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THEORETISCH ARTIKEL 

De pressie om je zelf te worden. Depressie en 
identiteitsdruk in een performancecultuur 
FRITS DE LANGE 

SAMENVATTI NG 

Voor een mogelijke verklaring van de 'depressie-epidemie' wijst Trudy Dehue in haar gelijknamige 

boek op het morele dictaat dat de neoliberale cultuur aan elk individu oplegt om het lot in eigen 

hand te nemen. Dehues' analyse verdient een verdieping. Niet de competitieve prestatiemaatschap

pij (de concurrentie met anderen), maar de competitie van het individu met zichzelf is wellicht een 

depressogene factor bij uitstek. Wie depressief wordt, kan de wedstrijd met zichzelf niet meer aan. 

Twee wegen voeren de performancecultuur van selfenhancement well icht uit de impasse, 'zelftrans

cendentie' en zelfacceptatie. 

Trefwoorden: depressie; identiteit; performancecultuur; zelftranscendentie; zelfacceptatie 

INLEIDI NG 

Hoogleraar Maarten van Buuren herinnert zich 
preàes de dag en het uur dat hij verloor wat hij 
altijd voor zijn 'ik' had aangezien. Een routine
vergadering, begin 2000, op het faculteitsbureau. 
Hem wordt koffie aangeboden, maar het lukt hem 
niet iemand aan te kijken of iets te zeggen. Hij 
vlucht in paniek naar huis en verschanst zich er 
dagen achtereen. Het is het begin van diepe depres
sie, waarvoor hij zich laat behandelen . Het verloop 
ervan beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig in Kikker 
gaat fietsen! Of over het leed dat leven heet. 

Van Buuren verliest het contact met zichzelf 
en met de wereld om hem heen. Hij, gerenom
meerde literatuurwetenschapper, vertaler, essay
ist, is niemand meer. "Ik besta niet meer, wat in de 
stoel hangt is een stoffelijk overschot. Ik ben niet 
meer." (Van Buuren, 2008, 55) Het boek biedt in 
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zijn beschrijving van een ziektegeschiedenis veel 
inzicht in wat een depressie is. "Ik word uitge
vlakt, met de grond gelijk gemaakt, vernietigd. Het 
enige waarop ik mag hopen, is dat via mediàjnen 
of zelfmedicatie de machine weer opgang wordt 
gebracht, opdat de wereld me in genade wordt te
ruggeschonken." (Van Buuren, 2008, 234) 

Niet zozeer somberheid en getob, maar bewe
gingsloosheid blijkt de harde kern van een depres
sie te zijn. Iemand met een depressie is niet meer 
vooruit te branden, zijn sociale en gee_stelijke acti
viteit wordt volstrekt lamgelegd. "De fauteuil trekt 
me aan als een magneet. Depressie demobiliseert." 
In een scherp zelfonderzoek fileert Van Buuren 
vervolgens de wankele fundamenten waarop zijn 
schijnbaar robuuste identiteit was gebouwd. Een 
hardvochtige moeder, een afwezige vader en veel
eisende grootvader, een gereformeerde opvoeding, 
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het onvem1ogen om duurzaam relaties op te bou• 
wen - depressogene factoren die mede tot zijn 
instorting hebben geleid. Maar hij wil ze er met 
voor aansprakelijk stellen. De enige manier om 
de depressie te overwinnen. is door haar 21ch toe 
te eigenen als deel van hemzelf. behorend bij zijn 
identiteit. De depressie zit wellicht in zijn genen. 
zij vormt in elk geval de lege ruimte waar omheen 
zijn 'ik' cirkelt. Zijn zelf berust niet op een stabiele 
en onveranderlijke kern. maar is een constructie. 
zwak en k-wetsbaar. Een kaartenhuis, dat zomaar 

om kan vallen. 

VOLKSZIEKTE ~UMMER 1 . 

Gelukkig tuimelt niet iedereen met depress1f'\·e 
klachten in een dal zo diep als dat \'an Van Buuren. 
Depressie is een ,·erzamelnaarn \'3n een palet aan 
verschijnselen als slapeloosheid, angst, ,-erm~1d
heid, neerslachtigheid. het afrla.kken ,.m emoties. 
het ontbreken ,-.n 1111tiatief. het ,·erlies ,.n energie 
en concentratie\'ermogen. gebrek aan belartgstel
ling voor dagelijkse bezigheden, geplaagd worden 
door gevoelens van hulpeloosheid en persoonlijk 
falen, gedachten aan dood en zelfmoord. Stem
min gsstoornissen die als ze duurzaam optreden 
door het Diagnostic and Statistical Mmual of Men
tal Disorders (DSM- IV) als kenmerken van een 
depressie kunnen worden gelabeld. 

Niet iedereen die de ,·erscb.ijnselen herkent. 
komt ermee bij de dok-ter. laat staan de psychia
ter. Maar het aantal me=n dat dit wel doet. snjgt 
schrikbarend. Depressie is hard op weg volksziekte 
nummer 1 te worden. lezen we in D< deprcssu-epûk
niie, het onthutsende boek van Trudy Dehue. Tus
sen 1993 en 1998 nam het amtal geregistreerde 
depressieve stoornissen als hoofddiagnose toe met 
6 3% en het aantal prescripties <oor antidepressiva 
met 278%. In 1993 werden er door huisartsen bij 
63% ,-.n de eerste consulten wegens depressie an
tidepressiva voorgeschreven. in 1998 was dat op
gelopen tot 73%. Het gebruik van antidepressiva 
rs van 1999 tot 2006 weer verdubbeld. In 2006 
w;ren er in ons land zo'n ' mil joen gebruikers, 
6¾ van de bevolking. (Dehue, 2008, ,

5
) 

Depressie is in veel gevallen een ernstige aan
doening die voor mensen een enorme z1ektelas t 
met z_ich meebrengt en hen verhindert normaal te 
functroncren. Naar schatting ruim een derde van 
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de Nederlanders met een depressie raadpleegt ech
ter geen enkele hulpverlener. Vaak wordt de ernst 
ervan onderschat. met nam e bij ouderen. De laatst 
verschenen brede Rapportage Ouderen besteedde 
er ruim aandacht aa.n. (De Boer (red.). 2006, 115, 

133. Iï5, 185) Afhankeh1k van d e ma.nier waarop 
depressie wordt gedefin ieerd en onderzocht, wor

den in bevolkingssturues bij ouderen prevalentie
cijfers gevonden tot 20%. Bohlmeijer gaat ervan 
uit dat 3% van de ouderen in Nederland last heeft 
van een klinische depressie. en 10 tot 15% van kli
nisch relevante depressieve klach ten. (Bohlmeijer. 

