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Wouter Kusters is filosoof en won tweemaal de Socrates
Wisselbeker, in 2005 voor Pure Waanzin uit 2004, en in

2015 voor Filoso/e van de waanzin. In beide boeken
vertelt hij over zijn eigen psychoses en probeert hij die

ervaring filosofisch te duiden. Kusters kent dus de
ervaring van waanzin van binnenuit. Anders dan veel

wetenschappers ziet hij psychoses en hallucinaties niet
als illusies, maar als alternatieve

werkelijkheidservaringen.

Door Taede Smedes op 17 juli 2022

D e vraag waar ik deze interviewserie standaard
mee begin is: kun je in je eigen woorden
formuleren waarom men jou een ‘dwarse
denker’ vindt? Wouter Kusters geeft aan: “In het

publieke domein begeef ik me vooral in het denken en
handelen van de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie.

Taede Smedes spreekt in de collectie Bewustzijn en
Werkelijkheid denkers die van mening zijn dat ons wereldbeeld
aan een drastische herziening toe is. Denkers die ons aan het
denken willen zetten omdat ze op grond van goede argumenten
menen dat onze werkelijkheid heel anders in elkaar steekt dan
we denken.
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In de psychiatrie probeert men mensen, psychopathologie en
mentale stoornissen wetenschappelijk te verklaren en daar
objectieve feiten van te maken.

En dan ben ik een dwarse denker aangezien ik dan zeg: ‘Jullie
proberen psychische stoornissen en mensen te bekijken als
derdepersoonsobjecten, van buitenaf. Maar de mensen waar
jullie het over hebben, zijn ook zelf aanwezig, hebben een stem
en ervaring en een eerste-persoonsperspectief. En precies dat
ontglipt aan al jullie objectiverende verklaringen en
beschrijvingen’”.

Jij zegt dus eigenlijk dat de behandelaar of psychiater bij
psychische stoornissen de ervaring van de waanzinnige niet
serieus neemt. Maar komt die houding niet voort vanuit het idee
dat die wanen en hallucinaties niet echt zijn?

“In perioden van waanzin heb je enerzijds gewone, alledaagse
ervaringen en anderzijds ‘zieke’ ervaringen, dus met wanen en
hallucinaties. Een psychiater praat met de patiënt en probeert
daarbij aansluiting te zoeken bij de gewone ervaring van de
patiënt. De zieke ervaring wordt niet erkend als ervaring.
Daarop wordt een wetenschappelijk derdepersoonsperspectief
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losgelaten.

De hallucinaties zijn dan niet iets werkelijks, maar zitten in je
hersenen en er wordt medicatie gebruikt om ze te bedwingen.
Maar de inhoud van die ervaring wordt genegeerd. Als iemand
lijdt onder de interactie van de zieke en de normale ervaring,
dan wil die persoon dat de ander – de psychiater – op de een of
andere manier dat lijden verzacht en dat die ander deel wordt
van die ervaring, zodat erover gepraat kan worden.”

Maar een psychiater zou kunnen zeggen dat dat lijden niet echt
is, omdat de hersenen alleen maar in de war zijn. Waarom vind jij
dat een psychiater zo’n ervaring wel serieus moet nemen?

“Dat moet als degene die lijdt daarom vraagt. Stel dat iemand
grote angsten heeft voor de dood of het niet-zijn. Een
psychiater kan zeggen dat die angsten niet echt zijn, maar
alleen maar een effect van oorzaken in de hersenen en daar is
medicatie voor. Hij zegt dus: ik geef je medicijnen en daarmee
verlos ik je van je angst. Mensen zoals ik, die waanzin van
binnenuit hebben beleefd, hebben daar problemen mee. Want
de angst heeft diepere oorzaken die medicijnen niet kunnen
wegnemen. Angst gaat voornamelijk over het niet-zijn van
dingen, vooral de angst dat je er zelf door bepaalde
gebeurtenissen niet meer bent. Vanuit een wetenschappelijk
perspectief kun je niets met de angstaanjagende ervaring van
de mogelijkheid dat je zelf niet meer bestaat, omdat het niet-
zijn niet kan worden gelokaliseerd.
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Overigens willen veel psychiaters helemaal niet mensen
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richting normaliteit manipuleren, maar zorg verlenen. Zorgen
is iets tussen twee mensen waarbij de een op de ander
betrokken is en waarbij de angst niet alleen van de ander is
maar evenzeer op de psychiater zelf van toepassing is. De
psychiater moet zich kunnen inleven, dus in de
eerstepersoonservaring, en dus in het leven. Gelukkig doen ze
dat al. Het probleem is vooral het wetenschappelijk discours
dat rond de psychiatrie ligt, daar is er een tendens om het
gesprek tussen mensen in procedures en protocollen te vatten,
waarbij de medemens verandert in een object waaraan
gesleuteld moet worden.”

