindingen over 
functies van intertekstualiteit te generaliseren zijn, zou in vervolgonderzoek kunnen 
worden getoetst in een studie naar representaties van depressie in een heterogener 
corpus autobiografische literatuur. 
 Bovendien ligt het voor de hand dat intertekstualiteit - en de daaran verbonden 
kennisacquisitie - niet enkel in autobiografieën over depressie een rol speelt. Men denkt 
bijvoorbeeld aan The Shaking Woman or a History of My Nerves (2010). Dat werk han-
delt over een mysterieuze neurologische aandoening en auteur Siri Hustvedt is ‘deter-
mined to find out what role her brain might play in her body’s startling behaviour.’941 
In De vergeting (2013) van Heerma van Voss probeert de protagonist onder verwijzing 
naar wetenschappelijke publicaties over ‘Transient Global Amnesia’ het ontstaan van 
zijn geheugenverlies te verklaren.942 Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of inter-
tekstualiteit ook in deze werken met noties van kennis en congenialiteit samenhangt.
 De hier gepresenteerde analyses lenen zich verder voor vergelijking met de vele (au-
tobiografische) romans waarin depressie is gethematiseerd. Wanneer de verteller in Geer-
ten Meijsings Tussen mes en keel (1997) meldt: ‘Ik las technische artikelen over […] 
neurotransmitters en receptoren, over de biologie van de hersencellen en de farmacolo-
gie van die systeemwerken in de kop’ dan is ook daar van intertekstualiteit sprake.943 
Interessant is in dat verband de vraag of er aan het “oprekken”, en “verdraaien” van ken-
nis en literatuur in het door mij bestudeerde corpus grenzen verbonden zijn die in auto-
biografische romans wellicht niet, of minder, aan de orde zijn. Het is bovendien redelijk 
te veronderstellen dat transformaties een limiet kennen gelieerd aan de specifieke func-
ties die intertekstualiteit voor het autobiografisch “ik” vervult en waarbij de toe-eigening 

941 Tougaw (2012, 174).
942 Vergelijk: ‘Feiten. Ik heb ze gevonden. Het kernsymptoom van TGA betreft een ernstige stoornis 

in het geheugen gedurende een korte periode. Patiënten kunnen wel nieuwe informatie tot zich 
nemen, maar deze niet opslaan in het geheugen. Daarnaast zijn de herinneringen van voor de 
episode, zoals eerder gememoreerd, eveneens verstoord. Het ontstaan van de stoornis vindt meest-
al plaats in de ochtend (Caplan, 1990).’ Heerma van Voss (2013, 157). 

943 Ik citeer hier de zesde druk uit 2001. Meijsing (2001, 398-399). 
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van hetgeen er in literatuur en wetenschap over depressie is gezegd, fungeert als middel 
om de eigen verwarrende ervaringen te ordenen en betekenis te geven. In vervolgonder-
zoek zou een comparatieve analyse van een corpus autobiografische geschriften en (au-
tobiografisch) fictionele teksten over deze kwesties uitsluitsel kunnen geven. 

6.5. “Ladders naar het licht” - interpretatiescenario’s 

Bijna bij het slot van Kikker gaat fietsen aangekomen, treft men op enig moment de 
volgende meta-narratieve en intertekstuele passage aan:

De profundis clamavi - Uit de diepten roep ik. Punt. Niet: Uit de diepten 
roep ik tot U, o Heer. Nee. Ik roep. Maar mijn klacht is mijn redmiddel, 
want ik schep al roepend de ladder waarmee ik uit de diepten klim naar 
het licht. Dat is de reden waarom ik mijn somberheid hier in alle de-
tails en om zo te zeggen in geuren en kleuren beschrijf.944

De passage refereert aan de beroemde psalm 130, ‘Een pelgrimslied’, uit het Oude 
Testament. We lezen de weeklacht van een “ik”, smekend om Gods genade. Ik citeer 
een deel van de psalm uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV):
 

Uit de diepte roep ik tot u, Heer,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Als u de zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

944 Van Buuren (2008, 230, cursivering in origineel). 



300

In de commentaartraditie is het vers geïnterpreteerd als uiting van smart en boete-
doening. Volgens The Oxford Bible Commentary (2007) kan de ‘diepte’ in regel 1 
worden beschouwd als verwijzing naar de donkere, claustrofobische ‘watery deeps’ 
van ‘the underworld of death’ of - in een moreel-psychologiserende lezing - als een 
toestand van misère en berouw. In de laatste verzen van de psalm wordt plaatsge-
maakt voor tegengestelde noties van uitzicht, hoop en perspectief. Met behulp van 
zijn klaagzang probeert de “ik” deze binnen handbereik te krijgen.945

 In de autobiografie van Van Buuren zet de “ik” de moreel-religieuze dimensie van 
de psalm opzij waarmee - volgens het inmiddels bekende procedé van identificatie - 
verwantschap ontstaat tussen de “roepende ik” uit de Bijbel en de diepe dalen van 
depressie waarvan de “ik” zo graag genezen wil. De psalm fungeert zo als opstap naar 
een poëticale uitspraak over de functie die autobiografisch schrijven voor de “ik” 
heeft gehad: door woorden te geven aan zijn lijden, kan hij zich eraan ontworstelen. 
Het is een uitspraak die herinnert aan de veronderstelling van John Wiltshire, door 
mij geciteerd in hoofdstuk 1, die in zijn artikel ‘Biography, Pathography, and the 
Recovery of Meaning’ (2000) - zoals velen - op de therapeutische functie van auto-
biografisch schrijven heeft gewezen: autobiografisch schrijven vormt een proces van 
‘meaning-creation’ waarbij in een min of meer samenhangende vertelling kan wor-
den geabstraheerd van de ‘chaotic and incoherent quality [of medical crisis]’.946

 Deze opwaartse beweging is ook uitgedrukt in de ‘ladder’ waarover de “ik” uit het 
citaat van Van Buuren het heeft. Deze kan eveneens tot de Bijbel worden herleid. De 
ladder naar het licht komt voor in Genesis 28 waarin over een droom van Jacob 
wordt verteld: ‘Op zijn tocht [naar Charan] kwam hij bij een plaats waar hij bleef 
overnachten omdat de zon al was ondergegaan. […] Toen kreeg hij een droom. Hij 
zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs 
zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.’ Als Jacob wakker wordt meent hij 
met het zien van de ladder de poort naar de hemel, de verbinding tussen het aardop-
pervlak en de verblijfplaats van God, te hebben gevonden.947 In de lezing van de “ik” 
bestaat de ‘ladder’ uit de middelen van de taal. Deze zijn voor hem instrumenten 
geweest om zich aan de duisternis van zijn depressie te ontworstelen.948 

945 Barton (2007, 400).
946 Wiltshire (2000, 431).
947 Zie voor een uitvoerig commentaar bij Genesis 28: Barton (2007, 56). De jakobsladder, de naam 

van het verschijnsel uit de weerkunde waarbij een bundel zonlicht door een opening in de wolken 
schijnt, refereert aan deze ladders in dit Bijbelverhaal. De naam wordt ook gebruikt voor planten-
soorten en transportsystemen in onder meer de landbouw.

948 Daarmee voegt de autobiografie zich in een productieve literaire en culturele traditie waarbinnen 
het Bijbelfragment, maar ook de “ladder” en de “trap” in brede zin (als middel om een hogere of 
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 Ik heb in deze studie laten zien dat de intertekstuele verwijzingen bij uitstek als 
zulke “ladders” functioneren. De studie naar intertekstualiteit is mede een vraag ge-
bleken naar de betekenis van medische kennis en literatuur voor een “ik” dat gecon-
fronteerd wordt met een even enigmatische als (sociaal) ontwrichtende psychopatho-
logie. Kennis voorziet in de behoefte tot ordening van, inzicht in en grip op het eigen 
welzijn, juist vanwege eerder genoemde functies van rationalisering, objectivering en 
veralgemenisering van het lijden die deze kennis voor de “ik” mogelijk maakt. Ver-
wijzingen naar literaire teksten en auteurs voorzien in verwantschap, legitimering en 
troost. 
 Mijn analyse van intertekstualiteit levert, voorts, zicht op de publieke verbreiding 
en evaluatie van medische en literaire bronnen en laat zien dat ook autobiografische 
literatuur in deze verbreiding en evaluatie een rol heeft. In de bestudeerde werken 
worden deze bronnen immers niet klakkeloos toegeëigend, maar getransformeerd, én 
- in samenhang daarmee - steeds ook geëvalueerd. Het zelfhulpboek van Burns 
(1999) biedt - gewikt en gewogen - geen soelaas, terwijl de farmacologie wel de lang 
gehoopte “genezing” brengt; cognitieve theorieën schieten tekort om het ontstaan 
van somberheid te verklaren, maar de biochemie kan dit des te meer. Of: in het werk 
van Dante kan, aldus de “ik” uit David’s Inferno, troost en verwantschap worden 
gevonden, maar de Bijbel kan ongeopend blijven. Autobiografieën functioneren zo 
beschouwd als “interpretatiescenario’s” waarin beargumenteerde voorstellen worden 
gedaan over hoe depressie te begrijpen en betekenis te geven. Zij tonen welke bron-
nen in het proces van ‘negotiating ambiguity’ van pas kunnen komen. Dat alles ge-
grond in de particuliere ervaringen die in onthullende beschrijvingen als het ware 
van heel dichtbij kunnen worden gevolgd. Wat Hawkins stelt over de door haar be-
studeerde verhalen over doofheid en kanker geldt dus ook hier: de autobiografische 
tekst ‘articulates the hopes, fears, and anxieties so common to sickness, organizing 
them into a coherent whole and suggesting by example ways of thinking and 
acting.’949 Op hun beurt kunnen dus ook de autobiografieën - en juist dankzij hun 
intertekstuele karakter - ladders naar het licht zijn voor wie in deze werken een weg-
wijzer herkent.
 Hier aangekomen kunnen nog enkele aanvullende perspectieven op vervolgonder-
zoek worden aangewezen. Omdat de werken kunnen worden opgevat als voorstellen tot 
interpretatie en evaluatie, lenen zij zich vanuit cultuurkritisch, of discours-analytisch 

lagere plek te bereiken) veelvuldig is verbeeld en beschreven (onder veel meer in het ‘Paradiso’ van 
Dantes La Divina Commedia (21, 31-33)) waarbij deze als metafoor, motief en symbool voor 
onder meer vooruitgang en ontwikkeling is gaan fungeren. Zie over de trap als cultuurhistorisch 
thema: Van Ackeren (1984).