2ooï. 1 5) Depressies hebben een grote invloed op 
welbennden en autonomie van ouderen. Ouderen 
hebben niet meer last van zware depressies dan 
jongeren. al komen er onder hen meer dan bij 
jongeren lichtere vormen voor en duurt een de
pressie bij hen doorgaans langer. Naast dementie 
en angststoornissen zijn depressies echter wel de 
meest ,·oorkomende psychiatrische stoornissen bij 
ouderen. Ouderen \'ertonen vaak symptomen van 
depressie (lusteloosheid en het verliezen van de 
interesse in de eigen omgeving) zonder dat deze 
de DSM-oiteria dekken. De pressies blijven daar
door vaa.lc ongediagnosticeerd en worden daardoor 
in ,·eel gevallen niet of niet goed behandeld. Vaak 

zijn er ook somatische aand oeningen , en gaat de 
aandacht van zowel de h ul pverlener als de oudere 

\'OOral uit naar de lichamelijke klachten. En. zo 
luidt de gedachte, horen somberheid en angst nu 

ee=al niet bij het ouder worden? 

' Z IEKTE' ALS SOCIALE CONSTRUCTIE 

Depressie als volksziekte nummer 1. Maar sinds 
wanneer wordt het als 'ziekte' geclassificeerd? 
Dehue beschrijft hoe het geheel van verschijnselen 
dat de DSM van een naam voorziet en als stoor

nis labelt. in de loop van de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een medisch behandelbare aandoe· 
ning werd . Verschjjnselen worden symptomen, 

en 'depressie' wordt een verklaringsmodel. Een 
aandoening, die behandeld kan worden door medi
cijnen die door de farmaceutische industrie op de 

markt gebracht worden . Ze schetst een kluwen t ~ 
verstrengelde belangen tussen wetenschappe_ 11 
onderzoek. industrie, marketing en gezondhei~s

zorg, waarbij de vergroting van de afaet v~n ~" ~- .: 
pressiva ('baby's kunnen ook de pressief z11n e · 
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bent het misschien zelf zonder het te weten') het 
doorslaggevende belang dreigt te worden, in plaats 
van de waarheid achter het label 'depressie' en de 
geestelijke gezondheid van hen die er aan lijden. 
Is een 'depressie' dan een verkooptruc, een gecre
eerde behoefte ten behoeve van de farmaceutische 
afze tmarkt? De belangen om de depressie steeds 
meer in ons brein te lokaliseren en dat brein met 
duur verkochte moleculen (serotineheropnarne
remmers) te beinvloeden , zijn immens. De 'ziekte 
depressie', aldus Dehue, is in feite een sociale con
structie, geen dictaat van de biologie. 

Dat betekent niet dat depressie een verzin
sel is. Dehue, overtuigd van de complexiteit va.n 
de problematiek, weigert in haar benadering elk 
monocausaal reductionisme, of het nu biologisch
medisch of sociaal-constructivistisch van aard is. 
Depressie is een reëel syndroom, waarop de che
mie een weldadige werking kan uitoefenen - vraag 
het ook Maarten van Buuren. Hij vertelt opgelucht 
hoe hij dankzij Seroxat weer enigszins normaal 
kan functioneren. Hij beschouwt de witte pilletjes 
in een doordrukstrip als zijn heil en redding. • Het 
is een wonder." [Van Buuren, 2008. 205) Ook al 
zou hij zichzelf nooit als 'genezen ' verklaren, de 
medici jnen helpen hem bi j wat hij zijn wederge
boorte noemt, de herovering van zij n geestelijke 
ruimte. 

Depressie wordt echter een ziekte genoemd, 
aldus Dehue, om twee redenen: er bestaat con
sensus over het feit dat de eraan gerelateerde 
verschijnselen maatschappelijk onacceptabel zi jn 
(nie t ·normaal') en vervolgens: de geneeskunde 
behoort er iets aan te doen . Deh ue trekt de paral
lel met homoseksualiteit die historisch precies het 
omgekeerde traject (van 'ziekte' naar geaccepteerd 
'anders zijn ') doorliep. Zou neerslachtigheid in 
onze cultuur een algemeen aanvaard of als on
vermijdelijk bij het leven behorend verschijnsel 
zijn , dan zou er geen medische classificatie vol
gen. (Dehue, 2008, 86-89) De weg via de genees
kunde en - steeds nadrukkelijker - de biochemie 
laat ondertussen onverlet het leed van iemand die 
het overkomt, de wanhoop en peilloze angst als ie
mands leven om een zwarte zon gaat draaien. • Als 
er een deleteknop zou bestaan waarmee ik mezelf 
kon wissen, dan had ik hem al meerdere keren in
gedrukt", schrijft Van Buuren. (2008. 186) 

