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Proloog

Toen de tijd nog niet bestond, konden mijn vader en ik ons eindeloos 
vermaken met sport en spel. Wat we bijvoorbeeld heel graag deden, was 
met een bal in het water ravotten. We voelden ons dan blij als dolfijnen. 
We zwommen en duikelden dat het een lust was. Vaak vonden we er 
plezier in de bal zo lang en zo diep als mogelijk onder water te duwen. 
Dit kostte zowel veel energie als behendigheid. Vroeg of laat moesten 
we ons echter gewonnen geven. De bal ontsnapte fataal aan onze greep 
en sprong dan soms wel meters hoog boven het wateroppervlak. Hij 
deed dit zelden of nooit in een rechte lijn en kwam soms een stuk naast 
of achter ons tevoorschijn. Het parcours dat hij onder water aflegde, 
bleek verrassend grilliger dan verwacht. Het leek vaak zelfs alsof de bal 
daardoor als uit het niets weer opdook.

Uit dit plezierige tafereel dat zich nu eens aan de Noordzee, dan weer aan 
de meren van Karinthië of het Antwerpse Albertkanaal afspeelde, vallen 
meteen enkele eigenaardigheden van Freuds dynamische onbewuste af 
te leiden. Eerst worden bepaalde zaken onder het oppervlak gedrongen 
en vervolgens heb je vroeg of laat de terugkeer van wat verdrongen werd. 
Het is een mechanisme dat aan vele op het eerste gezicht raadselachtige 
psychische problemen ten grondslag ligt. Eerst duwen we diverse inhou-
den waarmee we geen raad weten of die we niet aangenaam vinden op 
allerlei manieren weg uit ons bewustzijn. Vervolgens worden we vroeg 
of laat en zonder te begrijpen waar ze vandaan komen in bezit geno-
men door gedachten of gevoelens. We ervaren angst, boosheid, onrust 
of verdriet maar we kunnen er met ons verstand niet bij, noch zijn we 
erover meester. We hebben een fobie voor katten, terwijl we weten dat ze 
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ons weinig of niets kunnen aandoen. We hebben wrede dwanggedachten 
die zich constant aan ons opdringen en dan nog tegenover de meeste 
onschuldige schepselen die ons omringen. We reageren onze frustraties 
af op het verkeerde moment of op de verkeerde persoon. We voelen 
ons voor een (vermeende) kleinigheid diep gekwetst of tekort gedaan. 
Bij nader toezien wemelt het in ons leven van momenten waarop we a 
zeggen maar van b tot z doen.

Als zich meer of langer ongewenste zaken blijven opdringen, moeten 
we extra middelen1 gebruiken om ze weg te krijgen. Zonder dat we het 
beseffen, moeten we meer en meer energie stoppen in binnenlandse 
aangelegenheden. Hierdoor kunnen onze psychische economie en soms 
zelfs onze buitenlandse zaken in het gedrang komen. Freud maakt in dit 
verband een treffende vergelijking. Volgens hem raakt onze psyche door 
een innerlijk conflict verzwakt en hebben we zoals een land in burgeroor-
log de steun van een externe bondgenoot nodig2. Goede raad, informatie, 
de kracht van onze of andermans rede: ze staan voor een groot stuk 
machteloos tegen dergelijke verschijnselen. Er is iets in ons werkzaam 
dat blijkbaar sterker is dan onszelf. We begrijpen er niets van, maar het 
houdt ons in zijn greep. We kunnen ons zelfs hopeloos vast voelen zitten. 
We willen vluchten of we willen dat er iets verandert maar dan wel liefst 
zonder dat we zelf moeten veranderen…

Naast dit dynamische of demonische onbewuste dat als een soort van 
(Ik-)vreemde kracht ons (be)leven bepaalt, heb je ook een ander en meer 
descriptief te begrijpen onbewuste. Nagenoeg vijfennegentig procent van 
onze mentale activiteit verloopt automatisch en niet- bewust. Vreemd 
genoeg geldt dit niet in het minst voor onze perceptuele en cognitieve 
processen. We weten bij wijze van spreken maar half wat we horen of 
zien en ook onze verstandelijke vermogens worden voortdurend bui-
ten ons weten of bewustzijn gemobiliseerd. Ons bewuste heeft dan ook 
slechts een uiterst beperkte capaciteit. Het is niet veel meer dan een 
grote simplificatie die ons met hooguit zeven tot negen beschikbare 
informatie- eenheden (zeg maar een internationaal telefoonnummer) 
wegwijs probeert te maken in de problemen van alledag.

In zekere zin leven we het gros van de tijd op automatische piloot. In 
hedendaagse computertermen laten we ons daarbij leiden door met 
vallen en opstaan tot stand gekomen algoritmen. We wijken er slechts 
noodgedwongen van af. Wanneer of zolang alles naar wens verloopt, laten 
we ons graag blindelings door ingebouwde stuurprogramma’s leiden. Tot 
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blijkt dat hun voorspellingen niet bewaarheid worden, we op moeilijkhe-
den botsen of erover struikelen.

