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‘Er zijn talloze

voorbeelden van

opvattingen die een

bepaalde tijd binnen de

psychologie leven en die

dan ook terugkomen in

het werk van schrijvers

van die tijd’

In zijn kamer op het Heymans Instituut in Groningen ontmoet ik Douwe Draaisma,

hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie en auteur van onder meer De

metaforenmachine: een geschiedenis van het geheugen en Waarom het leven sneller gaat

als je ouder wordt: over het autobiografische geheugen. Ooit studeerde hij psychologie

en filosofie. Door zijn nieuwsgierigheid naar wat zijn collega-psychologen door de

tijd heen hebben beweerd, heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschie-

denis van de psychologie, waarbij hij menig literair werk bestudeerde. We praten

over de banden tussen wetenschap en literatuur en de rol van de tijdgeest. 

‘Natuurlijk zijn er raakvlakken tussen mijn soort schrijven en dat van een “echte”

schrijver; we gebruiken hetzelfde gereedschap. Maar ik zou de term schrijver toch

willen reserveren voor de romanschrijver of de dichter. De manier van werken is

fundamenteel anders. Kijk om je heen. Je ziet mijn werkkamer. Stapels papier,

wanden vol boeken en naslagwerken. Een computer waarmee ik het internet kan

raadplegen. De wetenschapper weet zich verzekerd van toegang tot allerlei externe

informatiebronnen. Terwijl de schrijver in principe genoeg heeft aan een pen, een

papier en zichzelf. Ik zeg in principe, want de verbeelding van een schrijver staat

natuurlijk ook onder invloed van de tijd waarin hij of zij leeft. Zo zijn er talloze voor-

beelden van opvattingen die een bepaalde tijd binnen de psychologie leven en die

dan ook terugkomen in het werk van schrijvers van die tijd. 

‘Een mooi voorbeeld hiervan is het syndroom van Clérambault. Dit syndroom

werd begin twintigste eeuw door de Fransman G.G. de Clérambault omschreven als

een conditie waarin een ietwat oudere ongehuwde vrouw (een oude vrijster) ervan

overtuigd raakt dat een man, die zij in veel gevallen maar vluchtig heeft ontmoet,

verliefd op haar is. De man in kwestie is zich van geen kwaad bewust totdat hij over-

spoeld wordt door telefoontjes, brieven en andere liefdesverklaringen. Deze vorm

van ziekelijke verliefdheid werd gezien als iets wat alleen vrouwen kon overkomen.

In 1942 komt het verhaal Monsieur Lundi van Georges Simenon uit, waarin hij een

vrouw beschrijft die lijdt aan deze conditie. Zijn omschrijving komt geheel overeen

met de in zijn tijd heersende opvattingen rond het syndroom. 

Kinderen van dezelfde tijd
Douwe Draaisma over wetenschap en literatuur

Aan de hand van de literatuur die hij gebruikte voor

zijn onderzoek naar de geschiedenis van de

psychologie, laat Douwe Draaisma zien hoe literatuur

ideeën ontleent aan wetenschappelijke bevindingen.

En hoe de wetenschap op haar beurt gebruikmaakt

van vertelvormen die in de literatuur zijn ontwikkeld.

Jasmijn Snoijink
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‘Inmiddels is de psychiatrie meer dan een halve eeuw verder en wordt het

syndroom van Clérambault niet alleen meer aan vrouwen toegedicht. Als het

syndroom in 1997 weer ten tonele wordt gevoerd in de roman Enduring Love van Ian

McEwan, dan zie je ook dat de voorwaarden zijn bijgesteld volgens de opvattingen

van het huidige tijdsbestek. De persoon die aan het syndroom lijdt is een werkloze

man die ziekelijk verliefd wordt op een andere man.

‘Dit voorbeeld geeft aan hoe literatuur bepaalde ideeën ontleent aan wetenschap-

pelijke bevindingen. Tegelijkertijd maakt de wetenschap ook gretig gebruik van

vertelvormen die in de literatuur zijn ontwikkeld. Een van de basisnaslagwerken in

de psychiatrie is het Diagnostic Statistical Manual (DSM). Er wordt vaak naar verwezen

maar eigenlijk maakt men vooral gebruik van de caseboeken die bij DSM horen. In

die caseboeken zijn veel van de statistische gegevens verwerkt in verschillende

scenario’s. De scenario’s zijn fictief maar toch gebaseerd op wetenschappelijke

gegevens. Zo’n scenario leest natuurlijk een stuk makkelijker weg dan eindeloze

rijen statistische gegevens.’

Absoluut geheugen ‘Maar soms kom je een literair werk tegen dat helemaal op

zichzelf lijkt te staan. Zo schreef Jorge Luis Borges rond 1944 een verhaal over een

illustere figuur die hij Funes noemt. Funes raakt door een val van zijn paard

gedeeltelijk verlamd. Na dit ongeluk komt hij erachter dat zijn geheugen niet meer

in staat is iets te vergeten. Hij kan zich alle details van ieder moment herinneren.

