In mijn tijd op het Vondel (1961-1969) verschoof mijn “beroepskeuze” van
archeoloog naar psychoanalyticus. De tijdgeest hielp: psychoanalyse was in de mode,
de generatie van ‘68 werd geïnspireerd door Marx en Reich, een linkse leerling van
Freud, de “uitvinder” van de psychoanalyse. Dus koos ik voor psychologie als studie,
aan de UvA.
Dat viel tegen. Ik was niet de enige, die voor die studie koos. Er was geen collegezaal
groot genoeg om alle eerstejaars te bergen. En Freud mocht dan wel populair zijn in
de literaire wereld, als wetenschapper was hij hoogstens vanuit de geschiedenis
interessant. Zeker, hij had interessante theorieën geformuleerd en er waren veel
psychoanalytici die therapieën verkochten, maar wetenschappelijk klopte er niet veel
van. Het grootste verwijt was dat zijn theorieën niet falsifieerbaar waren. Elke jongen
wil met zijn moeder naar bed (Oedipus) en als je dat niet wou dan was het omdat je
die wens verdrongen had. Als je de duiding van je droom van de psychoanalyticus
aanvaardde had hij gelijk, als je het ontkende was dat weerstand en had hij daarom
gelijk.
De studie ging niet best… ik moest veel leren waar ik niets in zag ( kunnen duiven tot
tien tellen?) en moest afleren waar ik veel in zag. Ik strandde uiteindelijk in 1979 op
het tentamen psychodiagnostiek (homoseksualiteit is een geestelijke afwijking) en
kreeg de kans om in de politiek mijn brood te verdienen.
En na een vervolgens succesvolle ambtelijke carrière kon ik in 2013 met pensioen en
mijn oude liefde: de psychoanalyse weer oppakken. In september van dat jaar las ik
een artikel van ene Mark Solms met de opwindende titel: “Das bewusste Es”. En hij
had daarover gesproken op een Neuropsychoanalytisch congres.
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Neuropsychoanalyse? Wat was dat?
Daar ben ik de afgelopen 5 jaar achter gekomen…en omdat jullie destijds, in mijn
“psychoanalytische tijd” mijn “leeromgeving” waren, leek het me leuk om jullie nu
weer als “leeromgeving” tegen te komen en mijn kennis net als toen, te delen.
Leren en leeftijd, leeromgeving toen en nu. Volwassen worden en oud worden. Dat
deel ik met jullie. Twee klassieke teksten kwamen bij me op, toen ik nadacht hoe ik
jullie zou meenemen in mijn verhaal.
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De verzuchting van Seneca dat de jeugd teveel voor de school leert en te weinig voor
het leven, ze lezen omdat het moet, niet omdat het vormend is.
En het raadsel van de sfinx, dat Oedipus wist op te lossen. Hij had zijn vader Laios al
onderweg naar Thebe doodgeslagen (zonder het te weten) en zou straks als held in
Thebe worden ontvangen en met zijn moeder trouwen (zonder het te weten). Ik lees
het overdrachtelijk: in de eerste levensfase kunnen we nog niet op eigen benen staan,
en in de derde fase kunnen we dat niet meer, zijn we weer hulpbehoevend.
Die twee gedachtenlijnen zijn leidend in mijn verhaal over Neuropsychoanalyse. Het
gaat over leren.. leren leven.. en een levenlang leren.
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Er is een nog een rode draad in mijn verhaal. De vraag waar ik in mijn studententijd
tegen aanliep.. En die we natuurlijk als gymnasiasten al kenden : wat is kennis? Wat
kunnen wij weten en hoe weten we? Wat is wetenschap en wat is (bij-)geloof?
Meten is weten. En kennis is objectiveerbaar, falsifieerbaar.