DE PLICHT OM H ET LOT IN EIGEN HAND TE 

NEMEN 

Maar waarom krijgt de depressie dan zo'n 
omvang. dat er van een epidemie wordt gespro
ken? Een complottheorie met het hebzuchtige 
farmaceutisch-industrieel com plex als boosdoener 
alleen kan niet de afdoende verklaring bieden. In 
die monocausaliteit wenst ook Dehue niet te gelo
ven. De cultuurkritiek dat we allemaal doetjes en 
watjes zijn geworden in een softe welvaartsmaat
schappij, die bij de minste tegenslag het leven niet 
meer aankunnen en neerslachtig naar de dokter 
gaan (Furedi, 2004), is eveneens onbevredigend: 
zo getherapeutiseerd zijn we met met de verzor
gingsstaat op zijn retour wordt de samenleving 
juist harder en worden mensen weerbaarder. Ik 
denk dat Dehue echter de spijker op zijn kop slaat 
als ze in het laatste hoofdstuk van haar boek voor 
een mogelijke verklaring Mjst naar het morele 
dictaat dat de neoliberale cultuur aan elk individu 
oplegt om het lot in eigen hand te nemen. (Dehue. 
2008, 220 vv.) Het feit dat ieder zelf ervoor verant
woordelijk is om zichzelf tot een mens te maken 
die in de ogen van anderen en van zichzelf iets 
voorstelt, is wellicht een depressogene factor bij 
uitstek. Elk inruvidu wordt vandaag geacht zijn 
eigen onderneming te zijn. de manager van zijn 
eigen levensloop. Initiatiefrijk, energiek, gemoti
veerd , flexibel. stressbestendig, communicatief, 
risico durven nemend - het zijn niet meer de ide
ale eigenschappen voor succes in het midden- en 
kleinbedrijf, maar algemene voorwaarden om te 
slagen in het leven. 

Het maakbare individu is een cultuurideaal dat 
een nieuwe tweedeling maakt tussen winners en 
losers. De winnaars lulct het, een zelf op te bouwen 
waar je u tegen zegt; zij hebben in elk geval zo'n 
psychisch evenwicht gevonden in hun zelfcon
structie dat ze voor zichzelf en hun omgeving ac
ceptabel functioneren en met bij de dokter komen. 
De losers zijn zrj die bezwijken onder de pressie 
zichzelf te worden en hulp moeten zoeken . Ook 
hun pech moeten ze in eigen hand nemen. Zij 
vormen het toenemende leger dat een beroep doet 
op de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische 
inrichtingen, verslavingsklinieken en consultatie
bureaus voor alcohol en drugs). De maatschappe
litke kosten van depressie worden voor Nederland 
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geraamd op ,,7 miljard euro per jaar. In een maat

schappij waarin we onszelf hebben te maken tot 

wat we zijn en we daarbij geacht worden elkaar 

niet 1e kunnen helpen, bettlen we per hoofd "an 

de bevolking 275 euro per jaar aan geestelijke hulp

verlening. becijferde bel CBS in januari 2009. De 

GGZ fungeert daarmee als een soort schaduweco

nomie van de performancecultuur.' 

Depressie is wellicht een aandoening. die sttuc

tureel hoort bij de moderne samenle"ing. Een 

identiteitsziek1e die op de bodem ,;m ons aller ik 
sluimert, ook al boe\'en we er misschien niet ,·oor 

naar de psychiater. Zij is nieuw en ongehoord, 

product van een unieke cultuurhistorische con

stellatie, niet te .-ergelijken met de aadia ,;m de 

middeleeuwse monnik, de melancholie van de 19• 

eeuwse dichter, of het mal de siick dat rond de ,·o

rige eeuwwisseling ,·elen tot suiàde verleidde. 

Dehue's boek loopt uit op een moreel en poli

tiek pleidooi ,·oor een samenle-ing. die socialer is 

dan de neoliberale. gebaseerd als deze tS op com

petitie en wantrouwen. Een halt aan de depressie

epidemie zal volgens baar alleen kunnen worden 

toegeroepen in een zachtmoediger maatschappij , 

waarin we elka.u niet langer alleen waarderen als 

we presteren. Van een meritocratie, waarin we al

leen via een chemische binnenweg de illusie van 

het maakbare individu in stand houden, worden 
we en masse ongel w<lág. 

HET SOEVEREINE INDIVIDU 

Dehue's analyse laat zich horen, maar verdient 

echter een v~rdieping. Een competitieve prestatie

maatschapp1J alleen kan niet verantwoordelijk zijn 

voor de schier ondrageli jke pressie om een zelf te 
worden Van een wedstri"d 
, ·. J met anderen worden 

"'e wellicht alleen moe 'Ziek' l"k 
al · 1J en we echter 

voor_ te worden van de competitie met o zelf 
Dat is een wedstrijd die we nooit kunnen ?5 . 
een bron van chronisch onbehagen. Winnen, 

Om de ware aard van d od 
goed te beg ·· e m eme depressie 

nJpen, roepen w d hul . 
ftlosoof, die als geen ande/ e . P m van een 
de onderstromen in d od als seismograaf van 

den, Friedrich Nietzsc~ mD eme cultuur kon gel

loog Alain Ehrenberg ~- . ~ Fr_anse cultuursocio

depressie terecht met N'gm ZIJn onderzoek naar 

individu om zichzelf d ietzsche~ ?Proep aan het 
e soevereuuteit toe te ken-

24 0 

nen die ooit alleen aan God of de koning toe

kwam: 
-se:scJ,ronke11 " ~r uns also auf die Reinigung 

unserer Meinw1gen und \Vertschätzungen und 

auf die Schópfimg 11wer eigr.,u:r GI1~rta.fel11 ( ... ) 

Wir aber u'Ollen Die Ul(!rde11, die wir sind, - die 

Neuen, die Einrnaligen , die Unvergleichbaren. 

die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-sel

ber-Scha.ffenden!" 

(Nietzsche, 1977, 196v.) 