Ik hanteer in dit verband telkens weer de volgende analogie. We hebben 
ooit op een bepaalde manier leren autorijden. Een panne of een ongeval 
kan iedereen overkomen, maar wanneer we telkens weer technische pro-
blemen hebben, van de weg af raken, tegen een boom aanrijden, boetes 
wegens verkeersovertredingen oplopen of tegen andere weggebruikers 
op botsen, is er meer aan de hand. Dan dienen we ons voertuig of onze 
rijstijl misschien eens aan nader onderzoek te onderwerpen. Hoogst-
waarschijnlijk liggen aan de zich herhalende moeilijkheden immers 
verborgen gebreken ten grondslag. Tenzij we dit probleem bij de wortel 
blootleggen en aanpakken, blijft allicht een voldoende duurzame oplos-
sing van het probleem achterwege. De psychoanalyse verheldert dan 
waarom en hoe al deze onbewuste factoren tijdens onze levensloop 
onverminderd hun (ver)vormende invloed laten gelden. Binnen de the-
rapeutische relatie komen ze op het toneel, zodat ze er kunnen worden 
begrepen en bewerkt3.

Terwijl de psychoanalyse inmiddels ongeveer honderdvijfentwintig 
jaar oud is, gaat dit boek over de nog jongvolwassen discipline van de 
neuropsychoanalyse. Ik inspireerde mij daarbij vooral op het evolue-
rende oeuvre van haar grondlegger Mark Solms4 en van mijn landgenote 
Ariane Bazan5. De eerste is hoogleraar in Kaapstad, de tweede in Nancy 
en Brussel. Van de eerste las ik alle boeken en de meeste van zijn arti-
kelen. Ik bekeek of beluisterde ook tientallen lezingen die van hem op 
YouTube te vinden zijn. Onder het motto learn while you move ben ik 
meer algemeen liefhebber van audio- opnames. Het past mij prima dat 
ze zich met alle houdingen en veel motorische activiteiten laten combi-
neren. Ook hebben ze iets weg van privélessen. Je leert de spreker bijna 
persoonlijk kennen. Hij of zij getuigt vaak voor de vuist vanuit eigen 
wetenschappelijke kennis of ervaring. Elke stem heeft een andere toon of 
ander timbre en ook het leren kennen van tics, anekdotes of geestigheden 
doen deze vorm van kennisoverdracht gelijken op een close encounter 
of the fourth kind.

Naar aanleiding van een bezoek aan Zuid- Afrika trachtte ik met Mark 
Solms af te spreken in het mooie Belmond Mount Nelson Hotel in Kaap-
stad, maar hij liet me weten dat hij op dat moment (zoals overigens 
nagenoeg voortdurend) op uitnodiging was in het Verenigd Koninkrijk en 
in de Verenigde Staten. Met Ariane Bazan had ik al meerdere malen per-
soonlijk contact. We redigeerden samen een boek over psychoanalyse en 
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neurowetenschap6 en ook in andere boeken die ik (co)redigeerde schreef 
ze opmerkelijke én opgemerkte neuropsychoanalytische bijdragen.

Zelf ben ik noch academicus, noch neuropsychoanalyticus. Wel ben ik 
sinds ruim dertig jaar voltijds klinisch werkzaam: als psychiater bin-
nen een (semi)residentiële psychotherapeutische setting en in een 
zelfstandige ambulante psychoanalytische praktijk. Ik publiceerde tot 
dusver over de meest diverse onderwerpen in verband met psychiatrie, 
psychotherapie, psychoanalyse en cultuur. Ook volgde ik met onafge-
broken belangstelling zoveel mogelijk nieuwe wetenschappelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Met een zowel natuur- als geesteswe-
tenschappelijke scholing en achtergrond was ik steeds geïnteresseerd in 
hun onderlinge kruisbestuiving. Ze levert soms smakelijke vruchten op 
die bovendien rijk zijn aan vitamines.

Dit boek probeert verslag uit te brengen over wat mij in de neuropsycho-
analyse aanspreekt en waarom. In het bijzonder besteed ik aandacht aan 
wat volgens mij ook in bredere kringen waarlijk inspirerend zou kunnen 
werken. Ik trachtte deze ingewikkelde materie zo eenvoudig mogelijk toe 
te lichten en te becommentariëren. Het werk van Solms en van Bazan is 
gebaseerd op vele honderden neurowetenschappelijke studies en expe-
rimenten. Ik kan binnen dit bestek slechts de conclusies weergeven die 
eruit kunnen worden getrokken. Om een vlotte lectuur niet te bemoei-
lijken refereer ik waar nodig door middel van genummerde noten die 
achteraan het boek zijn terug te vinden.

Ter verluchting en verpozing voorzag ik op tijd en stond een meer ludiek 
intermezzo, waarin zowel de levende werkelijkheid als mijn bredere psy-
choanalytische bedrijvigheid doorschemeren. Bijna al deze interludia 
zijn aangepaste versies van korte stukjes die ik schreef voor de rubriek 
Naast de bank van het Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassin-
gen. Ik houd wel van een uitspraak van Frank Zappa: the dirtiest part of the 
body is the mind. Hij is misschien zelfs onze belangrijkste erogene zone. 
Graag deel ik met de lezer ook mijn woord van het jaar: geestdrift. Dit 
boek is geschreven in én het handelt over de geest van de drift.
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