In je boeken lijk je het onderscheid tussen waanzin en onze
normale werkelijkheidsbeleving te willen wegnemen. Zie jij
wanen als werkelijk en niet als illusies?

“Ik zie wanen inderdaad als individuele pogingen om
werkelijkheid te construeren. Die werkelijkheid fungeert als
een soort scherm of systeem tussen het oneindige chaotische
subject dat enerzijds in het hier en nu leeft en in principe
openstaat voor de oneindigheid van de kosmos, maar die
anderzijds diezelfde kosmos ook als bedreigend ervaart. Een
psychoticus creëert werkelijkheid, maar feitelijk doen we dat
allemaal, alleen heet het dan ‘gedeelde cultuur’.

Een psychoticus creëert werkelijkheid, maar feitelijk
doen we dat allemaal, alleen heet het dan ‘gedeelde
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Als een geliefde van je dood gaat, hoe is het dan mogelijk dat je
zelf blijft leven en niet in een zwart gat valt? We hebben
manieren gevonden om existentiële kwesties te bezweren en te
symboliseren en om te gaan met de waanzin dat je enerzijds
bewustzijn hebt en leeft en de wereld begint te ervaren zodra
je ’s ochtends wakker wordt, terwijl je tegelijkertijd weet dat
alles afgrondelijk is, en je in leegte en zwartheid kijkt.

Die tegenstelling in ons bestaan is in principe waanzinnig, en
wordt ook waanzin genoemd als je in individuele
gedachtenkronkels verzeild raakt en op een sociaal onhandige
manier onaangepast gedrag gaat vertonen. In het normale
leven hebben we manieren en taal uitgevonden, waardoor we
die directe afgrond en de angst een beetje op afstand kunnen
houden. We kunnen de existentiële kwesties van ons afzetten,
in vertrouwen dat het allemaal is uitgezocht en dat
bijvoorbeeld de pastoor en de dominee er meer van weet. Zo
zie ik naast allerlei culturele zinsystemen ook geloof en religie
als een waansysteem dat houvast biedt.”

Creëren wij dan allemaal onze eigen werkelijkheid?

“Ja, voor mij is Kantiaans denken behulpzaam om dit uiteen te

cultuur’

WOUTER KUSTERS
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zetten, dus een onderscheid in de ervaren werkelijkheid van de
fenomenen en een door Kant veronderstelde achter- of
onderliggende noumenale werkelijkheid. Van die persoonlijke
werelden geldt wel dat ze op een bepaalde manier vluchtiger
en minder stabiel zijn, afhankelijk zijn van wat erover wordt
gezegd. Ze verschillen van elkaar. Ze hebben een eigen taal, die
de werelden een eigenheid geeft: je hebt je de taal eigen
gemaakt, je drukt jouw perspectief erin uit.

Daarnaast denk ik dat we
van gedeelde werelden
kunnen spreken. Want er
ontstaan werelden tussen
mensen, intersubjectieve
werelden. Hoewel taal
enerzijds eigen is, is taal
tegelijkertijd ook iets dat van
buitenaf komt – je moet je de
taal eigen maken – en
daarmee brengt taal iets van
buitenaf in. En daarmee
maakt die taal het mogelijk
dat jouw eigen subjectieve wereld meer vastigheid en
betekenisvolheid krijgt.