949 Hawkins (1999b, 11).
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perspectief voor een studie naar de rol van literatuur in debatten over of beeldvorming 
van aan depressie en psychiatrie gelieerde onderwerpen: de gezagsrelaties tussen patiënt, 
psychiaters en zorgverleners, voorstellingen van het psychiatrisch instituut, de farmaco-
logie et cetera. Bovendien lenen de werken zich voor de bestudering van voorstellingen 
van genderkwesties in deze teksten. Over de vraag in hoeverre (de omgang met en symp-
tomatologie van) depressiviteit met aspecten van gender samenhangt bijvoorbeeld, 
wordt in de psychiatrie en de samenleving in bredere zin volop gediscussieerd.950 Vraag-
stelling zou kunnen zijn hoe autobiografieën aan deze genderaspecten uitdrukking ge-
ven en hoe zij als zodanig bijdragen aan debatten die over dit thema worden gevoerd. 
Voorbeeld van dit type onderzoek is het werk van Kimberly Emmons die in Black Dogs 
and Blue Words. Depression and Gender in the Age of Self-Care (2015) zogenoemde ‘direct 
to consumer advertisements for antidepressant medications’ bestudeert vanuit de vraag 
hoe deze construeren wat zij ‘gendered illness identities’ noemt.951

 In het perspectief van Literatuur en Wetenschap, ten slotte, zou studie mogelijk 
zijn van autobiografische voorstellingen van kennis en wetenschapspraktijken in een 
groter corpus depressieliteratuur, waarbij op meer systematische wijze zou kunnen 
worden nagegaan hoe verschillende kennisdomeinen in ik-vertellingen worden ge-
waardeerd en hoe deze vertellingen zich verhouden tot of bijdragen aan wetenschap-
pelijke debatten over deze kwesties.952

 
6.6. Besluit

Er is mij door literatuurwetenschappers en neerlandici meer dan eens gevraagd waar-
om ik, behalve de besproken casussen, niet ook ‘literaire autobiografieën’ in mijn 
proefschrift heb betrokken. Terwijl er over ‘the concept of literature and its definition 

950 Culbertson (1997), Piccinelli and Wilkinson (2000), Crowley Jack and Ali (2010).
951 Emmons (2014, 1 en 7). Ook zou in vervolgonderzoek aandacht kunnen worden besteed aan de 

vraag hoe representaties van depressie zich verhouden tot de nationaal maatschappelijke context 
waarin de werken oorspronkelijk zijn gepubliceerd alsmede tot daarmee samenhangende voor 
depressie relevante aspecten: de inrichting van de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie, 
de politiek en de marketing die alle van invloed zijn op de wijze waarop in deze samenleving over 
depressie wordt gedacht en gedebatteerd. Zo’n comparatieve analyse zou inzicht kunnen bieden 
in de vraag in hoeverre voorstellingen van depressie en functies van intertekstualiteit daarbinnen 
al naar gelang die context van elkaar verschillen.

952 Gezien de vele voorstellingen van neurobiologie in de bestudeerde werken, mag autobiografische 
literatuur over depressie bovendien niet ontbreken in de studie van praktijken van de zogenoemde 
‘contemporary neuroculture’ waarbinnen men studie maakt van ‘i.e. the interdiscursive fascinati-
on with the brain as the source and biological substrate of human conduct and identity.’ Besser 
(2013, 44).
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(or abolition, or revision)’ vele literatuurtheoretische debatten worden gevoerd, 
waarbij ‘the […] content and use of the concept’ tot op de dag van vandaag aanlei-
ding geeft tot ‘literary-theoretical and literary-aesthetic disagreements’953 gingen zij 
kennelijk uit van een gedeeld begrip van de exclusieve betekenis van de notie “litera-
riteit” en, in het verlengde daarvan, van overeenstemming in het oordeel over het 
gebrek daaraan in de door mij onderzochte autobiografieën.
 Bij navraag bleek men een institutionele opvatting van literatuur te hanteren waar-
bij een tekst literair is als hij door de relevante instituties en actoren in het literaire veld 
als zodanig wordt beschouwd, bijvoorbeeld omdat hij ‘door verschillende literaire cri-
tici is gerecenseerd’ of omdat ‘hij door een van de van oudsher literaire uitgeverijen is 
uitgegeven’.954 Het gaat mij er hier niet om deze definitie ter discussie te stellen of om 
mij in debatten over (de betekenis van) het literatuurbegrip te mengen. Liever grijp ik 
bovenstaande aan om - nog een laatste maal in dit boek - iets over het belang van mijn 
onderzoek en de relevantie van het geselecteerde corpus te zeggen.
 Bij mijn selectie van het onderzoekscorpus is de notie van referentialiteit van 
primair belang geweest. De vraag dus, of de werken zich op basis van relevante (para)
tekstuele signalen laten lezen als het verslag van de ervaringen van de auteur. Boven-
dien heb ik juist die teksten willen bestuderen waarvan - op basis van de epistemische 
functies die onder meer door voorlichtingsinstanties aan de werken zijn toegekend 
- kan worden aangenomen dat zij in het publieke domein geen marginale positie 
hebben ingenomen maar er - “literair” of niet - juist een belangrijke plaats hebben 
gehad. Mijn corpus bevat aldus een verzameling teksten die thematisch en formeel 
verwant zijn, maar op punten onderling ook verschillen, bijvoorbeeld waar het gaat 
om hun institutionele inbedding en relatie tot het literaire veld: Kikker gaat fietsen is 
uitgegeven bij uitgeverij Lemniscaat en besproken in onder meer Het Parool, De 
Groene Amsterdammer, NRC en Vrij Nederland, terwijl Als meine Seele dunkel wurde 
is uitgebracht door Taschenbuch Verlag en vooral aandacht heeft gekregen van (semi)
professionele gezondheidsorganisaties en particuliere gezondheidsblogs.955 Veel van 
de door mij bestudeerde werken hebben vooral buiten het literair-culturele veld op 
aandacht kunnen rekenen.956 In de boekwinkel zijn de werken vaak zowel te vinden 
op de plank “romans” of “literatuur”, als in de kast met publicaties over “gezondheid 
en lifestyle”.

953 Pettersson (2005, 106-107).
954 Rock e.a. (2013, 27).
955 In paragraaf 1.2. heb ik de receptie van de werken op hoofdlijnen getypeerd.
956 Vaesens (2009, 217). 
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 Daarmee zou ik mijn onderzoek bij uitstek willen beschouwen als een voorbeeld 
van de door Lars Bernaerts en anderen geïdentificeerde “trend” in de studie van de 
moderne letterkunde: ‘de verruiming van het onderzoeksonderwerp’ waarbij boven-
dien niet enkel ‘de tekst-op-zich’ wordt bestudeerd, maar vooral ‘de tekst als deel van 
de context, bijvoorbeeld de ideologische of de sociale’.957 In De revanche van de ro-
man (2009) heeft ook Thomas Vaessens voor verbreding gepleit wanneer hij stelt dat 
niet enkel literariteit, maar vooral engagement met publieke debatten doorslagge-
vend moet kunnen zijn bij de selectie van relevant onderzoeksmateriaal.958 Dan wor-
den uiteraard uiteenlopender teksten het bestuderen waard, óók als zij geen of maar 
nauwelijks aandacht hebben gekregen in de (academische) kritiek.959 Hierin is de 
letterkunde vanzelfsprekend niet uniek; in het domein van de Cultural Studies pleit 
men sinds lang voor een dergelijke verbreding van corpus en methode.960 Dat zo’n 
verruiming inderdaad (ook in letterkundig opzicht) relevante onderzoeksresultaten 
oplevert, hoop ik met deze studie aannemelijk te hebben gemaakt. Met een intertek-
stuele en narratologische analyse heb ik inzicht geboden in een vitaal en veelgelezen 
corpus autobiografische literatuur en heb ik licht geworpen op belangrijke functies 
van intertekstualiteit. Daarbij heb ik zicht verworven op de gretige toe-eigening van 
psychiatrische kennis in teksten waarin men deze kennis niet onmiddellijk zou ver-
wachten aan te treffen. Bovendien heb ik onvermoede sporen gevonden van werken 
uit de canon van de westerse cultuurgeschiedenis (Dante, Sartre, Bergman) die in de 
academische kritiek en het culturele veld prestige genieten, maar die kennelijk ook 
(ver) daarbuiten verbreid raken en functies vervullen. Wie de hier bestudeerde auto-
biografieën op gronden van verondersteld gebrek aan literariteit al te vlug als irrele-
vant ter zijde schuift, loopt de kans veelkleurige vormen van literatuur en lezen (en 
functies daarvan in de samenleving) over het hoofd te zien. Dat kan de relevantie en 
meerwaarde van de letterkundige onderzoekspraktijk onmogelijk ten goede komen.
 Wanneer ik mijn corpus in de toekomst zou willen bijstellen, dan is “versmalling” 
van het studieobject dus niet het eerste waaraan ik denk. Veeleer zie ik mogelijkheden 

957 Bernaerts e.a. (2011, 1).
958 Des te frappanter is het dat hij zijn eigen analyses van engagement, zoals Wouter Schrover terecht 

heeft opgemerkt, beperkt tot ‘het werk van gereputeerde auteurs (Kellendonk, Zwagerman, Grun-
berg, Februari, Mutsaers).’ Schrover (2015, 283).

959 In zijn studie Einde verhaal. Euthanasie en hulp bij zelfdoding in hedendaagse narratieve fictie 
(2015), dat de waarde van zo’n verbredend perspectief bij uitstek toont, spreekt ook Schrover zich 
uit tegen een al te nauwe opvatting van het letterkundig onderzoeksobject: ‘gegeven een bepaalde 
onderzoeksvraag [zijn] alle werken, ook zij die niet of nauwelijks aandacht krijgen binnen de 
academische kritiek, relevant en interessant’ (283).

960 Vergelijk: Verstraete (2002), Baetens e.a. (2009), De Bloois en Peeren (2010).
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om (in een comparatieve analyse) aandacht te besteden aan de vormen en functies van 
allerlei andere - al dan niet “literaire” - vertellingen waarin een “ik” de eigen ervarin-
gen met (psycho)pathologie heeft uitgedrukt. Gepubliceerde dagboeken, gezond-
heidsvlogs, columns in gezondheidstijdschriften, of zogenoemde “online bio blogs” 
bijvoorbeeld die niet zelden uit naam van “celebrities” aan het publiek worden aange-
boden.961 Tussen gezondheidscultuur en Life-Writing Studies bestaan veel intrigeren-
de verbanden waarnaar nog vele studies denkbaar zijn.962 In de inleiding tot het the-
manummer ‘De taal der ziekte. Literaire perspectieven op geneeskunde en psychiatrie’ 
(2018) formuleren Gaston Franssen en Stefan van Geelen in dit verband een aantrek-
kelijk vergezicht:

Als we als letterkundigen werkelijk de dialoog met de geneeskunde en 
de psychiatrie willen aangaan […] dan zullen we een heel rekkelijke 
definitie moeten hanteren van begrippen als ‘literatuur’ en ‘literair’. 
Anders gezegd, als we ons niet willen beperken tot onderzoek naar ‘de 
zieke mens in de romanliteratuur’, dan zullen we bijvoorbeeld niet al-
leen memoires en autobiografieën, maar ook bijvoorbeeld tijdschriften, 
zines, in eigen beheer uitgegeven autobiografieën, gedichten uit de dak-
lozenkranten, blogs met uitgeschreven patiëntervaringen, of therapeu-
tische gesprektranscripties tot het onderwerp van letterkundig onder-
zoek moeten gaan rekenen.963

Tot slot. Overwegingen met betrekking tot literariteit zullen in ieder geval niet de 
voornaamste reden zijn geweest dat de organisatoren van het Depressiegala Boddé in 
2017 opnieuw hebben gevraagd het plankier van Theater Amsterdam te betreden. 
Op 16 januari van dat jaar vond de tweede editie van het evenement plaats. Ook wie 
geen kaartje had gekocht kon nu getuige zijn van de wijze waarop een brede schare 
artiesten, auteurs en presentatoren - onder wie cabaretière Martine Sandifort, voet-
balcommentator René van der Gijp en zangeres Laura van Kaam (een winnares van 

961 In het artikel ‘Celebrity bio blogs. Hagiography, pathography and Perez Hilton’ (2009) heeft 
Elizabeth Podnieks zich gebogen over (ziekte)ervaringen gerepresenteerd op de website Perezhil-
ton.com.

962 Daarbij zou ook aansluiting kunnen worden gezocht bij het productieve onderzoeksveld van “au-
teurspositionering” waarbinnen men studie maakt van de vraag hoe auteurs zichzelf (met hun 
werk) positioneren in de hedendaagse mediacultuur: welke rol is er weggelegd voor auteurs als 
Mike Boddé, Merle Leonhardt en Maarten van Buuren in publieke debatten, educatie en gezond-
heidszorg? Zie hierover respectievelijk Bax (2016) en Heynders (2016). 