Om te weten, leerde ik van professor A.D. de Groot, moet je toetsbare hypothesen
opstellen en die proberen te falsifiëren. Zo ontdekte Eratostenes dat aarde niet plat
is, Copernicus dat de aarde niet het centrum van het heelal is, maar de zon, en
Darwin dat de mens van de apen afstamt. Ontdekken: het is er al, maar we zien het
nu pas. De waarheid is al aanwezig, maar we moeten goed kijken om haar te zien.
Wetenschap is de zoektocht naar de oorzaken, de verklaring van een waarneming. En
het toppunt van wetenschap is de wiskunde waar de meetkundige werkelijkheid in
algebraïsche formules gevangen kan worden. Als wij de ziel niet kunnen zien, niet
kunnen meten, bestaat hij dan wel, en waar dan?
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Ik knip mijn verhaal in twee delen, voor en na de pauze..
Ik begin met de geschiedenis van vraag naar hoe wij weten, leren en welke betekenis
dat in ons leven heeft. Die vraag is al heel oud. De vraag bijt in zichzelf: hoe kunnen
wij weten hoe we weten? Is dat wel te leren, te onderzoeken? Waarom is
neuropsychoanalyse daarin een belangrijke ontwikkeling?
En dan, na een vogelvlucht geschiedenis van de antwoorden op die vraag en de
pauze naar het hier en nu. Wat weten we nu dankzij neuropsychoanalyse over hoe
we leren en welke rol leren in het leven speelt.
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Mijn definitie van leren
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Deze brede definitie, beschrijving van leren sluit aan bij de verzuchting van Seneca:
het gaat niet alleen om het rijtje “amo, amas, amat, amamus, amatis amant” maar
ook om “houden van, beminnen”, verliefd zijn”. Ik heb natuurlijk ook andere rijtjes
geleerd, maar deze heeft toch het meeste indruk op me gemaakt in de eerste klas. Ik
herinner me het rijtje, ik herinner me ook mijn liefdes…
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Veel van de vragen waar wij ons vandaag de dag mee bezig houden zijn vragen die al
heel lang gesteld zijn. En waar dus ook al vele antwoorden op gegeven zijn. Kennelijk
overtuigen die antwoorden niet, worden de vragen steeds opnieuw gesteld. Want
onze ervaring leert, dat ook als bijna iedereen denkt dat het antwoord nu eindelijk
gegeven is, de vraag toch opnieuw gesteld wordt en een nieuw, of in ieder geval
ander antwoord voor beter, meer plausibel wordt gehouden. Wat zijn dan bij onze
vragen naar het hoe en waarom van leren dan de antwoorden, die steeds weer
vragen oproepen? Leren verandert ons gedrag, verandert niet alleen wat we weten,
maar ook wie we zijn…
In de tijd verandert vooral het gereedschap waarmee, de manier waarop de vragen
worden beantwoord. Maar in de kern blijft er een principieel probleem bestaan: het
objectief versus het subjectief waarnemen. Of ook wel gezegd: de derde persoonversus de eerste persoon-blik. Of, weer anders, waar zit de ziel, de psyche? In het
lichaam en, meer bepaald, in de waarneembare hersenen? En waar dan?
Ik loop vier wetenschapsgebieden langs
De filosofen denken vooral over de vraag, proberen haar vanuit redeneren, logica te
beantwoorden, maar waar de psyche zit? Ze komen er niet uit
De neurologen bestuderen het lichaam, ze snijden het open, leggen verband tussen
wat de patiënt voor gedrag vertoonde en wat er in het lichaam na zijn dood te zien is,
en later, wat er aan fysische veranderingen te zien is bij waarneembaar gedrag. De
psyche is onvindbaar
De psychoanalytici onderzoeken door introspectie: wat ging er door u heen, wat voel
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ik? Ze vinden de psyche, de ziel in het subjectief waarneembare.
De psychologen onderzoeken door het meten, tellen van gedrag, ze testen de
proefpersoon. Ze vinden de psyche in het objectief waarneembare.
Ik kan ze naast elkaar zetten. De tegenstelling subjectief of objectief blijkt een
onoverbrugbare tegenstelling.. tot aan de dag van vandaag.. Slaat de
neuropsychoanalyse die brug?