Toch blijven ook die intersubjectieve werelden iets ongrijpbaars
en vluchtigs houden. Want je zou bijvoorbeeld kunnen vragen
wat er gemeenschappelijk is aan die objectieve wereld. Is
misschien ‘objectief’ datgene waarvan we allemaal vinden dat
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het er is? Wetenschappers zeggen misschien: iedereen vindt
wel dat er sterren zijn, dus die behoren tot de objectieve
wereld. Maar als we geen ogen hadden, had onze wereld geen
sterren. Uiteindelijk hangt alles af van het feit dat we in de
fenomenale wereld geworpen zijn en nooit tot de noumenale
werkelijkheid van Kant kunnen komen. Het blijft de vraag of er
werkelijkheid ligt voorbij datgene wat we ervaren.”

Bij jou ligt dus het primaat als het gaat om het beschrijven van de
werkelijkheid bij het bewustzijn?

“Kijk, ik heb eigenlijk grote moeite met de hele vraagstelling
omtrent bewustzijn en werkelijkheid. Ik denk dat we die
kwestie heel anders moeten benaderen. Als ik jouw inleidende
artikel in deze Volzin-serie lees of kijk naar wat de wetenschap
zegt over allerlei verschijnselen, dan gaat het niet zozeer over
de relatie tussen bewustzijn en de wereld, maar misschien wel
over: Wat is de meest adequate beschrijving van de
werkelijkheid? In de wetenschap zelf wordt nauwelijks de vraag
gesteld hoe de verhouding is tussen de wereld en degene die
de wereld kent.”

7 april 2022

'Alles heeft betekenis, zelfs mijn pijn
en leed'
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Als ik het goed begrijp stel jij dus de kwestie aan de orde van de
‘God’s-eye point of view’, die vaak wordt verondersteld, oftewel
de ‘view from nowhere’?

“Wetenschappers suggereren dat er een ‘kijk vanuit nergens’
mogelijk is waar zij dan zelf in zouden zitten. Alsof ze zelf geen
deel zouden uitmaken van de werkelijkheid! Alsof de manieren
van denken en de categorieën die zij gebruiken, niet altijd al de
werkelijkheid voorsorteren of voor-formatteren! Het is de
grote doorbraak geweest van de Verlichting en van Immanuel
Kant, die ons daarop heeft gewezen. De vooronderstellingen
van het denken kun je niet overstijgen.”

Zou je dan kunnen zeggen dat de wetenschap Kant nog niet
helemaal goed heeft doorleefd?

“Ja, dat zou ik zeker zeggen, dat er een gebrek is aan filosofisch
nadenken over de relatie tussen het denken zelf en hetgeen
gedacht wordt. De blinde vlek is altijd de kenner zelf. Kijk, de
wetenschapper die alleen maar bezig is op zijn eigen
deelgebied, die doet gewoon zijn werk. Problemen ontstaan
wanneer wetenschappers menen dat de methoden en
theorieën die gelden binnen een deelgebied van toepassing zijn
op alles. Dan kom je bij een wetenschappelijk wereldbeeld uit
dat alles meent te kunnen verklaren in termen van materie, of
dat je met meten, onderzoeken en waarnemen tot een theorie
van alles kan komen.
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Ik zou dan zeggen: je mist altijd iets. De wetenschapper zegt
dan: nee, we missen niets, hooguit weten we nog niet alles,
maar uiteindelijk zullen we alle geheimen ontdekken, de
geheimen van de wereld, van de natuur en van onszelf. Ze zien
dan gewoon die blinde vlek niet.

Stel dat er een volledige beschrijving mogelijk is van de hele
werkelijkheid. Wat is dan de status van die beschrijving zelf?
Waar manifesteert die beschrijving zich? Met andere woorden:
daar kom je bij het niveau van de denker die zichzelf uitschakelt
en een ’kijk vanuit nergens’ aanneemt: een eeuwige waarheid
en een totale beschrijving van de werkelijkheid, maar waarbij de
plaats van waaruit je kijkt zelf onduidelijk blijft.”