963 Franssen en Van Geelen (2018a, 7).
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talentenjacht The Voice Kids) - het publiek over de eigen psychopathologische erva-
ringen in vertrouwen nam: het gala werd dat jaar integraal op de televisie uitgezon-
den.964 Het contrast tussen de intimiteit van de medegedeelde ervaringen en het 
potentieel brede publieke bereik daarvan is daarmee enkel nog maar groter gewor-
den. 
 ‘Hij is er weer bij hoor! En dit jaar waarschijnlijk ook weer niet van het podium 
te krijgen’, meldden de organisatoren verheugd op hun website waar Boddé vooraf-
gaand aan de avond als een van de optredende ‘sterren’ werd aangekondigd.965 Zeven 
jaar nadat zijn autobiografie op de Nederlandse boekenmarkt werd uitgebracht en 
zestien jaar nadat de eerste symptomen zich aan hem opdrongen, zit zijn tournee er 
nog steeds niet op. Het laatste woord over depressie is ook wat hem betreft nog niet 
gezegd.

964 Voor wie het heeft gemist: het gala kan hier worden teruggekeken: <https://www.npo.nl/depres-
siegala/23-01-2017/KN_1688517>. Ook in 2018 was er weer een gala, ook nu weer traden vele 
artiesten op.

965 Vgl. <http://depressiegala.nl/artiest/mike-bodde-depressiegala/> en voor de sterren: <http://de-
pressiegala.nl/>.
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Summary

Ladders Towards Light. Depression and Intertextuality in Contemporary 
Autobiographical Literature

Since the second half of the twentieth century, numerous autobiographical works 
have been published in Europe and the Unites States that address “Major Depressive 
Disorder” (MDD), as the official diagnosis runs: a mood disorder that includes epi-
sodes of immense dejection, loss of interest, fear, agitation, delusions (of guilt and 
otherwise), thoughts about death, and death wishes. According to the World Health 
Organization (WHO), depression ranges among the most occurring mental health 
conditions worldwide and also among the most destabilising, in socio-economical as 
well as (inter)personal terms. 
 It is not surprising, therefore, that depression has received a lot of attention across 
a range of disciplines and in many segments of culture. In the medical field, the lit-
erature on the condition runs to hundreds of thousands of titles, while beyond the 
world of academic research communities, views on the decapacitating sombreness 
are expressed in numerous items (news and otherwise) on television and radio, in 
countless blogs, as well as in popular science, self-help books, and information bro-
chures.
 The works studied in this book all have in common that the psychopathological 
experiences of the self make up the central subject of the autobiography. The narrat-
ing “I” expounds on when and how the depression first manifested itself and on how 
and to what extent it was possible to abate the symptoms either or not with profes-
sional help from the medical-therapeutic circuit or by taking recourse to literature or 
self-help books. The particular episodes of being ill and the individual trajectories 
towards recovery are thus made publicly accessible. 
 This study pays attention to seven works in particular, respectively from The 
Netherlands, The United Kingdom, Germany, and the United States: Pil. Hoe een 
cabaretier zijn depressie overwon (Pill: How a Comedian Overcame his Depression; 
Mike Boddé, 2010), Kikker gaat fietsen! Of over het leed dat leven heet (Frog goes Cy-
cling! Or about the Misery Called Life; Maarten van Buuren, 2008). Shoot the Damn 
Dog. A Memoir of Depression (Sally Brampton, 2009), Underneath the Lemon Tree. A 
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Memoir of Depression and Recovery (Mark Rice-Oxley, 2012), Depressionen. Mehr als 
eine Krankheit; Lebensgeschichte (Thomas Kühne, 2009), Als meine Seele dunkel wurde. 
Geschichte einer Depression (Merle Leonhardt, 2011) and David’s Inferno. My Journey 
through the Dark Wood of Depression (David Blistein, 2013). These texts attracted 
much attention in the media as well as in the domain of health communication 
where they were seen to have an important epistemic function as unique sources of 
experience-based knowledge that could benefit health workers and patients alike.
 Ladders towards Light. Depression and Intertextuality in Contemporary Autobio-
graphical Literature is the result of researching these texts. By way of a textual-analyt-
ical approach, this book discusses how depression is represented in this corpus, with 
a specific orientation on the nature and function of intertextuality: references to 
medical knowledge as well as to literary sources. A central notion is that autobiogra-
phies in this genre contain a variety of intertextual relations: individual experiences 
of psychopathological suffering are consistently interlaced with the self ’s reflections 
on a range of sources that include a broad conglomerate of publications of a medical 
nature (specialised and popular) as well as literary texts and films. The objective of 
analysis is to study the nature of such appropriation in order to draw conclusions 
about the functions of intertextuality in works of this kind. It will be argued that 
examining these intertextual references yields certain perspectives on the functions of 
autobiographical literature in the current culture of health.
 Chapter 1 presents the research question, the theoretical framework and the 
method of research. It argues for a textual-analytical perspective with attention for 
the mediated, construed nature of autobiographical narrative. In this respect, this 
study takes a critical distance from the content-oriented approaches to these autobi-
ographies in research and education (viz. the Medical Humanities) where they are 
treated as the unmediated expressions of the author’s experiences and are taken to 
offer (medically relevant) insights into the personal dimensions of the condition. 
Such approaches tend to neglect important features such as narrativity and intertex-
tuality that have to do with the construed, mediated nature of these autobiographical 
works. This study, in contrast, does consider these features by means of (structuralist) 
narratology and intertextual research methods. 
 Chapter 2 reviews how depression is addressed and discussed in specialised (di-
agnostic) handbooks, scientific journals, and survey studies related to the fields of 
(biological) psychiatry, pharmacology, genetics, and psychology. Its aim is to create a 
clear overview of the symptomatology, diagnostics, aetiology and treatment meth-
ods, which are needed to be able to understand and interpret what these autobiogra-
phies , which frequently refer to these discussions, actually express.



337

 The chapter concludes that depression in scientific publications is predominantly 
considered to be a heterogeneous condition, whose course and treatment success can 
differ significantly from patient to patient. The aetiology and pathogenesis of depres-
sion continue to be debated, while also the right criteria for adequate diagnosis are 
still subject to discussion, with the question of demarcating the difference between 
pathological and non-pathological despondency often marked as having no definite 
solution. In other words, in speaking and thinking about depression there is a dom-
inant note of enigma and impalpability. 
 The scientific literature, however, forms but one part of the publications on de-
pression. Other types of publications on this topic include brochures, flyers, fact 
sheets, and web sites relaying information on the condition, as well as books for a 
nonprofessional audience and self-help books. Such texts also contribute to the dis-
courses assigning meaning to depression in the present culture of health, and, as said, 
the corpus of autobiographical writing examined in this study also refers to these 
health communication texts. Chapter 3 therefore is centred on an analysis of this 
type of sources. Self-help guides or online exercises and mood tests tend to incite an 
autonomously acquired and unambiguous understanding of the condition, with the 
idea that insight into one’s pathology enhances recovery. As the chapter shows, the 
enigma and heterogeneity of depression so strongly articulated in the medical sourc-
es of the preceding chapter tend to be smoothed over in health communication texts.
 Chapter 4 presents the findings resulting from the analysis of the process of the 
appropriation and evaluation of medical knowledge in the autobiographies. It (a) 
answers the question as to how this type of intertextuality should be understood and 
also (b) demonstrates how that knowledge is handled when it is incorporated in the 
autobiographical self ’s testimony.
 Since the intertextual references do not stand alone and are embedded in a broad 
range of narrative strategies that the autobiographical self relies on to express its own 
experiences, the analysis of intertextuality is preceded by a mapping of the narrative 
procedures the autobiographical writings make use of when representing depression. 
This yields the outcome that these works do not represent a single, static self. There 
is, to begin with, a cluster of narrative procedures by which a self can be identified 
that looks back on its own disease history and assigns meaning to it. The autobiog-
rapher’s exposé suggests an informed overview and testifies to informed knowledge 
about his or her own health. Next to that, however, another self can be distinguished, 
one that is the subject of narration. This self is associated with the immediately con-
fusing (physical) experiences it undergoes. With a more limited point of view it 
renders in plain words the lack of understanding, confusion, and destabilisation that 
attend depression.
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These works therefore trace a certain development: the unknowing, drifting self 
evolves into one that is informed, on top of it, and able to govern its own health. It 
turns out that attention for the divergent ways of rendering the self is a prerequisite 
for conclusive statements about intertextuality, whose function is primarily epistem-
ic. The intertextual references to knowledge interfere with the textual procedures 
expressing cognitive transition; intertextuality extracts depression from immediate 
experience and turns it into an object of analysis. An important effect is the objecti-
fication, rationalisation, and generalisation of suffering.
 In this process, the knowledge that is appropriated does not remain intact and 
tends to be transformed in different ways: (1) in a process of simplification, specialist 
particulars in the publications referred to become more abstract. Related to this, de-
contextualisation (2) occurs: the findings of medical studies are perceived by the self 
in isolation, debarred from the context of a surrounding academic discourse and ne-
glecting the critical views that these findings may have elicited. Finally, (3) fusion also 
appears to be characteristic of the transformation process: the autobiographical 
self-analysis relies on a blend of disparate scientific views that elsewhere are not 
thought to combine so easily. The conclusion is that the epistemic function of medical 
knowledge is related to its transformation: the principles of simplification, decontextu-
alisation, and fusion enable acquiring an insight into incomprehensible suffering.  
 Chapter 5 is devoted to an analysis of the nature and significance of literary in-
tertextuality. It (a) answers the question of the way in which the selected texts refer 
to passages in literature and film and (b) explains the function of these references. 
Again, the analysis of narrative procedures used for expressing depression provides 
the groundwork for the analysis of this type of intertextuality. A wide range of narra-
tive procedures can be distinguished that express the oppressive sense of aloofness 
and isolation. Still, in some passages such loneliness cedes to ideas of communality. 
A self can be identified that is morbidly preoccupied with its own situation and seeks 
to establish relations with others and their suffering. The autobiographical narrators 
construe a “sense of belonging,” as it is labelled in socio-psychological studies. In this 
regard too, then, a certain development can be traced: improved sociability.
 These findings provide a framework for the analysis of intertextuality, which in 
this respect has a strongly socialising function: the appropriation of (passages from) 
literary texts and film can be read as constituting a process of identification, which 
enables the self, on the basis of pathologising readings of the works consulted, to 
construe a connection between its own suffering and that of protagonists and au-
thors from the canon of cultural history and beyond. The appropriation of passages 
from literary texts serves to put into perspective the feelings of isolation and 
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aloofness concomitant to depression. Aesthetising and historising depression, more-
over, turn out to be important effects of this type of appropriation.
 Again, the appropriated literary works do not remain intact and it is possible to 
designate certain types of transformation that occur when literature works are appro-
priated. It was possible, for example, to identify (1) decontextualising and dehistori-
sising tendencies: the self deploys an identificatory, pathologising reading that does 
not take account of the critical tradition regarding the work. In relation to this there 
is a tendency to (2) disambiguate, in the sense that the self ’s identificatory reading of 
the literary texts tends to obscure polysemy and indeterminacy. 
 Chapter 6 reflects on the outcomes of the analysis, as well as on the theoretical 
framework and the research methods. Using a medical/anthropological perspective, 
it considers the function and significance of autobiographical literature. Depression 
can be considered as an experience that gives rise to some fundamental interpretative 
tasks. Such tasks are emphatically important in a time when  — in line with current 
health policies — there is a constant urge to understand and manage (one’s own) 
illness and health (see chapter 3). Patients, relatives, psychiatrists, care workers, re-
searchers, policy makers, and the like, are constantly commended to partake of these 
processes of insight and evaluation and to formulate answers to the enigma of depres-
sion.
 Partly based on these findings, certain conclusions can be drawn about the nature 
and function of autobiographical literature: (1) Autobiographies create insight into 
the (implications of ) interpretative problems by means of the strategies of representa-
tion brought to light in this study, throwing into relief certain knowledge questions 
linked to the nature, cause, and cure of depression, but also to affiliation and conge-
niality. (2) At the same time, autobiographies constitute an idiosyncratic contribu-
tion to these attempts at knowledge acquisition and interpretation. 
 Examining intertextuality turns out to be crucial for gaining insight into this 
second function. The appropriation of literary and medical sources continuously 
forms part of a meticulous self-analysis where reading these texts serves to under-
stand and appreciate the self ’s subjective experiences. In this, sources are not simply 
transposed, but transformed and, because of this, gauged and tested. It is therefore 
postulated that autobiographies, in this way, function as so called interpretative sce-
narios that advance reasoned propositions about how, and by means of what sources, 
depression can be understood and how meaning should be assigned to it. This is all 
in turn grounded in the autobiographer’s particular experiences that can be followed 
closely, since they are expressed in ostensibly candid descriptions. Precisely because 
of this commitment, these works contribute to the way in which knowledge about 
depression is disseminated in the present-day culture of health.
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 Based on these findings the chapter ends with a number of suggestions for future 
research. It points out that attention and readership in the case of the corpus of texts 
occurs especially outside the literary-cultural field. Given the importance of this gen-
re, a broad definition of the object of research is proposed: it should not be the “lit-
erary” character of (autobiographical) texts that determines whether or not they are 
worth studying, but the function they fulfil in society, independent of the question 
of their literariness. This study offers a number of analytical, theoretical, and meth-
odological perspectives by means of which such functions can be addressed.