Dat 1s pas echte autonomie: niet alleen zelf kiezen 

aan welke wetten je je wilt onderwerpen (zo nog 

Immanuel Kant) , maar je eigen moraal uitvinden, 

je eigen tien geboden scheppen. De wet wordt je 

niet meer gesteld door God, de stiat of door de 

anderen; volstrek-te vrijheid is je eigen waarden 

willen uitvinden.. Die creativiteit om zichzelf uit 

het Niets tot een soeverein individu te maken, is 

aldus Nietzsche de oermythe waarop de moderne 

rultuur is gebouwd_ Dat oorsprongsverhaal ver

leent een enorme dynamiek aan onze subjectivi

teit Wie zichzelf schept, is immers nog niet klaar 

met zichzelf. In de Verlichting was de Rede domi

nant. van.af de twintigste eeuw is de Wil de motor 

van de geschiedenis geworden. (Vuyk, 1990) 

Hij is zijn eigen transcendentie geworden. Zelf

ontplooüng is alleen mogelijk als voortdurende 

zelfverbetering. Je bent zelf je enige echte rech· 

ter. Je gaat de competitie m et a.nderen aan om Je 

eigen grenzen te kunnen testen en overschrijden, 

niet omdat je status uiteindelijk van hun oordeel 

alliankelijk zou zijn. Self-enhancement is de _ca· 

tegorische imperatief van het soevereine ind!Vldu 

geworden. Hij moet onophoudeli jk aan zichzelf 

werken. 
Kun je ooit zo leven? De soevereine mens van 

Nietzsche is een übermensch, een aristocraat van 

de geest die als Zarathustra leeft op ijle, eenzame 

hoogte. Maar zijn filosofie is gedemocratiseerd en 

het soevereine individu is massa geworden. Met 

vallen en opstaan proberen we onszelf v00rtd0· 

rend uit te vinden. Daarmee voltrekt zich een mu· 

talie in wat normativiteit betekent, een transfor· 

matie in wat een persoon is. Van een disciplinaire, 

hiërarchische samenleving waarin je gehooIZ3~'.n 

de rol hebt te vervullen die jou is toebedeeld, ZIJD 

we terecht gekomen in een egalitaire samenleving 
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van elkaars gelijken, waar men zichzelf alleen 

kan onderscheiden door energiek initiatieven te 

ontplooien en zijn of haar leven tot een project te 

maken. Het leven was ooit een lot. een 'bestem

ming', maar is nu een keuze geworden die zijn 

eigen geschiedenis schept. 
Persoonlijke identiteiten worden onbepaald. 

open, nu ze niet meer van buiten zijn voorgestruc

tureerd. Het ik is een project in niemandsland; een 

gids - anders dan het subject zelf - ontbreekt. Men 

is zijn eigen oriëntatiepunt geworden. Steeds min

der ligt men wakker van het feit dat men schuldig 

s taat tegenover een wet buiten of boven ons, maar 

wel van het onvermogen om aan de eigen eisen 

te voldoen. We leven in een zelfschaamtecultuur. 

Wie in een depressie terechtkomt, schaamt zich 

uiteindelijk zo voor zichzelf dat hij zichzelf niet 

meer in de ogen wil zien. Depressie is zo bezien te 

beschouwen als een vorm van auto-agressie. 

ZAND IN DE MOTOR VAN HET IK 

Slechts weinigen bezitten de onafhankelijke geest 

van Nietzsche. Doorgaans laat men zijn of haar 

zelfwaardering in sterke mate afhangen van wat 

men in de ogen van anderen waard is en is bang 

voor hun oordeel. Statusangst, noemt Alain de 

Botton deze houding. Zij zou de hoge waardering 

voor communicatieve vaardigheden en extravertie 

in de hedendaagse cultuur begrijpelijker kunnen 

maken: we consumeren relaties in een voortdu

rende angst dat ons identiteitsproject niet erkend 

en bevestigd wordt. 
Maar zelfs als ons niets dan lof wordt toege

zwaaid, zijn we nog ongelukkig met ortSzelf: meer 

nog dan in de veeleisende ogen van anderen, be

staan we in de oneindig ontevreden ogen van ons

zelf. Vandaar dat onze doelen voortdurend worden 

bijgesteld, s teeds iets hoger, iets verder. Wie tevre

den is met zichzelf, is zo beschouwd een loser. 

Men moet in zichzelf investeren en aan zichzelf 

werken. Mentaal en fysiek: de fitnessruimte lijkt 

de tempel van de moderne performancecultuur te 

zijn geworden. Overtref jezelf, is het molto waar

mee nieuwe studenten voor de Hogeschool Rot

terdam worden geworven. Moderne identiteit is 

een pruttelende machine, die als s terke motor veel 

motivatie nodig heeft en veel psychisd,e energie 

als krachtige brandstof. 

Maarten Van Buuren bezat veel van dat alles: 

"Mijn hele leven wordt gekenmerkt door onrust. 

koortsachtige activiteit. de neiging meer te doen 

dan lichaam en geest aankunnen. Werk. .. sport .... 

Tot de rand van mijn kunnen.· (Van Buuren, 

2008. 32) Alle activiteiten zijn voor hem hyper

activiteiten. "Ik kon meer dan alle anderen, ging 

en ga graag de competitie aan met anderen.· (Van 

Buuren. 2008, 201) Soeverein-nietzscheaans, niet 

geplaagd door statusangst, concludeert hij: "Ik 

heb eenvoudig meer in mijn tank dan de meeste 

andere mensen, een natuurlijk surplus. • Wat hij 

aan zi jn gereformeerde opvoeding overhoudt, her

formuleert hij in een seculiere catechismus die 

hem tot zijn eeuwige zelfperformance moet heb

ben aangezet: -wij zijn o p aarde om te werken en 

door dit werk het geloof in onszelf te behouden.• 

Gereformeerd betekent echter in dit verband ook: 

je mag jezelf er niet op la ten voorstaan. Geloof 

in jezelf is het doel, niet erkenning door anderen. 