Interessant…

“Ja, er is dus sprake van een zekere overmoed bij
wetenschappers die alles beschrijven maar in het beschrijven
zelf tot een distantie komen ten opzichte van de werkelijkheid

De vooronderstellingen van het denken kun je niet
overstijgen

WOUTER KUSTERS
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en daarbij net doen alsof ze zelf niet bij de werkelijkheid horen.
Ze beschrijven de hersenen van anderen en hoe daaruit
gedachten als epifenomenen op komen borrelen. Maar ze
kunnen niet verklaren hoe ook die gedachte – dat er gedachten
komen opborrelen – uit henzelf komt opborrelen. In de
wetenschap zit dus een onmogelijk verklaarbaar reflectief
moment. Het zijn die momenten waarbij er een soort
kortsluiting ontstaat, die ik interessant vind. Daar gebeurt iets.
Daar houdt je verstand op, je kunt hooguit nog zwijgen. Je
belandt in een paradox. En daar verschijnen dan ook de vragen
naar mystiek, naar de zin van alles en naar religie.

Ik denk overigens – dat is mijn filosofie – dat je paradoxen altijd
tegenkomt. Je stuit altijd op paradoxen en contradicties
wanneer je probeert een eensluidend verhaal te maken waarin
alles klopt, dus pogingen om alles op te laten gaan in een
totaliteit. Een systeem kan nooit gesloten zijn, dat liet Gödel

Je stuit altijd op paradoxen en contradicties
wanneer je probeert een eensluidend verhaal te

maken waarin alles klopt

WOUTER KUSTERS
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ons in de wiskunde al zien.

Als ik nadenk over het bewustzijn dan is er nog een paradox.
Want we zijn er, in het hier-en-nu. We leven, we ervaren. Dat is
zo. Maar vanuit die blik van de wetenschap, vanuit de
eeuwigheid, zijn we er niet. Er is alleen eeuwig uitgestrekte tijd
en materie, leven is hooguit een epifenomeen van materie, een
momentane oprisping van materie. De tegenstelling tussen zijn
en niet-zijn, en tussen leven en dood, dat is een paradox waar
je niet omheen kan. Je kan niet uit die paradox komen, want je
kunt niet uit het leven komen.”

Voegt het spreken over bewustzijn iets toe?

“Met het woordje ‘bewustzijn’ proberen we die paradoxen weg
te moffelen, we maken er een soort ding van. Tegelijkertijd
kunnen we zeggen dat vanuit een bepaald perspectief
bewustzijn het enige is dat er is. We hebben alleen maar het
leven in het hier en nu waarin we dingen doen en waarin we
leven. Ik heb dus de neiging om het woordje bewustzijn te
vermijden en te zeggen: we zijn aan het leven. Door te spreken
over ‘bewustzijn’ stel je jezelf via de taal op een afstand van
waar het werkelijk om draait: het leven hier en nu.”

Wouter Kusters (1966) is Ulosoof, taalwetenschapper en
schrijver. In 2004 verscheen zijn boek Pure waanzin: een
zoektocht naar de psychotische ervaring en in 2014 verscheen
FilosoUe van de waanzin. Fundamentele en
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LEES MEER OVER BELEVINGSWERELD BEWUSTZIJN
BEWUSTZIJN EN WERKELIJKHEID BREIN EMMANUEL KANT
EXISTENTIONALISME FILOSOFIE GEESTELIJKE GEZONDHEID
HALLUCINATIE HERSENEN IDEALISME MATERIALISME PSYCHIATRIE
PSYCHOSE SOCRATESBEKER SPIRITUALITEIT WAANZIN
WERKELIJKHEID WERKELIJKHEIDSERVARING WOUTER KUSTERS

grensoverschrijdende inzichten. Hij werkt samen met diverse
onderzoekers, auteurs, uitgeverijen en met de Stichting
Psychiatrie en FilosoUe die zich bezighoudt met de wederzijdse
beïnvloeding van psychiatrie en UlosoUe.

25 april 2022
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