Translation: Aleid Fokkema (Lighthouse Texts)
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Samenvatting

Ladders naar het licht. Depressie en intertekstualiteit in hedendaagse 
autobiografische literatuur

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er in Europa en de Verenigde Staten 
vele autobiografische werken gepubliceerd die handelen over wat in de internatio-
nale wetenschappelijke diagnostiek de “Major Depressive Disorder” (MDD) wordt 
genoemd: een stemmingsstoornis die gepaard gaat met onder meer episodes van 
diepe neerslachtigheid, interesseverlies, angst, agitatie, (schuld)wanen, doodsgedach-
ten en doodswensen. Volgens de World Health Organization (WHO) is depressie 
een van de meest voorkomende psychische aandoeningen wereldwijd en ook een van 
de meest ontwrichtende, zowel in sociaaleconomisch, als in (inter)persoonlijk op-
zicht. 
 Het hoeft dus niet te verbazen dat depressie op veel aandacht heeft kunnen reke-
nen in uiteenlopende domeinen van de cultuur. De bibliografie van medische litera-
tuur over het onderwerp omvat vele honderdduizenden titels en buiten de academi-
sche onderzoeksgemeenschappen zijn visies op de ziekelijke somberheid geformuleerd 
in (nieuws)items op televisie en radio, in een duizelingwekkend aantal blogs, in po-
pulairwetenschappelijke artikelen, in zelfhulpboeken en in informatiebrochures. 
 In de autobiografieën die van deze studie het centrale onderzoeksobject zijn ge-
weest, heeft een “ik” de eigen psychopathologische ervaringen tot onderwerp ge-
maakt. De “ik” zet uiteen wanneer en hoe depressie zich manifesteerde, wat de door 
hem vermoede (biologische) oorzaken zijn en hoe hij met meer of minder succes 
getracht heeft de klachten te verhelpen - al dan niet met hulp van deskundigen uit 
het medisch-therapeutische circuit of met behulp van (zelfhulp)literatuur. Particu-
liere episodes van ziek-zijn en individuele trajecten naar herstel worden zodoende 
publiekelijk toegankelijk gemaakt.  
 In het bijzonder is in deze studie aandacht besteed aan een zevental werken uit 
respectievelijk Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Sta-
ten: Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon (Mike Boddé, 2010), Kikker gaat 
fietsen! Of over het leed dat leven heet (Maarten van Buuren, 2008). Shoot the Damn 
Dog. A Memoir of Depression (Sally Brampton, 2009), Underneath the Lemon Tree. A 
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Memoir of Depression and Recovery (Mark Rice-Oxley, 2012), Depressionen. Mehr als 
eine Krankheit. Lebensgeschichte (Thomas Kühne, 2009), Als meine Seele dunkel wur-
de. Geschichte einer Depression (Merle Leonhardt, 2011) en David‘s Inferno. My Jour-
ney Through the Dark Wood of Depression (David Blistein, 2013). Deze teksten heb-
ben veel aandacht gehad in onder meer de media en het domein van de 
gezondheidscommunicatie waarbij aan de teksten een belangrijke epistemische func-
tie is toegekend: zij zijn beschouwd als unieke bronnen van ervaringskennis waarvan 
zowel patiënten als zorgprofessionals kunnen profiteren. 
 Ladders naar het licht. Depressie en intertekstualiteit in autobiografische literatuur 
bevat het verslag van een onderzoek naar deze teksten. Vanuit een tekstanalytisch 
perspectief is bestudeerd hoe depressie in dit corpus is gerepresenteerd, waarbij in het 
bijzonder studie is gemaakt van de aard en de functie van intertekstualiteit: verwij-
zingen naar medische kennis en referenties aan literair bronnenmateriaal. Uitgangs-
punt van de studie is de constatering dat in autobiografieën vele van deze intertek-
stuele verwijzingen kunnen worden aangetroffen: het uitdrukken van particuliere 
ervaringen van psychopathologisch lijden is steeds vervlochten met (in de eigen erva-
ring gegronde) reflecties op een breed conglomeraat van (zelfhulp)publicaties met 
een medische inhoud. Bovendien hebben de vertellers materiaal ontleend aan lite-
raire teksten en speelfilms. Doel van de analyse is de aard van deze toe-eigening te 
bestuderen en aldus uitspraken te kunnen doen over de functies die intertekstualiteit 
in deze geschriften vervult. Beargumenteerd wordt dat juist een studie van deze in-
tertekstuele referenties perspectieven biedt op de functies van autobiografische litera-
tuur in de hedendaagse gezondheidscultuur. 
 In hoofdstuk 1 worden de vraagstelling, het theoretisch kader en de methode 
van onderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt gepleit voor een tekstanalytisch per-
spectief waarvan ontvankelijkheid voor het bemiddelde, geconstrueerde karakter van 
autobiografische vertellingen de basis vormt. De studie verhoudt zich in dit verband 
kritisch tot zogenoemde inhoudsgeoriënteerde analyses van dit type geschriften in 
het onderwijs en onderzoek van onder meer de Medical Humanities waarbinnen de 
werken vaak beschouwd zijn als ongemedieerde expressies van de ziektebeleving van 
de auteur die artsen als zodanig (medisch relevante) informatie verschaffen inzake 
persoonlijke dimensies van ziekte. Belangrijke andere functies - die juist met het ge-
construeerde en dus bemiddelde karakter van de werken samenhangen (zoals narra-
tiviteit en intertekstualiteit) - zijn bij gevolg onbelicht gebleven. In deze studie wordt 
daaraan juist wel aandacht geschonken met behulp van de (structuralistische) nar-
ratologie en intertekstuele onderzoeksmethoden. 
 Hoofdstuk 2 brengt in kaart hoe er over depressie is geschreven en gediscussieerd 
in specialistische (diagnostische) handboeken, wetenschappelijke tijdschriften en 
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overzichtsstudies gelieerd aan onder meer de (biologische) psychiatrie, de farmacolo-
gie, de genetica en de psychologie. Doel is een helder overzicht te creëren van symp-
tomatologie, diagnostiek, etiologie en behandelingswijzen - nodig om te kunnen 
begrijpen en interpreteren wat er in autobiografieën - die naar deze discussies veelvul-
dig verwijzen - is uitgedrukt.  
 De conclusie van dit hoofdstuk is dat depressie in vele wetenschappelijke publi-
caties is beschouwd als een heterogeen ziektebeeld waarvan het beloop en de effecti-
viteit van behandeling van patiënt tot patiënt drastisch kan verschillen. Kennis over 
de etiologie en pathogenese van depressie bovendien, is onderwerp van debat. Over 
criteria ten behoeve van adequate diagnostiek wordt eveneens volop gediscussieerd 
waarbij de vraag naar grenzen tussen pathologisch en niet pathologisch somberen 
frequent als (onoplosbaar) demarcatieprobleem is gemarkeerd. Noties van raadsel-
achtigheid en ongrijpbaarheid voeren in het spreken en denken over depressie, kort-
om, veelvuldig de boventoon. 
 Met deze inventarisatie van wetenschappelijke publicaties is maar een deel ter 
sprake gekomen van de publicaties waarin depressiviteit het onderwerp is geweest. 
Depressie is ook het thema van informatiebrochures, flyers, “fact sheets” en voorlich-
tingswebsites, alsmede van zogenoemde publieksboeken en zelfhulpliteratuur. Ook 
deze werken zijn deel van de vertogen waarbinnen depressie in de hedendaagse ge-
zondheidscultuur betekenis verkrijgt en bovendien wordt er in het corpus autobio-
grafisch geschriften ook naar deze publieksbronnen verwezen. In hoofdstuk 3 is dit 
type publicaties daarom aan een analyse onderworpen. In zelfhulpgidsen of in oefe-
ningen en ‘diptests’ op het internet wordt men aangemoedigd om zelfstandig een 
(eenduidig) begrip van de pathologie te verwerven omdat vooral zij die inzicht in het 
eigen lijden hebben, op genezing kunnen hopen. Het hoofdstuk laat zien dat de 
raadselachtigheid en heterogeniteit van depressie - zo sterk gearticuleerd in medische 
bronnen - in publicaties gelieerd aan het domein van de gezondheidscommunicatie 
juist gerelativeerd wordt. 
 In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de wijze 
waarop het proces van toe-eigening en evaluatie van medische kennis verloopt in de 
geselecteerde autobiografieën. Daarbij wordt (a) de vraag beantwoord hoe de functie 
van deze intertekstualiteit kan worden begrepen en (b) gedemonstreerd wat er met de 
kennis gebeurt wanneer deze door de “ik” in zijn verslaglegging wordt geïncorporeerd. 
 Om een analyse van intertekstualiteit te kunnen bieden, worden eerst de narra-
tieve procedés geanalyseerd waarmee depressie is gerepresenteerd. De intertekstuele 
verwijzingen staan immers niet op zichzelf, maar zijn geïntegreerd in een breed scala 
narratieve strategieën waarmee de “ik” de eigen ervaringen tot uitdrukking heeft ge-
bracht. Op basis van de analyse kan worden geconcludeerd dat in de werken niet één 
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statisch “ik” is gerepresenteerd. In de eerste plaats kan op basis van een cluster nar-
ratieve procedés een “ik” worden geïdentificeerd dat achteraf na een of meer depres-
sieve episodes, over zijn ziektegeschiedenis vertelt en aan deze geschiedenis betekenis 
verleent. Zijn verhandeling suggereert overzicht en getuigt van kennis over de eigen 
gezondheid. Daarnaast kan ook een “ik” worden onderscheiden waarover wordt ver-
teld. Deze “ik” is verbonden met het onmiddellijke verwarrende (lichamelijk) bele-
ven, heeft een beperkter waarnemingsveld en maakt schijnbaar onomwonden het 
onbegrip, de ontwrichting en de verwarring aanschouwelijk waarmee depressie ge-
paard gaat. 
 Er is in de werken dus ontwikkeling uitgedrukt: een “ik” dat onwetend en stuur-
loos is, ontplooit zich tot een “ik” dat deskundig is en regie over zijn gezondheid 
heeft verworven. Aandacht voor deze uiteenlopende “ik-rollen” is een voorwaarde 
gebleken om uitspraken te kunnen doen over intertekstualiteit: deze vervult een epis-
temische functie. Verwijzingen naar kennis interfereren met de tekstuele procedés 
waarmee cognitieve transitie tot uitdrukking is gebracht; dankzij intertekstualiteit 
wordt depressie aan het onmiddellijke ervaren onttrokken en tot object van analyse 
gemaakt. Objectivering, rationalisering en generalisering van het lijden is daarvan 
een belangrijk effect. 
 De toegeëigende inzichten blijven daarbij niet “intact”. De volgende tendensen 
van transformatie konden worden aangewezen: (1) volgens een procedé van simpli-
ficatie abstraheert de “ik” van specialistische details uit de publicaties die hij aanhaalt. 
Daaraan verwant is (2) decontextualisering: resultaten uit medische studies worden 
door de “ik” als geïsoleerde inzichten gewaardeerd zonder rekening te houden met 
het omringende academische discours waarvan zij deel uitmaken en zonder de kri-
tiek te vermelden waarop de inzichten in kwestie in de academische receptie hebben 
kunnen rekenen. Een laatste tendens van transformatie betreft (3) fusering: in de 
zelfanalyse van de “ik” blijken uiteenlopende wetenschappelijke benaderingen te 
worden samengevoegd die elders niet zonder meer verenigbaar worden geacht. De 
conclusie is dat er tussen de epistemische functie van medische kennis en de transfor-
matie ervan een verband bestaat: de principes van simplificatie, decontextualisering 
en fusering komen tegemoet aan het verwerven van inzicht in onbegrepen lijden.
 Hoofdstuk 5 is gewijd aan een analyse van de aard en betekenis van literaire in-
tertekstualiteit. Daarbij is (a) de vraag beantwoord op welke wijze in het geselec-
teerde corpus wordt verwezen naar (passages uit) literatuur en een speelfilm en (b) 
gedemonstreerd wat van deze referenties de functie is. Om een analyse van inter-
tekstualiteit te kunnen bieden worden wederom eerst de narratieve procedés geana-
lyseerd waarmee depressie tot uitdrukking is gebracht. Resultaat daarvan is dat een 
scala narratieve procedés kan worden onderscheiden waarmee beklemmende 
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ervaringen van afzondering en isolement is uitgedrukt. Tezelfdertijd zijn passages 
aangewezen waarin het isolement juist plaatsgemaakt heeft voor noties van gemeen-
schappelijkheid. In deze passages kon een “ik” worden geïdentificeerd dat niet louter 
zelfgericht is maar relaties aangaat met (het lijden van) anderen en zo een ‘sense of 
beloning’ construeert. Ook in dit opzicht is er in de werken dus ontwikkeling uitge-
drukt; een ontwikkeling in sociabiliteit.
 Deze bevindingen vormen een perspectief waarbinnen de intertekstualiteit kan 
worden geanalyseerd die in dit verband een sterk socialiserende functie vervult: de 
toe-eigening van (passages uit) literaire teksten en speelfilms laten zich lezen als pro-
cedés van identificatie waarbij de “ikken” volgens pathologiserende lezingen van de 
door hen geraadpleegde werken, verwantschapsrelaties construeren tussen het eigen 
lijden en dat van protagonisten uit en auteurs van (canonieke) geschriften uit de 
cultuurgeschiedenis. De appropriatie van passages uit literaire teksten leidt tot een 
relativering van het isolement en de afzondering die met depressie gepaard gaan. 
Esthetisering en historisering van depressie is van deze toe-eigening een belangrijk 
effect gebleken.  
 Er zijn enkele tendensen van transformatie aangewezen die met de toe-eigening 
van de literaire werken en de speelfilm gepaard gaan. Zo konden (1) decontextuali-
sering en dehistorisering worden geïdentificeerd: de identificerende, pathologiseren-
de lezing wordt door de “ik” ontplooid zonder rekening te houden met de commen-
taartraditie waarin de betekenis van het betreffende werk is doordacht. Hiermee 
samen hangt een tendens van (2) “deambiguisering”: de identificerende lezing van de 
“ik” brengt met zich mee dat de meerduidigheid en onbepaaldheid van de geconsul-
teerde teksten van het toneel verdwijnt.
 Hoofdstuk 6 bevat een reflectie op de onderzoeksresultaten, het theoretisch ka-
der en de onderzoeksmethoden. Daarbij worden de functies van autobiografische 
literatuur in medisch antropologisch perspectief bezien. Daarbinnen kan depressie 
worden beschouwd als ervaring die aanleiding geeft tot fundamentele interpretatie-
opdrachten. In een tijd waarin - in lijn met recent gezondheidsbeleid - voortdurend 
een appèl op het begrijpen en managen van (de eigen) ziekte en gezondheid wordt 
gedaan (zie de bevindingen uit hoofdstuk 3), gelden deze interpretatieopdrachten 
nog eens nadrukkelijker. Patiënten, familieleden, psychiaters, zorgverleners, onder-
zoekers, beleidsmakers, enzovoort worden voortdurend aangespoord aan deze pro-
cessen van begrijpen en evalueren deel te nemen en op de raadselachtigheid een 
antwoord te formuleren.  
 De conclusie is dat de aard en functies van autobiografische literatuur mede in 
dat perspectief kunnen worden gewaardeerd: (1) met de in deze studie onderkende 
strategieën van representatie maken de autobiografieën de (implicaties van deze) 
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interpretatieve problemen inzichtelijk - waarbij kennisvragen worden gereleveerd die 
gelieerd zijn aan aard, oorzaak en genezing, maar ook aan verwantschap en congeni-
aliteit. (2) Autobiografieën leveren aan deze pogingen tot kennisacquisitie en inter-
pretatie tegelijkertijd een eigenzinnige bijdrage. 
 De studie van intertekstualiteit is cruciaal gebleken om deze laatste functie in-
zichtelijk te maken. De toe-eigening van literaire en medische bronnen is steeds deel 
van een nauwgezette zelfanalyse. Daarbij worden de bronnen niet klakkeloos overge-
nomen, maar getransformeerd én - in samenhang daarmee - gewogen en getoetst. 
Beargumenteerd wordt dat autobiografieën op deze wijze functioneren als “interpre-
tatiescenario’s” waarin beargumenteerde voorstellen worden gedaan over hoe - en 
met behulp van welke bronnen - depressie te begrijpen en betekenis te geven. Dat 
alles gegrond in de particuliere ervaringen die in schijnbaar openhartige beschrijvin-
gen van nabij kunnen worden gevolgd. Op deze wijze dragen de werken bij aan de 
manier waarop kennis over depressie in de gezondheidscultuur verbreid wordt en 
betekenis krijgt.
 Op basis van deze bevindingen worden aan het slot van dit hoofdstuk mogelijk-
heden voor vervolgstudie geformuleerd. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het 
belang van het onderzoekscorpus dat vooral buiten het literair-culturele veld op aan-
dacht heeft kunnen rekenen. Gepleit wordt voor een brede visie op het letterkundig 
onderzoeksobject waarin niet het “literaire” karakter van (autobiografische) taaluitin-
gen bepaalt of deze het bestuderen waard zijn, maar veeleer de functies die zij - “lite-
rair” of niet - in de samenleving vervullen. In deze studie zijn enkele analytische, 
theoretische en methodische perspectieven aangereikt waarmee deze functies kunnen 
worden geadresseerd. 
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Verantwoording