Van Buuren is niet alleen als hoogleraar, maar 

ook als dwangmatige wielrenner die zijn rondje 

van zestig kilometer elke keer sneller wil fietsen 

voortdurend in een wedstrijd met zichzelf verwik

keld. Permanent gekleed in een Xl-fietsshirt ter

wijl een M hem als gegoten zou zitte.n: of hi j nu 

op de fiets zit of onbereikbare vrouwen het bof 

maakt, bijna letterlijk trekt Van Buuren altijd een 

te grote broek aan. Wanhoop omschrijft hij als 

het ·grondgevoel waarin ik terugzink als ik niet in 

beweging blijf." (Van Buuren , 2008, 2 02, 124, 

39) 

W,e depressief wordt merkt ineens dat de identi

teitsmachine het begeeft Er lijkt zand in de motor 

van het ik gestrooid te zijn. Ehrenberg geeft zijn 

boek over depressie de titel La Ja11giu d'élre soi mee: 

de vermoeidheid om nog langer zichzelf te zijn. 

Kenn1erkend voor de moderne depressie is niet de 

melancholie. maar veel meer het wegvallen van elk 

vermogen tot handelen.. Prozac moet dan ook niet 

als een geluksmediàjn worden beschouwd, maar 

als een initiatiefpil. De nieuwe generatie antide

pressiva is er ook niet op gericht het leven te helpen 

aanvaarden zoals het is. maar het zijn prestatiemo

leculen. die alles uit jezelf helpen halen wat erin 

zit. Depressie in de hedendaagse definitie. aldus 

Dehue, is "het antoniem van ondernemingslus t•, 

Z.jl 



-
FRITS DE 1-"~GE 

het flagrante echec ,,.n de persoonlijke productivi

teit. (Dehue. 2008, 249) ... 
Depressie is een ziel.'te ,,.n de ,·erantwoordeli1k

heid geworden - niet die anderen ons opdringen 

(daar worden we alleen o,·erwerJ..'1 \'all) , m_aar dje 
we onszelf opleggen. we willen niet de geli1ke z11n 

van onszelf. maar we J..'Ullllen het plots met meer 

opbrengen ons nog langer \'an onszelf te onder

scheiden. 
De depressie leert ons "'al het betekent vandaag 

persoon te zijn: zij is de pathologie ,-an een samen
leving .,,.arin de norm niet meer wordt gesteld 
door schuld en disciplme, maar door eigen ,erant

woordelijkheid en initiatief. Depressie is het falen 
van de wil, die het niet langer kan opbrengen nog 

te willen. De gedeprimeerde is een mens die het 

bijltje van de zelfscheppmg er noodgedwongen bij 
neergooit. Een mens 'en panne', die vermoeid. ge,. 

rernd, vertraagd, tijd- en toekomstloos, niet meer 
weet te handelen. Apathische bewegingsloosheid, 

totale asthenie. zov.el geestelijk als lichamelijk -
voor Van Buuren ligt daar de essentie van depres
sie. 

Vormde de neurose het drama ,-an een ruJtuur 

die beheerst werd door schuld tegenover anderen, 
de depressie is de tragedie van het onvermogen 
om zichzelf te zijn. Depressie is een vorm van 
schaamte over het eigen falen, de erkenning van 
de eigen inferioriteit. Niet een onverwerkt ver
leden, maar een onleefbare toekomst is het pro
bleem. Door de druk om zichzelf morgen weer op

nieuw (beter) uit te vinden, verkeert het soevereine 
individu in een voortdurende staat van oorlog met 
zichzelf Zelf Êen zal opgevolgd moeten worden 
door Zelf Twee, en dat tot in de n-de macht Zo

lang men die spanning levend kan houden , blijft 
er afstand tussen degene die men is en degene die 
men volgens zichzelf zou moeten zijn. De psyche 
is de redelijke, maar kwetsbare afstand tussen Zelf 

Ê~n en Zelf Twee. Die luchtband loopt echter leeg 

b11 een depressie: men va.Il samen met zichzelf. 
Depressie'. zegt Van Buuren, heeft een inflatoir ef
fect, het eigen zelfbeeld zakt in elkaar. (V 
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Terwi1l een neuroticus kan gelden als 

sub1ect, oedipaal getourmenteerd door z~~si !;~~~ 
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teil aan zowel vader als moeder. sijpelt in een gede

primeerde het ik langzaam weg. Het valt samen 
met zichzelf en versteen t. rouwend om het dyna

misdie subject dat het ooit was. Mijn behandeling, 

aldus Van Buuren - is erop gericht me als subject 

terug te roepen uit het ding dat ik geworden ben.· 

(Van Buuren. 2008, 90) Tijde ns z.ijn herstelpe

riode neemt Van Buuren op H oog Cathari jne op 

een dag impulsief de verkeerde afslag en belandt 

in plaats van in de trein in de hard drugsscène. De 
cocaïne geeft hem de kunstmatige sensatie die hij 

zo wanhopig zoekt maar niet kan vinden: "Ik ben 
niet langer met gevoelens en gedachten in con

lliCL" ik val ermee samen ..... ze be,foden zich in 

mij. ze zijn mij." (Van Buuren, 2008, 184) Terwijl 
in zijn depressie het lijkt alsof hij vanachter een 

glazen wand naar de wereld en naar z ichzelf kijkt, 
wordt al snuivend d e wand chemisch doorbroken. 

Drugs zijn voor hem bepaald geen verdovend mid
del, maar bieden in hun flash d e intense identi

teitservaring die antidepressiva hem on tzeggen. 

Handelingen , gedachten en gevoelens kri jgen hun 
realiteitslading weer terug. • J k val ermee samen , 

ik ben wat ik doe en zeg en voel· (Van Buuren , 

2008. 188) Drugs heffen even de dingachtige 

verdoving van het zelf op: " Ik ben m ijn ik kwijl 

Heb ik wel een ik? Is e r wel een ik dat ik kwijt kan 
raken? Ook die vraag krijgt een feestneus opgezet. 

Ik ben nu helemaal van d e wereld." (Van Buuren, 

2008, 192) 
De drug maakt zijn belofte niet waar . Hij belooft 

vrijheid, nwr maakt afhankeli jk van dealers: hij be

looft identiteit, maar leidt ten slotte tot zelfdestructie. 