Maar ondanks, of misschien juist door deze uitzonderlijke gave is Funes niet in staat

verbindende gedachten te produceren. Het brein van Funes lijkt te vol te zitten met

details om nog tot originele ideeën te kunnen komen. Dit verhaal heeft mij altijd

gefascineerd. In Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt heb ik een hoofdstuk

aan het verhaal over Funes gewijd. Ik stuitte bij het schrijven op een studie van de

Russische neuropsycholoog Aleksandr Lurija (1901-1977). Hij tekende het

levensverhaal op van Solomon Sherasevsky, een man met een absoluut geheugen.

De man die Lurija omschrijft vertoont opvallend veel overeenkomsten met de

fictieve Funes uit het verhaal van Borges. De gelijkenis is zo treffend dat ik ben gaan

onderzoeken of Borges op de hoogte had kunnen zijn van het bestaan van

Sherasevsky. Al gauw bleek dat dit uitgesloten was, omdat het werk van Lurija pas

veel later in een andere taal dan het Russisch beschikbaar was. Ik kan weinig anders

dan bewondering hebben voor het onvoorstelbaar accurate voorstellingsvermogen

van de schrijver Borges. Hij kon zich kennelijk zo goed verplaatsen in de toestand

van iemand die lijdt aan een absoluut geheugen, dat hij de consequenties daarvan

kon overzien. En dat zonder ooit een dergelijk geval te zijn tegengekomen. Een

geniaal schrijver.’

Wederzijdse bewondering ‘Natuurlijk zijn er raakpunten tussen het genie van de

wetenschapper en het genie van de schrijvend kunstenaar. Intuïtie is er een van.

Maar ik zie de wetenschap toch veel meer als een groepsprestatie. Het is een heel

‘De man die de

neuropsycholoog Lurija

omschrijft vertoont

opvallend veel

overeenkomsten met de

fictieve Funes uit het

verhaal van Borges’
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apparaat van protocollen, regels en voorschriften. Ook als je in je eentje werkt moet

je toch voortdurend rekenschap geven van al je handelingen. De wetenschapper

moet verantwoording afleggen voor alles wat hij beweert. Er wordt veel minder

aanspraak gemaakt op je originaliteit. 

‘Kunst en wetenschap verhouden zich evenredig tot de tijd. Ontsnappen aan de

tijd kun je niet. Een intellectueel kan zich misschien een beetje losmaken van de tijd

om er een richting in te ontdekken. Maar ook die intellectueel is onderdeel van de

tijd. Je kunt het vergelijken met een scheepskompas. Een kompas kan op een woeste

zee nog altijd zo ongeveer het noorden aangeven. In die zin maakt de richting van

het schip niet zoveel uit. Maar het kompas is wel onderdeel van het schip en wordt

in dezelfde richting verplaatst als het schip vaart. 

‘Wetenschap en literatuur zijn volgens mij beide kinderen van dezelfde tijd. Er

bestaat een grote wederzijdse bewondering tussen die twee. Ik heb grote bewonde-

ring voor het schrijverschap. Maar ik merk dat de bewondering uit het schrijver-

skamp voor de wetenschap zeker zo groot is. Het gaat er volgens mij dan ook niet

om wat de kunst en de wetenschap van elkaar zouden kunnen leren. Laten we maar

gewoon van elkaar genieten.

Jasmijn Snoijink is freelance journalist.
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In het Gentse Museum Dr. Guislain was in het voorjaar van 2003 de expositie

‘Menselijk, al te menselijk. Fotografie en psychiatrie (1870-1940)’ te zien. De foto’s

uit het archief van de diverse geneesheren geven een beeld van de complexe

verhouding tussen fotografie en psychiatrie. 

De psychiatrie heeft vrijwel bij de geboorte van het medium de fotografie binnen-

gehaald, als middel om de verschijnselen die ze bestudeerde beter te zien, te tonen

en te analyseren. Maar wat oorspronkelijk bedoeld was als zuivere registratie van het

ziektebeeld van een patiënt, leidde al dan niet ongemerkt tot enscenering. Om

enige waarde te hebben moest het symptoom van de betreffende patiënt immers

goed op de foto staan. De fotograaf bakende met zijn camera de speelruimte af

waarin het verschijnsel goed zichtbaar in beeld kon worden gebracht. De psychiater

fungeerde in zekere zin als regisseur die erop toezag de verschijnselen van verkram-

ping, waanbeelden of hysterische extase op het juiste moment en in het juiste kader

te vertonen. Zeker gezien de belichtingstijden in de eerste jaren van de fotografie

moet dit een strakke hand hebben gevergd. Hierdoor kregen de foto’s het karakter

van een demonstratie in een theatrale setting. De ziekte lijkt een vertoning binnen

het blikveld van de lens, dat een medisch toneel is geworden.

Foto’s uit diverse archieven van psychiaters

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 118