Tijdens het promotietraject heb ik voorlopige resultaten gepubliceerd en gepresen-
teerd. Ik geef een beknopt overzicht van de bevindingen die zonder bronvermelding 
in de tekst van mijn proefschrift verwerkt zijn.
 Over de representatie van neurobiologie in autobiografische literatuur hield ik 
een lezing tijdens het congres Melancholy Minds and Painful Bodies. Genealogy, 
Geography, Pathogeny aan de University of Liverpool, 9-11 juli 2013. Delen ervan 
zijn in bewerkte vorm verwerkt in hoofdstuk 4. Tijdens de conferentie Gloom Goes 
Global. Towards a Transcultural History of Melancholy since 1850 aan de Univer-
sität Heidelberg presenteerde ik het paper “In terms we ordinary mortals can under-
stand’. On the representation of depression in contemporary autobiographical litera-
ture.’ Het is bewerkt tot een hoofdstuk in een boek te verschijnen in de reeks 
Transcultural Research – Heidelberg Studies on Asia and Europe in a Global Con-
text (Springer Publishers). Enkele resultaten zijn verwerkt in paragraaf 4.3.3. 
 Over autobiografie, kennisrepresentatie en literaire intertekstualiteit, een onder-
werp dat aanbod komt in hoofdstuk 4 en 5, gaf ik op 21 april 2015 een NWO-
lunchlezing in Academisch-cultureel centrum Spui25. Over datzelfde thema ging 
mijn lezing “Where is modern science when I need it.’ Depressie in autobiografische 
literatuur’, gehouden bij het Artis Symposium Weemoed-Verdriet-Depressie van de 
Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie op 10 juni 2016. Elementen ervan zijn ver-
werkt in paragrafen 4.2. en 5.2. Over intertekstualiteit in Kikker gaat fietsen (2008) 
van Maarten van Buuren presenteerde ik op Achter de Verhalen. Congres van de 
modern-letterkundige neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, 6-8 april 
2016. Delen ervan zijn (in bewerkte vorm) verschenen als artikel in Nederlandse Let-
terkunde 2018 (1). In hoofdstuk 1 en in paragraaf 4.3.2. zijn elementen uit de pre-
sentatie en het artikel verwerkt.
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Dankwoord