Maar hij verschaft voor even de aanlokkelijke illusie 

van een beter dan ooit-ik, zonder de confrontatie 
met een inferieur zelf. Ehren berg, in een eerdere 

studie, /'Individu incertain ziet in de hedendaagse 

verslaafde iemand die e~n afslag eerder de weg 

van de moeizame identiteitsconstructie h eeft ver

laten en een chem ische weg binnendoor probeert 

te vinden. Hij gooit de handdoek in de ring. wil 
niet langer de wedstrijd met zichzelf aangaan , en 

levert zich uit aan de subliem e bliss van een enkel

voudig zichzelf. (Ehrenberg, 1995) Belichaamd~ 

tn de vorige eeuw de dorpsgek het anti-sub1ect da 
de redelijke burger ve rafschu wde èn he im eli1k be· 
nijdde, de verslaafde is he t sch rikbeeld waarnaar 

het ondem em ende en performende ik vandaag 
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heimelijk verlangt: het gefusioneerde zelf dat zijn 

eigen zoektocht naar het betere ik aftroeft met de 

llitservaring van het beste ik ooit. 

EEN BLIJVERTJE 

Depressie is de pathologie van het soeverein e indi

vidu. De openstaande rekening van de moderne 

identite itsconstructie. Zij wijst op een structureel 
onverm ogen om te leven met onze e igen innerlijk

he id. De naoorlogse cultuur van de zelfontplooiing 
is in zijn tweede fase: ging het aanvankelijk alleen 

om de bevrijding van het individu van externe 
autoriteiten , n u gaat het om de bevrijding van zijn 

eigen in nerlijke voorgeschiedenis. Depressie lijkt, 
gezien haar omvang en hardnekkigheid , dan ook 

een blijvertje te worden , een som bere schadu w die 

het moderne sub ject in de kom ende eeuw zal blij
ven volgen , zolang zijn chronische identiteitscrisis 
zal blijven voortduren. Voor de farmaceutische 
industrie zijn we allem aal proto-patiënten gewor
den. (Dehue, 2008, 235) Sinds de ja ren zestig heeft 
de depressie zich ook u it haar klinische isolemen t 
bevrijd en is zi j een dagelijkse, m aar discrete rea
liteit geworden in de huiskamer, op het werk, in 

de spreekkamers van huisartsen. Depressiviteit 
lijkt een sociaal acceptabele metgezel geworden, 

ook al weten we niet goed hoe we e rop hebben te 
reageren . Jn de diagnostiek zeggen grove aandui

dingen en onderscheidingen als klinisch en sub
klinische depressie, m ajeure depressieve stoornis 
(MDD) tegenover minore, ook niet meer dan dat 
wat ze zeggen: dat sommigen er in hun dagelijks 

functioneren zo door worden belemmerd dat ze de 

hulp van een specialist nodig hebben. Depressie is 
een verzamelnaam voor een bonte heterogeniteit 
aan versdtijnselen , en nauwelijks te definiëren. Zij 
lijkt structureel onbehandelbaar, of we haar nu psy
chodynamisch met het gesprek of biomedisch met 

een molecuul, of met een combinatie van allebei te 
lijf gaan. Het m oderne individu lijd t, niet aan een 

kwaal , maar aan het leven (vgl. de onderti tel van 

Van Buuren's boek: ·over het leed dat leven heet'). 
Een leed dat geen ander obJect heeft dan zichzelf. 

Kun je er ooit van genezen? ' Normaal functi
oneren ' , zegt Van Buuren, dat kan wel. En 'nor

m aal ' wil dan voor hem niets anders zeggen dan: 

zolang hij niet naar de do J..'ter hoeft. Met het anti
depressivum Seroxal is hij in staat stelt elke dag 

opnieuw als een computer 21jn 'personal settings' 
te ·Joaden'. (Van Buuren. 2008, 205) Maar depres

sie maakt onlosmakelijk deel uit van zijn identi

teit. moet Van Buuren erkennen. Een zwakke en 
kwetsbare constructie die als een kaanenhuis zo

maar weer kan omvallen. De zieke kan zich niet 
anders genezen verklaren dan door de ziekte als 
een onderdeel van 21chzelfin zijn eigen geschiede

nis te integreren. En een kleiner. bescheidener ik 
te worden, dat ook genoegen neemt met een sh irt 

in maat Medium. 
·Genezing' zou betekenen dat het innerlijk con

flict tussen het werkelijke, het wenselijke en het 

mogelijke zelf op de bodem van de ziel is opgelost 

en uitgewist. Antidepressiva lossen die spanning 
echter niet op. maar transformeren en compense

ren haar. Het molecuul herstelt niet het subject. 

maar kalmeert zijn angst zonder hem in slaap te 
sussen, stimuleert zijn ondernemingslust zonder 
hem euforisch te late.n worden. Depressie lijkt 

daarmee een mentale vorm van diabetes: je komt 
er niet meer van af, maar met de nodige zelfzorg 

en medicatie is er goed mee te leven. Je ben t een 
valide invalide geworden. 

DE AARD VA1' HET BEESTJE 
Door depressie als een identiteitsziekte te omschrij
ven, diskwalificeren we niet het biologisch onder

zoek. PiUen helpen mensen met een depressie 
te leven, of het nu door het innemen van de pil
len komt of md of na het innemen van de pillen 

(want 'post boe ergo procter hoc' is een drogreden). 

Het onderzoek naar de neurologische mechanis
men achter stemmingsaandoeningen staat nog 
aan het begin. "Weliswaar ziJn er stukjes van de 

puzzel gelegd. maar de biologie van depressie is 
nog raadselachtig", concludeert Dehue (:wo8. 83) 
op basis van de literatuur. uchamelijke en omge

vingsfactoren lijken met elkaar te interacteren. Is 
depressie een vastgelopen levensverhaal (zo de 

psychodynamica) of een biologische entiteit? Komt 

zij exogeen van buiten, of endogeen van binnen? 
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. ook al 

is de onderlinge relatie ondoorzichtig. Omstandig

heden kunnen het effect van genen "als het ware 
in- of wtschakelen·, ve rwoordt Dehue (2008, 86). 