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DE zwarte tijd waarin de kerk bepaald wat kennis is.
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Neurologen onderzoeken het zenuwstelsel. Tot zeg maar 1850 is dat onontgonnen
terrein. De epistemologie, de kennisleer van Kant is zo rond 1875 nog van grote
betekenis in de wetenschapsopvatting van de Duitse en Oostenrijkse universiteiten.
Daar wordt de een jonge onderzoeker Sigmund Freud opgeleid in de jonge
wetenschap van de neurologie, de leer van het zenuwstelsel.
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De kennis over ons zenuwstelsel is in de afgelopen 150, 160 jaar explosief gegroeid..
En een explosief leverde een belangrijk moment op: het geval Phineas Gage. Een
ploegleider bij de aanleg van de spoorwegen in Amerika. Op 13 september 1848
stampt hij rond half vijf met een ijzeren staaf de explosieve lading aan, die een stuk
rots moet opblazen. De lading gaat af en de staaf schiet door zijn hoofd, doorboort
de linkervoorkant van zijn schedel. Hij valt op de grond, staat na korte tijd op, wordt
zittend in een wagentje naar zijn onderkomen in het dorp gebracht. Daar komt de
dokter, dokter Harlow. Gage vertelt hem dat er een staaf door zijn hoofd is gegaan.
De dokter maakt de wond schoon, verbindt hem , maar zorgt ervoor dat het
wondvocht kan blijven stromen. De revalidatie verloopt eigenlijk goed. Na 10 weken
reist Gage naar zijn ouders, waar hij op de boerderij gaat werken. Wat later wordt hij
als beroemdheid vertoond. In 1860 hij overlijdt en wordt zijn brein onderzocht. Wat
Gage voor ons verhaal van belang maakt is dat dokter Harlow een aanmerkelijk
verschil in karakter beschrijft, voor en na het ongeluk: voor de explosie een
consciëntieuze, keurige, godvruchtige man met groot verantwoordelijkheidsgevoel ,
daarna een onbeschofte lomperik, niet in staat om een plan te bedenken en uit te
voeren; kortom een ander mens: ”niet meer de Gage die we kenden”. De
beschadiging van de voorkant van zijn hersenen levert een verandering van zijn
gedrag op, hij is een ander mens geworden.
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Er is nog zo’n beroemd geval uit die tijd. Monsieur Leborgne, beter bekend als
Monsieur Tan, omdat dat alles was wat hij kon zeggen. Tan, niets anders dan Tan. Een
spraakprobleem.. in goed latijn: afasie. Toen monsieur overleden was, in 1861 , deed
de neuroanatoom Paul Pierre Broca hersenonderzoek en ontdekte een beschadiging
aan de linkerfrontaalkwab. Sindsdien heet dat gebied het gebied van Broca. Uit
soortgelijke gevallen en onderzoek kwam het beeld naar voren dat de indeling van de
hersenen van belang is om de werking te verklaren. Broca (en vele met hem) menen
dat elke hersenfunctie aan een bepaalde plek gebonden is, dit is de taalknobbel! De
localisatietheorie. De zoektocht naar de andere knobbels kan beginnen! Sigmund
Freud schrijft in zijn monografie over afasie in 1891 een stevige kritiek op deze
localisatietheorie. We komen hem straks weer tegen.
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In de jaren daarna worden de zenuwcellen ontdekt en daarna de manier waarop ze
met elkaar verbonden zijn.. Een tekening van Ramon y Cajal rond 1880. Zenuwcellen
met uitlopers. Een tekening van wat hij door zijn microscoop zag in een dun plakje
hersenweefsel, op een speciale manier gekleurd. En dan beginnen de neurologen
ideeën te ontwikkelen hoe dat dan zou kunnen werken.