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO): het onderzoek dat aan de totstandkoming van dit 
boek ten grondslag ligt, kon worden uitgevoerd dankzij een onderzoekssubsidie in 
het kader van Promoties in de Geesteswetenschappen (projectnummer 322-30-003). 
Ik dank de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de Faculteit der Geestes-
wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar ik het onderzoek heb uit-
gevoerd. 
 Zonder mijn promotor Ben Peperkamp was dit boek er niet geweest. De subsi-
dieaanvraag, het onderzoek en de verslaglegging van de resultaten zijn in nauwe sa-
menwerking met hem tot stand gekomen. Zijn overlijden in 2017 heeft groot ver-
driet teweeggebracht. Het doet pijn dat Ben er niet is als ik verdedig waaraan wij met 
zoveel ernst en vrolijkheid hebben gewerkt. Ik ben hem zeer dankbaar voor de cruci-
ale rol die hij sinds zijn komst naar de VU in mijn academische én persoonlijke 
ontwikkeling heeft vervuld. Dit boek en ik hebben veel te danken aan zijn vertrou-
wen, aan zijn vergezichten, aan zijn hoge wetenschappelijke maatstaven, aan zijn 
geraffineerde taalgevoel en aan de strenge zorgzaamheid die hem als leermeester en 
mentor kenmerkte.  
 Na het overlijden van Ben heeft Johan Koppenol de rol van technisch promotor 
op zich genomen. Ik dank hem voor de doortastende wijze waarop hij dat heeft ge-
daan. Behalve van zijn praktische adviezen over de te zetten stappen tot de verdedi-
ging, kon ik profiteren van de zorgvuldigheid waarmee hij het manuscript gelezen en 
becommentarieerd heeft.  
 De expertise van mijn copromotoren is bij de totstandkoming van dit boek even-
eens van groot belang geweest. Ik heb veel gehad aan de adviezen van Arko Oderwald 
op het gebied van de Medical Humanities en de (geschiedenis van de) geneeskunde. 
Zijn enthousiaste begeleiding en zijn loyaliteit hebben mij veel zelfvertrouwen gege-
ven. Dick Schram leverde steeds precieze, gedetailleerde feedback op theoretische en 
methodologische keuzes en stimuleerde mij om op toegankelijke wijze te argumen-
teren.
 Behalve van mijn promotoren heb ik gedurende mijn onderzoek veel geleerd van 
enkele collegawetenschappers. In het bijzonder dank ik Wouter Schrover, mijn 
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paranimf tijdens de promotieplechtigheid, met wie ik de afgelopen jaren productief 
heb samengewerkt. Hij las bovendien vele hoofdstukken van dit boek en voorzag 
deze op nauwkeurige wijze van commentaar. Zijn integriteit, humor en aanmoedi-
gingen zijn voor mij altijd van grote waarde geweest. Mary Kemperink dank ik voor 
haar betrokkenheid en voor de motiverende gedachtewisselingen over de conceptu-
ele kaders van het proefschrift. Ik heb onze samenwerking tijdens de Masterlangua-
ge-cursus Depressie in de moderne Nederlandse letterkunde zeer stimulerend en 
leerzaam gevonden. Ik dank Amrita Das, Ryanne Keltjens, Christina Lammer, Wil-
lemijn van der Linden en Thirza Blekendaal, bij wie ik terecht kon voor advies of 
mooie gesprekken. 
 De leden van de leescommissie - Kiene Brillenburg-Wurth, Gaston Franssen, 
Henriëtte van der Horst, Mary Kemperink, Joyce Lamerichs en Gerben Meynen - 
ben ik erkentelijk voor hun bereidheid het eindresultaat van mijn onderzoek kritisch 
te wegen. Laatstgenoemd commissielid bedank ik voor zijn bereidheid het voorzit-
terschap op zich te nemen alsmede voor zijn waardevolle feedback op hoofdstuk 2 
van het proefschrift.
 Mijn directe collega’s bij Nederlands aan de VU - Jacqueline Bel, Ena Jansen, 
Johan Koppenol, Janet van der Meulen, Dick Schram, Hans van Stralen, Ton van 
Strien, Marjolein van Tooren, Leon van Wissen en Roel Zemel - dank ik voor de 
leerzame werkomgeving die zij mij als docent en onderzoeker hebben geboden. Een 
bijzondere vermelding verdient Nelleke Moser door wie ik mij op belangrijke 
 momenten gehoord en gezien heb gevoeld. Margreet Onrust gaf mij betrouwbare 
support. Promovendicoördinator Liesbeth Geudeke stond mij in de laatste fase van 
het traject met raad en daad bij. In de beginfase was dat Marco Last. Dankzij het 
goede advies van Jacqueline Bel tijdens mijn studie kreeg ik de ruimte om me als 
onderzoeker te ontwikkelen.
 Over goede docenten gesproken. Ik prijs mij gelukkig dat ik fantastische leraren 
heb gehad. Ze worden vertegenwoordigd door Mark Bischot, Susanne Oudejans 
(Adriaan Roland Holstschool Bergen, NH) en Ferrie van der Wijk (Vrije School 
Gouda). 
 Zonder meer verdienen ook de studenten die ik als docent de afgelopen jaren heb 
leren kennen een vermelding: aan onze colleges binnen de bacheloropleiding Litera-
tuur & Samenleving en de Master Letterkunde van de VU heb ik groot plezier be-
leefd. 
 Uitgever Maarten Fraanje van Eburon te Delft dank ik voor zijn constructieve 
adviezen ten behoeve van de uitgave van dit boek. 
 Tot slot. Alles wat er voor aandachtig onderzoeken nodig is, heb ik meegekregen 
van mijn vader en moeder, Piet en Gerrie. Zij zijn het grootste voorbeeld. De beste 
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gidsen bovendien, als het op vragenstellen aankomt. Geen antwoord weet ik zonder 
mijn zusje Lotte. Dat ze mijn paranimf is, ligt helemaal in die lijn. Bij mijn schoon-
ouders Anneke en Thijs en bij mijn schoonzusje Inge kan ik terecht voor lieve, ver-
zorgde afleiding en welkome relativering - op Pijnackerse waarden gestoeld. Ik ben 
blij dat mijn zwagers Dennis en Arjan er zijn. Mijn vrienden Kim, Thijs, Kaatje, 
Floris, Sandra, Guusje, Jenny, Ivana, Annemarie, Ferrie en Mark maken dat de “ech-
te wereld” het met gemak van de boeken wint. Ik schreef dit boek op de drieënder-
tigste verdieping van De Kroon in Den Haag. Zelfs op grote hoogte kan het uitzicht 
je ontgaan. Mij gebeurde dat niet; ik woon er met Ron. 

Den Haag, juli 2018
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Bijlage: 
beknopte samenvatting 
bestudeerde autobiografieën

Kikker gaat fietsen! Of over het leed dat leven heet (Maarten van Buuren, 2008)
Van Buuren is emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. 
Hij publiceerde verschillende essaybundels (o.m. Verschuivingen, verdichtingen 
(1993) en De innerlijke ervaring (2007)), vertalingen van Franse literatuur en vele 
wetenschappelijke artikelen op het terrein van de westerse letterkunde.966 Kikker gaat 
fietsen is als autobiografisch verslag over psychopathologische ervaringen dus een op-
vallend werk in zijn omvangrijke (literatuurwetenschappelijke) oeuvre, zij het dat 
biografische aspecten ook in andere publicaties van zijn hand een plaats hebben ge-
kregen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de roman Iris (2001) (die onder meer gaat 
over zijn promotietijd in Nijmegen), in Hoofd van mijn dromen. Aan de haven (2009) 
(over de havenwijk van zijn geboortedorp Maassluis) en in Hoofd van mijn dromen. 
In de schaduw van de oorlog (2012), gewijd aan het oorlogsverleden van Maassluis en 
omgeving. 
 Kikker gaat fietsen beschrijft de depressie die Van Buuren doormaakte in het jaar 
2000 en in terugkerende episodes in de jaren daarna. Deze depressie maakt dat hij 
zijn werk op de universiteit tijdelijk moet neerleggen. Lezen, studeren, schrijven en 
doceren zijn in deze tijd onmogelijk. De “ik” kampt met onder meer hevige neer-
slachtigheid, vermoeidheid, angst, trillingen in zijn lichaam en gedachten aan de 
dood. Hij betrekt het huis van zijn vriendin (in Groningen) die hem gedurende deze 
periode verzorgt. Hij brengt vele uren door in huis, geïsoleerd van de buitenwereld. 

966 Samen met Joep Dohmen publiceerde hij op het gebied van de filosofie en de literatuur bovendien 
De prijs van de vrijheid (2011) en Van oude en nieuwe deugden (2013). In 2016 verscheen De es-
sentie van Spinoza, dat een typering biedt van het werk van deze invloedrijke denker. Zie de 
DBNL voor een uitvoeriger overzicht van zijn publicaties.
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Wel maakt hij dagelijks urenlange tochten omdat intensieve lichaamsbeweging hem 
naar eigen zeggen voor ‘de ondergang’ behoedt.967 Met behulp van psychotherapie, 
antidepressiva en vele alternatieve vormen van (zelf )medicatie bereikt hij uiteindelijk 
een wankel herstel. Depressie, zo beschrijft hij in het slothoofdstuk, zal altijd een 
onderdeel blijven van zijn leven en identiteit.
 Behalve over ervaringen van ziek-zijn en lijden, gaat de autobiografie ook over de 
zoektocht van de “ik” naar de aard, oorzaken en betekenis van zijn pathologie. Wan-
neer de arts de diagnose depressie stelt, bijvoorbeeld, levert dat hem aanvankelijk veel 
verwarring en verzet op omdat hij meent dat hij niet depressief, maar overspannen is 
vanwege zijn stressvolle baan aan de universiteit. Uitvoerige zelfanalyses, soms inge-
geven door gesprekken met zijn psycholoog, brengen hem uiteindelijk tot de bevrij-
dende conclusie dat depressie wel degelijk een samenhangende verklaring voor zijn 
klachten kan vormen. Daarna gaat de “ik” over tot een analyse van de oorzaken en 
betekenis van deze diagnose. In het hoofdstuk ‘Depressie en nihilisme’ beschrijft hij 
bijvoorbeeld de verwantschap tussen zijn depressie en de het leven en de publicaties 
van een scala Franse auteurs en filosofen (onder meer Sartre, Camus en Cioran) 
waarin hij veel van zijn eigen ervaringen herkent. Bovendien verkent hij wat er over 
depressie is gezegd in onder meer de neurobiologie, de farmacologie, de genetica en 
de psychoanalyse. In het hoofdstuk ‘Maassluis in drie snapshots’ bovendien, be-
schrijft hij de relatie met zijn vader en moeder en ervaringen uit zijn jeugdjaren in 
het gereformeerde Maassluis, die hij met zijn depressie in verband probeert te bren-
gen. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat zijn jeugdjaren en de relatie tot zijn 
moeder slechts omstandigheden die zijn depressie (volgens hem neurobiologisch ge-
grond en erfelijk bepaald) tot ontwikkeling hebben kunnen brengen. 
 Kikker gaat fietsen heeft bij verschijnen belangstelling gekregen binnen het lite-
rair-culturele veld, maar ook daarbuiten. Van Buuren heeft uitvoerig over zijn boek 
verteld in de televisieprogramma’s Boeken (VPRO) en Spraakmakende Zaken (IKON). 
Hij gaf lezingen bij academisch podium Studium Generale en bij academisch-cultu-
reel centrum Spui25. Het werk werd onder meer besproken in Het Parool, in De 
Groene Amsterdammer, het NRC en Vrij Nederland,968maar ook op de websites van 
verschillende gezondheidsorganisaties en particuliere (gezondheids)blogs.969 

967 Van Buuren (2008, 62).
968 Zie respectievelijk: Jansen van Galen (2009), Driesen (2009), De Galen (2009) en Cohen en Lo 