Ook Van Buuren probeert voor zichzelf een bevre

digende verkla.ringstheorie voor zijn depressie te 
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bedenken. Zijn afstllldelijke moeder. zjjn gerefor
meerde opvoeding, zijn om·em1ogen om relanes 
te onderhouden - het zjjn depressogene factoren. 
"omstllldigheden die mijn aanleg tot ontwikke
ling brengen." (Van Buuren. 2008: 211) ~oor _de 
depressie erfelijk te kunnen lokaliseren m ZJJn 
familiegeschiedenis slaagt hi1 erin haar enigszins 
te objectiveren en mentaal hanteerbaar te ma.ken. 
Iemands identiteit is iets dat men zelf maak-t. maar 
met sommige materiële onderdelen wa3J'Ult zij 
is opgebouwd, zit men nu eenmaal opgescheepL 
Zij zitten in de aard van ons beestje. onze animale 
hard wart. En die is gelukkig zo met gedrags- en 
stemmingspillen te beïnvloeden. dat men zich er 
wat beter bij kan melen. 

Ook al kies ik hier ,·oor een cultuurfilosofisch 
perspect:,ef, een mens is meer dan geest alleen. 
Hij of zij is een lichaam. heeft een brein. Het is 
'een wonder', zegt Van Buuren (2008, 201) dan 
o,·er zijn Seroxat en wie zou hem dat niet van 
harte gunnen. De exclusieve insnoering van het 
wetenschappelijke blikveld op het brein lijkt echter 
niet alleen alle omgevingsfactoren. maar ook elke 
filosofische vraag uit te sluiten. "Het biologisch 
model verklaart de depressie-epidemie niet, maar 
is daar een onderdeel van dat e-·engoed verklaring 
behoeft•, schrijft Dehue (2008, 89). Vanwaar die 
eenzjjdige contemporaine fixatie op de biologie? De 
objectivering van de depressie als een te lokalise
ren entiteit lijkt haar beheersbaar, want chemisch 
beïnvloedbaar te maken. De strategie versterkt de 
illusie van het maakbare individu, in plaats van 
haar te problematiseren. Het farmaceutisch-indu
strieel complex verlost ons niet van de pressie om 
ons zelf te worden, maar voedt de illusie dat we er 
succesvol in zouden kunnen zijn. 

DE NOODZAAK VAN ZELFTRANSCENDENTI E 

IHegon _met Nietzsche en de mythe van het soeve
reme md1V1du. Nietzsche riep de twintigste-eeuwer 
op o_m na de dood van God het heft van het bestaan 
'". eigen hand te nemen. 'De dood van God' stond 
b11 hem voor de afrekening met de illusie van een 
morel~- wereldorde. waarin de zin van ons leven 
zou z11n voorgegeven_. De zin van het leven is 
daarentegen, aldus Nietzsche, niet een zaak van 
ontdekken, maar van scheppen. Rondom het Ie e 
midden van het Niets moeten we ons heroïsch e!n 
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identiteit construeren. Het moderne ik is een kaar
tenhuis boven een nihilistisch fundament. Zelfs 
de concepten ' rede' of 'subject', door Kant nog als 
stevige bakens voor zingeving en moraal gekoes
terd na het afscheid van de geordende kosmos, 
worden door Nietzsche als metaf)•sische hersen
spinsels onona.skerd. 'God' of 'subject', het zi jn 
beide illusies. 

De Van Bu urens in deze samenleving, die aan 
den lijve ontdekken wat het betekent om te leven 
onder deze condities, zijn gidsen in het nihilistisch 
universum en verdienen het niet, weggezet te wor
den als patiënL Het zijn geen losers, maar zieners , 
die door welke rede n dan ook door het flinterdunne 
bestaansijs gez.ak't zijn waarop we aUemaal schaat
sen. Albert Carnus opent zijn Le mythe de Sysiphe 
met de opmerking dat er maar één echt serieus 
filosofisch probleem bestaat: dat van de suïcide. 
Waarom plegen we geen zelfmoord' "Oordelen 
of het leven de moeite loont geleefd te worden of 
nieL dat is de fundamentele vraag van de filosofie 
beantwoorden.• [«Il n 'y a qu 'un probli me philoso
phiqu,: ••raim,:nt sirieux: c'est Ie suicide. juger que la 
~ vaut ou rn: vaut pas la peine d'être vicue, c'est ri
pondre à la question fondamentale de la philosophie.»] 
(Camus, 194 2, 17) Pas wie op de absurditeit van 
die vraag voor zichzelf een antwoord heeft gevon
den, kan van hel leven gaan genieten . 

Er is nog een optie, maar die vereist een veel 
langere adem en een ingrijpende koerswijziging 
van onze cultuur. Dat is het afscheid van het soeve
reine individu. Men wil zichzelf in de hedendaag· 
se performancecultuur sche ppend overtreffen. 
maar depressief worden zij die daar de energie 
niet meer voor hebben. Zij zijn hun eigen ~an_s· 
cendentie, hun eigen ge ne zijde geworden. Z11 211n 
tegelijk zichzelf en de Andere van zichzelf. 

Waarom zijn we zo ongelukkig?. vroeg de eco· 
noom Sir Richard Laya rd in een recente stud,~ 
over geluk. Het Westen zou er, welvarend en vr•J 
als het is, geen enkele reden voor moeten hebben. 
Maar er zijn meer facto ren - Layard spreekt van 
The Big Seven - die bijdragen aan het men~e
lijk welbevinden da n alleen bezit en gezondheJ• 
(Layard, 2005) Layard noemt dan de afgunSt op e 
buren , het relatieleed , en het gebrek aa n persoon· 
lijke levensdoelen als de kemfactoren die aan h:t 
ongeluk bijdragen e n geeft daarvoor empirisc e 
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ondersteuning. Het is de westerse samenleving de 
laatste halve eeuw economisch wel goed gegaan, 
maar op het gebied van relaties. sociale netwerken 
en (altruistische) persoonlijke waarden alleen maar 
slechter. Filosofisch gezien , geven deze ongeluks
variabelen stuk voor stuk blijk van het onvermo
gen om zich zelf te transcenderen . De narcistische 
zucht om het succes van anderen alleen te gebrui
ken als een spiegelbeeld voor het ontevreden zelf. 
het falen in het onderhouden van duurzame rela
ties, het gericht zijn op alleen het wels lagen van 
ons eigen identiteitsproject - het bestaan draait 
alleen om de voortdurend bedreigde existentie van 
het kwetsbare zelf, een onzeker hoopje Da-sein, 
zwevend boven een afgrondeli jk Niets. 

Wie of wat breekt daar doorheen? Ik noem twee 
wegen, die wellicht een richting aangeven die ons 
uit de impasse kan voeren . Ze vloeien voort uit de 
voorgaande analyse. Dat het individu in zi jn zelf
verbetering zijn eigen transcendentie is, maakt de 
press ie om zichzelf te worden letterlijk uitzicht
loos. Het zelf heeft daarom echte transcendentie 
nodig. een horizon die het overstijgt. 'Zelftransan
dentie' is het eerste concept dat het soevereine indi
vidu weer grond onder voeten zou kunnen geven. 
Ik ontleen het aan de joodse filosoof-psychiater 
Viktor E. Frank! (1959). Frank! overleefde vier con
centratiekampen, en zette zijn overlevingskunst na 
de oorlog in voor zijn psychiatrische praktijk. Hij 
noemde zijn behandeling 'logotherapie', omdat 
hij van mening was dat het vastlopen van mensen 
in hun leven ten diepste vaak terug te voeren is 
op een zincrisis: zij weten niet meer waarom en 
waa rvoor te leven. Frank.! had in het kamp rede
nen om niet dood te mogen gaan: zijn boek moest 
geschreven worden, zijn vrouw wachtte op hem. 
Iets of iemand hebben om voor te leven, dat houdt 
een mens op de been. concludeerde hij. Vraag 
niet wat jij van het leven kunt verwachten, maar 
vraag wat het leven van jou verwacht, werd zijn 
motto. Van zijn leermeester Karl Jaspers onthield 
Frank! de uitspraak: "Was der Mensch ist, das ist 
e r durch die Sache, die er zu seinen macht." Hoe 
meer iemand zichzelf verliest (of: zichzelf trans
cendeert) in zijn toewijding aan een zaak of mens, 
des te meer wordt hij blijkbaar zichzelf "Zelfver
werkelijking is alleen mogelijk als een nevenef
fect van zelftranscendentie", schreef Frank! in het 

boek dat hem beroemd maakte, Man 's Search Jor 
Meaning (1959). ' Responsibleness' is de essentie 
van zinvol menseli jk leven. Als wij zelf niet meer 
onszelf kurmen overtreffen, kunnen we ons door 
anderen van onszelf laten verlossen. Aan de basis 
van de zinconstructie ligt dan niet de zelfcreatie, 
maar een passieve activiteit, die men alleen maar 
moet willen láten gebeuren. Het andere overkomt 
ons en haalt ons bij onszelf vandaan. We hoeven 
zelf de plannen niet te bedenken die ons u it de 
bewegingsloosheid halen: we laten ons overhalen 
tot. inschakelen in het appèl dat van buiten op ons 
afkomt. 

Onverlet de doeltreffend.heid van zi jn logothe
rapie. wijst de intuïtie van Fra.nkl misschien wel 
een richting om aan de depressie-epidemie te 
ontsnappen. Het soevereine individu is zjjn eigen 
transcendentie en wordt in de depressie zijn eigen 
vijand. Iets of iemand Anders moet het toch uit de 
baan om die zwarte zon kurmen stoten? De zincri
sis kan misschien alleen doorbroken worden als 
wij van onszelf verlost worden en leren onszelf te 
transcenderen in een relatie met iets of iemand 
anders. die iets van ons verwacht. Misschien be
horen wij uiteindelijk niet toe aan onszelf. 

Ik noem nog een tweede concept dat de p ressie 
zou kunnen verlichten: :zelfacaptatie. Het individu 
dat ontevreden is met zichzelf en zich onophoude
lijk verbetert. loopt tegen steeds wijkende grenzen 
op. Self-enha.ncement is een uitzichtloos dictaat 
zonder zelfaanvaarding. Kunnen zeggen: dit ben 
en kan ik, en daar neem ik genoegen mee, laat 
alle valse lucht uit de pressie om zichzelf te wor
den weglopen. Zelfaanvaarding bevestigt de eigen 
particulariteit, de eigen eindigheid. Vaak kan men 
dat zelf niet opbrengen, en zijn het anderen die 
in hun beroep op het fei teli jke, begrensde zelf de 
oneindige waarde ervan bevestigen. Echte trans
cendentie die tot zelfacceptatie leidt. 

NOOT 

' Het CBS meldde tr1 januari 200 9 dat hel gebruik in 
de periode 2000-2 0 0 7 gemiddeld met 6,4 procent per 
ia.ar toe is genomen, j procent meer d:m de jaarlijkse 
groei van hel gebruik in de 101ale gezondheids- en 
welzijnszorg. VooraJ de ambulante zorg groeide, met 
gemiddeld 14 procent per Ja>r. De uitgaven aan de 
geestelijke gezondheidszorg stegen van 2,6 miljard in 
2000 naar 4,5 mil1ard euro in 2007 . Per hoofd van de 
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bevolking betekent dat een stijging van 162 naar 275 
euro. 
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