Galbo (2012).
969 Bijvoorbeeld op de website van Stichting Pandora <https://www.stichtingpandora.nl/jcms/>.
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Pil. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon (Mike Boddé, 2010) 
Pil is de autobiografie van Mike Boddé die in Nederland bekendheid geniet als caba-
retier, pianist en auteur (o.m. van de autobiografie Tril (2017)). Het werk vertelt op 
chronologische wijze het verhaal van de zeven jaar durende depressie die Boddé in de 
jaren 90 doormaakte. De autobiografie bevat vele verwijzingen naar proza en mu-
ziek. Zo staan boven elk hoofdstuk titels van de cd’s en de boeken vermeld die de “ik” 
heeft beluisterd ten tijde van de in het betreffende hoofdstuk beschreven episode. 
 De depressie vangt aan gedurende zijn studietijd op een moment dat het hem en 
zijn carrière juist voor de wind lijkt te gaan (in het jaar 1992 wint hij met collega 
Thomas van Luijn bijvoorbeeld de Wim Sonneveldprijs). Zonder aanwijsbare reden 
heeft hij in deze periode last van allerlei lichamelijke klachten (vermoeidheid, lage 
weerstand) en zwaarmoedigheid. Later lijdt hij ook aan hevige angsten, gedachten 
aan en verlangen naar de dood. Hij betrekt een kamer in het huis van zijn ouders van 
wie hij ziekenzorg krijgt. Pil maakt duidelijk hoezeer depressie in de sociale context 
een ontregeling teweegbrengt; onder invloed van depressie is sprake van afgedwon-
gen individualisering.
 Het werk beschrijft ook hoe de “ik” in rap tempo van zijn klachten herstelt met 
behulp van het antidepressivum Anafranil (waaraan de titel van de autobiografie is 
ontleend). De effectiviteit van dit middel is voor hem een grote verrassing en opluch-
ting omdat alles wat hij eerder probeerde (onder meer alternatieve geneeswijzen en 
cognitieve therapie) niet hielp en hem geregeld enkel van de wal in de sloot bracht. 
 Pil bevat ook het verslag van een zoektocht naar de aard en oorzaken van zijn 
depressie. In het hoofdstuk ‘De bomen en het bos’, bijvoorbeeld, wordt uitvoerig 
verteld over en gereflecteerd op verschillende sessies met alternatieve genezers (die 
zijn klachten beschouwen als het gevolg van onder meer vermoeidheid en bacteriële 
infecties). In het hoofdstuk ‘Beren’, een ander voorbeeld, verkent de “ik” de uit-
gangspunten en de waarde van cognitieve therapie zoals beschreven in verschillende 
zelfhulpboeken. Vanuit het biochemische perspectief waarbinnen de werking van het 
medicijn kan worden begrepen, komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat zijn de-
pressie het gevolg is van een neurobiologisch defect en niet van ‘een jeugdtrauma, een 
slechte opvoeding of een sluimerende onzekerheid’.970 De autobiografie sluit af met 
een ‘Toegift’ die de weerslag bevat van interviews (over onder meer de effecten en 
bijwerkingen antidepressiva) met de klinisch psycholoog en de psychiater bij wie hij 
gedurende zijn depressie onder behandeling was.
 Boddé heeft rond Pil in hoge mate multimediaal geopereerd. Zo heeft hij van zijn 
boek een gelijknamige theatershow gemaakt die in 2011 in verschillende 

970 Boddé (2010, 206).
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schouwburgen te zien was. Bovendien is er bij de eerste druk van Pil een cd uitge-
bracht die nog altijd op zijn website te downloaden is. Met liedjes getiteld ‘Seroxat’, 
‘Wilskracht en Pil’, ‘Revalidatie’ en ‘Beter’, vormt de cd naar Boddés eigen zeggen ‘de 
muzikale versie van zijn autobiografie’.971

 Pil heeft veel aandacht gekregen in verschillende domeinen van de cultuur en 
getuige de verkoopcijfers zijn er bovendien veel lezers geweest: binnen één jaar werd 
het werk zeven maal herdrukt, binnen zes jaar werden ruim 40.000 exemplaren ver-
kocht en in 2016 was het toe aan een veertiende druk. Het werk werd onder meer 
besproken in de Volkskrant, het NRC en de Trouw, maar ook op websites van ver-
schillende gezondheidsorganisaties (zoals die van het Fonds Psychische 
Gezondheid).972 Bovendien heeft Boddé in verschillende televisieprogramma’s over 
zijn werk verteld (in het wetenschapsprogramma Pavlov, in De Wereld Draait Door, 
in Pauw en Witteman en in RTL Late Night). Boddé spreekt tot op de dag van van-
daag bovendien veelvuldig op bijeenkomsten voor gezondheidsprofessionals.

Shoot the Damn Dog. A Memoir of Depression (Sally Brampton, 2008)
Sally Brampton genoot in het Verenigd Koninkrijk bekendheid als schrijver, journa-
list en oprichter van de Britse versie van het Franse mode en lifestyle tijdschrift Elle. 
Zij publiceerde bovendien verschillende romans: Good Grief (1992), Lovesick (1995), 
Concerning Lily (1998) en Love, Always (2000). Behalve in haar autobiografie sprak 
zij over haar depressie in verschillende lezingen en interviews. Over het onderwerp 
schreef zij ook op haar website.973 In 2016 overleed Brampton, naar men aanneemt 
als gevolg van suïcide.974

 Shoot the Damn Dog handelt over de depressieve episodes in het leven van een 
succesvol (mode)journalist. Een “ik” vertelt over haar verblijf in een psychiatrische 
kliniek, over suïcidepogingen, huwelijksproblemen en een hardnekkige alcoholver-
slaving. In het hoofdstuk ‘Myself So Far’ beschrijft de “ik” haar jeugdjaren die zich, 
vanwege het werk van haar vader bij Shell, afspeelden in Brunei, Brazilië, Aden, 
Oman en Angola. Zij vertelt in dat hoofdstuk ook over haar studie aan Central Saint 
Martins College of Art and Design en over haar werk als journalist. De rest van de 
autobiografie is geheel gewijd aan de beschrijving van haar depressie (waarbij ervarin-
gen horen van rusteloosheid, angst, sociaal isolement en diepe neerslachtigheid) en 

971 De muziek kan worden beluisterd op <http://www.mikebodde.nl/muziek.php>.
972 Zie: Hovius (2010), Etty (2010), Hamer (2010) en de website <https://www.depressievereniging.

nl/wat-kun-je-zelf/>.
973 <https://web.archive.org/web/20160516201820/http://sallybrampton.co.uk/>.
974 <http://www.itv.com/news/2016-05-12/sally-brampton-daily-mail-agony-aunt-who-wrote-

about-her-depression-found-dead-in-sea/>.
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aan nauwgezette verslagen van haar positieve en negatieve ervaringen met verschil-
lende (zelf )therapeutische interventies, bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Travels 
Through Therapy’. 
 De autobiografie bevat in dit verband ook het verslag van een proces van zelfana-
lyse. Een goed voorbeeld daarvan is het hoofdstuk ‘Genetics, Family and Other Dis-
orders’, waarin de “ik” vragen stelt over de aard en (biologische, genetische en soci-
aalpsychologische) oorzaken van de voor haar aanvankelijk onbegrijpelijke 
psychopathologie. Daarin gaat zij te rade bij wetenschappelijke en populairweten-
schappelijke publicaties waarin de afgelopen decennia een bijdrage is geleverd aan 
discussies over de aard, oorzaken en behandeling van depressie. Deze verbindt zij aan 
ervaringen in haar jeugdjaren en aan observaties van haar relatie tot haar naaste fami-
lie. Uiteindelijk komt zij tot de conclusie dat haar depressie het gevolg moet zijn van 
genetische aanleg die enkel tot uiting komt onder invloed van specifieke gebeurtenis-
sen en sociale relaties in de kindertijd. In de slothoofdstukken van de autobiografie 
beschrijft de “ik” hoe zij van de hevigste symptomen van haar depressie is hersteld. 
Zij concludeert dat depressie onderdeel van haar leven zal blijven - herstel blijft in 
deze autobiografie dus uit -, maar zij meent dat zij manieren heeft gevonden om er-
mee om te gaan. Bovendien zijn de ervaringen volgens haar niet helemaal voor niets 
geweest: depressie heeft haar nieuwe inzichten opgeleverd: ‘If there is one thing that 
I learned from depression, it is this. We have to let go - of self-pity, anger and blame. 
We are what we are’.975 De autobiografie besluit met een hoofdstuk, getiteld ‘Notes’, 
waarin op gedetailleerde wijze verslag wordt gelegd van de vele literaire, filosofische 
en medische publicaties waarnaar in de autobiografie verwezen wordt.976 
 Het werk van Brampton is gerecenseerd in verschillende Britse kranten, in zelf-
hulpboeken en op gezondheidsswebsites.977 Het werk is vertaald naar het Duits en 
naar het Nederlands.

Underneath the Lemon Tree. A Memoir of Depression and Recovery (Mark Rice-
Oxley, 2012)
Rice-Oxley is journalist en columnist bij de Britse krant The Guardian en gespeciali-
seerd in buitenlands nieuws en gezondheidsthema’s. Zijn autobiografie, die zich af-
speelt in 2009, bevat de geschiedenis van een negen maanden durende episode van 
majeure depressie en het herstel daarvan. Het werk bevat drie delen: ‘Breakdown’, 

975 Brampton (2009, 304).
976 Brampton (2009, 311-316).
977 Zie onder meer Ironside (2008), Maitland and Maitland (2018, 326) en <http://www.mentalhe-

althwise.com/2013/01/26/self-help-books-can-they-really-help/>.
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‘Depression’ en ‘Recovery’, waarin de “ik”, behalve een nauwgezet verslag van erva-
ringen van ziekte naar herstel, ook een verslag presenteert van zijn zoektocht naar de 
oorzaken van depressie en de wijze waarop depressie (zelfstandig en met hulp van 
professionals) het hoofd geboden kan worden. Een voorbeeld van dit aspect van 
zelfanalyse en zelfmedicatie is het hoofdsuk ‘The Chart’ waarin de “ik” grafieken 
presenteert van de wijze waarop zijn stemming zich tussen oktober 2009 en septem-
ber 2011 ontwikkeld heeft. De grafieken zijn het resultaat van het dagelijks vier maal 
“scoren” van zijn gemoedstoestand: ‘It was a search for patterns, a quest for some 
kind of correlation, say between overexertion and insomnia, or between lethargy and 
mood. I was looking to make sense of it all, trying to work the growing database into 
narratives.’978 
 In het eerste deel van de autobiografie beschrijft de “ik” de eerste symptomen van 
zijn depressie (onder meer angstaanvallen, somberheid, slapeloosheid, hevige ver-
moeidheid en gedachten aan suïcide) en de wijze waarop de oorzaken van depressie 
in de wetenschappelijke literatuur worden verklaard. Daarop volgt, tegen de achter-
grond van de vraag ‘Has there been any hint of depression in the past?’ een beschrij-
ving van ervaringen uit zijn jeugdjaren, zijn studententijd en zijn huwelijk.979 Het 
tweede deel, ‘Depression’, bevat het verslag van ervaringen van depressie (onder meer 
stagnatie van alle activiteit, negatieve gedachtepatronen, neerslachtigheid, angst, iso-
lement en lethargie) en gesprekken met zijn psychotherapeut over mogelijke verkla-
ringen van deze symptomen. Het laatste deel beschrijft zijn ervaringen met verschil-
lende therapeutische interventies (zoals Mindfulness en antidepressiva) en de wijze 
waarop hij met behulp daarvan herstelt. Dit deel bevat ook het hoofdstuk ‘Books’ 
waarin de “ik” de therapeutische werking van het lezen van boeken en het kijken van 
films beschrijft: hij verbindt de eigen ervaringen aan hetgeen hij heeft gelezen in een 
reeks romans en films en voelt zich daardoor minder geïsoleerd en eenzaam. De au-
tobiografie besluit met een reflectie op wat naar zijn inzicht de aard en oorzaken van 
zijn depressie moeten zijn geweest. Hij komt tot de conclusie dat een waaier van 
(biochemische en sociaalpsychologische) factoren aan het ontstaan van zijn depressie 
hebben bijgedragen.
 Het werk van Rice-Oxley heeft aandacht gehad van verschillende gezondheidsor-
ganisaties en gezondheidswebsites (zoals Time to Change, Not Defeated en Isbourne) 
waarvoor Oxley ook interviews en lezingen gaf.980 Bovendien werd het boek 

978 Rice-Oxley (2012, 229).
979 Rice-Oxley (2012, 28).
980 Zie achtereenvolgens: <https://www.time-to-change.org.uk/blog/depression-illness-paradoxes>, < 

https://www.notdefeated.net/book-club> en <http://www.isbourne.org/guest-speakers/67-guest-
speaker-talks/72973-the-depression-epidemic-tactics-for-survival-mark-rice-oxley>.



357

gerecenseerd op websites van verschillende kranten (zoals The Telegraph, Financial 
Times en The Independent) en als bruikbare literatuur vermeld in publieksboeken 
over depressie.981

Depressionen. Mehr als eine Krankheit. Lebensgeschichte (Thomas Kühne, 2009)
Econoom Thomas Kühne is directeur van een levensmiddelengroothandel in de 
Duitse stad Calbe wanneer hij in 2003 in een diepe depressie raakt kort nadat de 
groothandel door een andere keten wordt overgenomen. Hij wordt angstig en raakt 
verslaafd aan alcohol. Hij bezoekt zijn huisarts die hem doorverwijst naar een neuro-
loog. Deze constateert dat Kühne ernstig depressief en suïcidaal is. 
 De autobiografie begint met een kort resumé van zijn jeugdjaren en de moeilijk-
heden die hij destijds ervoer vanwege lichamelijke problemen door een halfzijdige 
verlamming als gevolg van zuurstoftekort tijdens de geboorte. Hij concludeert dat 
hij, achteraf bezien, toen reeds af en toe depressief moet zijn geweest. Daarop volgt 
het chronologische verslag van de gebeurtenissen en ervaringen in de drie jaar die 
volgen op het bezoek aan zijn huisarts in 2003. De lezer wordt getuige gemaakt van 
lange dagen in bed, ervaringen van angst, huilbuien en gevoelens van lusteloosheid. 
De “ik” beschrijft ook verschillende intensieve vormen van therapie en het effect van 
uiteenlopende door de arts voorgeschreven medicamenten die, naar blijkt, geen van 
alle werkzaam zijn. Er volgt een opname in een psychiatrische kliniek waar hij in 
korte tijd van de hevigste symptomen herstelt. Niet lang nadat hij de kliniek verlaten 
heeft en zijn werk bij de supermarkt weer heeft hervat echter, keert de depressie in 
alle hevigheid terug. Een tweede, derde en vierde opname volgen, steeds in verschil-
lende klinieken. De autobiografie beschrijft hoe hij in deze klinieken zijn dagen 
doorbrengt. Bovendien is uitdrukking verleend aan ervaringen van hopeloosheid als 
blijkt dat verschillende therapievormen (onder meer antidepressiva, acupunctuur en 
ergotherapie) zonder effect blijven. Na drie jaar wordt een antidepressivum gevon-
den dat zijn stemming aanzienlijk verbetert. De “ik” beschrijft het neurochemische 
proces dat naar zijn idee aan de werkzaamheid van deze antidepressiva ten grondslag 
ligt. De autobiografie besluit met een boodschap en waarschuwing aan zijn lezers: 
‘die Depression ist besiegbar, auch wenn es unendlich lange dauert. Es ist aber total 
wichtig, dass man jemanden hinter sich weiss. Alleine und ohne ärtzliche Hilfe hat 
man keine Chance!’982

 De autobiografie, waarvan in 2011 een vierde druk werd opgelegd, kreeg aan-
dacht van verschillende Duitse regionale (online) dagbladen (onder meer Main Post, 

981 Zie respectievelijk Hicks (2012), Bray (2012), Senai (2012) en Moris (2017).
982 Kühne (2009, 108).
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Hallepost en Thüringer Allgemeine)983 en van een paar gezondheidsinstellingen.984 
Kühne is regelmatig spreker op bijeenkomsten voor gezondheidsprofessionals en het 
algemene publiek.985 In 2015 verscheen het vervolg op zijn autobiografie: Im Strudel 
der Depressionen. Familie in der Zerreissprobe waarin hij beschrijft wat het effect van 
zijn depressie en alcoholverslaving op zijn gezin is geweest.

Als meine Seele dunkel wurde. Geschichte einer Depression (Merle Leonhardt, 
2011)
Deze autobiografie, voor zover ik kan overzien de enige publicatie van Leonhardt, 
vertelt het verhaal van een zesentwintigjarige psychologiestudente die zonder onmid-
dellijk aanwijsbare aanleiding en tot haar eigen onbegrip in een diepe neerslachtig-
heid raakt. Na kortstondige periodes van verbetering keert deze depressie steeds weer 
terug. Het werk heeft alleen buiten het literair-culturele veld aandacht gekregen, 
bijvoorbeeld op (gezondheids)fora, in publieksboeken en op lezersblogs.986

 De autobiografie beslaat een periode van vier jaar (2000-2004) en beschrijft erva-
ringen van angst, paniekaanvallen, zelfmoordgedachten, eenzaamheid en isolement 
en de wijze waarop de “ik” met verschillende therapieën van haar depressie af pro-
beert te komen. De “ik” beschrijft tot in detail verschillende, aanvankelijk ineffec-
tieve, psychotherapeutische sessies en dialogen met haar therapeuten en vertelt uit-
voerig over haar ervaringen tijdens haar opnames in een psychiatrische kliniek, 
alsmede over de (bij)werking van haar antidepressiva (zoals lusteloosheid en ge-
wichtstoename). De verslagen worden soms afgewisseld met passages die de “ik” 
presenteert als de observatieverslagen die haar artsen opstelden over haar functione-
ren en ziektebeeld.
 Het grootste deel van de autobiografie is gewijd aan de beschrijving van vele the-
rapiesessies bij psychotherapeut Herr Jonathan die haar vanaf het jaar 2002 tot aan 

983 Helfrich (2014), Richter (2015), <http://www.hallepost.de/index.php/component/k2/
item/1256-depression-kann-jeden-treffen-depression-hat-viele-gesichter-depression-ist-erfol-
greich-behandelbar> en <http://nordhausen.thueringer-allgemeine.de/web/nordhausen/startsei-
te/detail/-/specific/Depressionen-mehr-als-eine-Krankheit-Buchlesung-am-27-Juni-im-Tabaks-
peicher-23830225>.

984 Zie: Latchinian (2013).
985 <https://www.strudel-der-depression.de/termine-lesungen/> en <https://www.strudel-der-de-

pression.de/das-erste-buch/>. Zie ook de website van het Selbsthilfe Kontaktstelle <http://www.
selbsthilfekontaktstellen-lsa.de/aktuelle-meldungen/buchlesung-depressionen-mehr-als-eine-
krankheit/>. 

986 Vergelijk: Nuber (2012, 71), <https://wasliestdu.de/rezension/nicht-empfehlenswert-0>, < http://
www.jesus-service.de/seelsorge.htm>, <https://www.forum-naturheilkunde.de/aktuell/literatur-
tipps.html>.
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het begin van 2004 langdurige psychotherapie verleent, gestoeld op psychoanalyti-
sche uitgangspunten. Jonathan zet haar ertoe aan de door haar aanvankelijk onbegre-
pen oorzaak van depressie te achterhalen en daarbij de relatie met haar ouders en 
haar ervaringen in haar kindertijd te overdenken. Beschrijvingen van haar therapie-
sessies worden afgewisseld met dagboekverslagen en met brieven waarin zij op de 
sessies reflecteert. Met behulp van het psychoanalytisch begrippenapparaat dat haar 
door haar therapeut wordt aangereikt, analyseert zij haar kindertijd en de moeizame 
relatie met haar moeder en vader. Zij ondervindt dat deze in hoge mate met haar 
psychopathologische problemen samenhangen. Zij komt onder meer tot het inzicht 
dat een belangrijke oorzaak gelegen is in een tekort aan liefdevolle aandacht van haar 
moeder. Inzicht in deze oorzaken van haar lijden draagt volgens de “ik” in hoge mate 
bij aan haar herstel. De autobiografie besluit met een passage, gesitueerd in haar jaar 
2010, waarin de “ik” tevreden op haar therepie terugkijkt en vertelt dat zij van haar 
depressie hersteld is.

David‘s Inferno. My Journey Through the Dark Wood of Depression (David Blis-
tein, 2013)
David’s Inferno handelt over de twee jaar durende episode van depressie in het leven 
van David Blistein, voormalig eigenaar en creatief directeur van een reclamebureau. 
Hij woont in Dummerston in de Amerikaanse staat Vermont. David’s Inferno is Blis-
teins tweede boek. Samen met Ken Burns publiceerde hij Waking The Dead in Real 
Time (2011) over (het werk van) enkele historische figuren en hun betekenis in het 
dagelijks leven anno nu. Blistein hield, voordat zijn autobiografie verscheen, een blog 
bij over zijn depressie getiteld David‘s Inferno. Crazy Wisdom from the Deep Woods.987

 De autobiografie begint op een ochtend in oktober 2005 wanneer de “ik” tever-
geefs zijn depressie probeert te verlichten met behulp van Celexa. Met dit antidepres-
sivum, dat hij sinds enkele jaren ter behandeling van zijn stemmingswisselingen ge-
bruikte, is hij kort daarvoor gestopt omdat hij meende dat hij vanaf nu wel zonder 
kon. Dat blijkt nogal roekeloos. De “ik” komt terecht in een diepe depressie waarover 
in de rest van de autobiografie wordt verhaald en waartegen lange tijd niets is opge-
wassen: er wordt verteld over ontelbare dagen van isolement in zijn huis, paniekaan-
vallen, slapeloosheid, moeizame dialogen met zijn vrouw en dochter, consults bij de 
psychiater, afspraken met alternatieve genezers en een eenzame autoreis naar het zui-
den van California. De autobiografie beschrijft vervolgens hoe hij van zijn depressie 
herstelt met behulp verschillende soorten antidepressiva, therapie en alternatieve ge-
neeswijzen. Het verhaal besluit met een passage gesitueerd op een ochtend in het jaar 

987 Vergelijk: <http://davids-inferno.blogspot.nl/>.
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2012. De “ik” beschrijft dat hij zich somber, maar toch ‘pretty good’ voelt; de som-
berheid is op te lossen met een paar afleveringen van de serie Law & Order. De ter-
neergeslagenheid heeft voor hem dus een alledaags karakter gekregen.
 Behalve het verslag van ziekte naar herstel bevat de autobiografie uitvoerige be-
schrijvingen van de werkzaamheid van verschillende biologische, cognitieve en com-
plementaire therapieën waarmee de “ik” probeert zijn lijden te begrijpen en te ver-
lichten. Bovendien worden verschillende theorieën over de oorzaken van depressie 
besproken. De autobiografie besluit met een overzicht van aantekeningen van zijn 
arts, een glossarium met door de verteller becommentarieerde medische begrippen 
die in het verhaal zijn gebruikt en een lijst met verschillende typen antidepressiva. 
 Opvallend aan de autobiografie zijn, ten slotte, de vele referenties aan La Divina 
Commedia van Dante. De “ik” bespreekt en citeert vele passages uit Dantes werk. 
Deze verbindt hij aan de eigen ervaringen. Bovendien zijn elementen uit de narra-
tieve geleding van het dichtwerk overgenomen. De autobiografie beslaat achtereen-
volgens de delen Hell, Purgatory en Paradise waarin respectievelijk het lijden aan de-
pressie geïntroduceerd wordt, de “ik” zijn somberheid probeert te bestrijden met 
verschillende middelen, waarna inzichten worden verworven in de aard, oorzaken en 
betekenis van depressie en er uiteindelijk perspectief komt op genezing.
 Bij verschijnen werd zijn autobiografie gerecenseerd in verschillende (regionale) 
kranten (Brattle Borrow Reformer, Rutland Herald, The Commons). Blistein werd bo-
vendien geïnterviewd in verschillende radio- en televisieprogramma’s (Vermont Pu-
blic Radio, New Hampshire Public Radio, WCAX-TV). Op de gezondheidwebsite 
Everyday Health en op de website van The National Alliance on Mental Illness is de 
autobiografie uitvoerig besproken en zijn interviews met Blistein gepubliceerd.988 

988 Zie voor een overzicht van deze receptie: <http://davidblistein.com/news/>. Hier vindt men ook 
de links naar de genoemde kranten, websites en interviews.