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Eén van die vroege neurologen, die onderzoek deden naar de bouwstenen van wat
het zenuwstelsel zou blijken te zijn was Sigmund Freud. Hij was van 1882 tot 1886
onderzoeker, onder meer bij de psychiatrische kliniek van Meijnert, een van de grote
neurologen uit die tijd. Een deel van zijn tijd bezig met door een microscoop turen en
een ander deel met de opname van psychiatrische patiënten.
Dat zijn lang niet allemaal patiënten zoals Gage of mijnheer Tan, mensen met
hersenbeschadigingen. Freuds patiënten zijn in het begin vooral vrouwen, vrouwen
met wat dan heet “hysterische” klachten . Vrouwen, die lichamelijke of psychische
klachten hebben, waar geen enkele neurologische verklaring voor is . Alles begint
eigenlijk met Anna O.
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De casus Anna O. die hij met zijn oudere collega en vriend Breuer behandelde. Ze
hallucineert, heeft last van verlammingsverschijnselen, spreekt opeens alleen maar
Engels. Die symptomen verdwenen als ze, vrij associërend, aan Breuer (en aan
niemand anders) vertelde wat ze vroeger had meegemaakt. Ze had de kern van de
psychoanalyse uitgevonden. Zij noemt het haar “talking cure” of wat speelser: “my
chimney sweeping”
.
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Freud combineerde die ervaring (en die met andere patiënten) met zijn inzichten, die
hij had verworven bij het schrijven van zijn kritiek op het werk van Broca c.s. over
afasie. Deze meende dat er taalgebiedje was, links voor. Als dat beschadigd werd viel
het taalvermogen uit. De talenknobbel. Freud maakte uit zijn waarnemingen op dat
het gebruik van taal inzet van grote delen van de hersen vereist, waarbij het gebiedje
van Broca een noodzakelijke rol speelt, maar bij het beheersen van taal spelen meer
delen van de hersenen een rol. Het gaat niet om één speciale plekje, maar om een
netwerk van vele plekjes. Dat is nu inderdaad ook de heersende opvatting; de
neuroloog Freud had het goed gezien.
Nog steeds meer wetenschapper dan arts probeerde hij die inzichten in een
complete theorie over de werking van het zenuwstelsel samen te vatten. Na een
korte periode van euforie, alles klopte, stopte hij er in 1895 mee. Veel van wat hij
theoretisch veronderstelde kon met de beschikbare onderzoeksmethoden niet wordt
geverifieerd, was dus wetenschappelijk niet verantwoord, niet te objectiveren. De
neurologie in kinderschoenen was nog niet in staat om een psychologie te
formuleren. Freud verlaat, hij hoopt tijdelijk, het pad van de objectieve wetenschap
en gaat “filosoferen”, denken hoe hij zijn waarnemingen kan verklaren, welk systeem
er achter het gedrag ziet dat hij bij zijn patiënten, zijn onderzoeksmateriaal
waarneemt.
Hij gebruikt ook zichzelf als studie materiaal. Hij analyseert zijn dromen, probeert te
begrijpen waarom hij droomt wat hij droomt.

17

Centraal staat de grote betekenis die het onbewuste voor ons gedrag heeft. Onze
waarneming W slaan we als op geheugensporen op meerdere plekken en met
verschillende waardering in onze hersenen (Er, Er’) en zijn verzameld in ons
onbewuste. Als ze in ons voorbewuste komen kunnen we ze als bewuste motieven
voor ons gedrag (M) herkennen. De motieven voor ons handelen zijn slechts voor een
deel bewust, de keuzes het gevolg van bewust nadenken, overwegen. Maar een deel
van dat onbewuste is voor anderen wel herkenbaar als je weet waar je op moet
letten. In zijn boekje “De psychopathologie van alledag” geeft Freud daar veel
voorbeelden van: versprekingen, vergissingen, niet op een herinnering kunnen komen
op het goede moment, een onbegrijpelijke associatie bij iets wat je meemaakt. Onze
onbewuste wensen en onbewuste herinneringen komen zo onverwacht naar boven.
Dat gebeurt, zo ziet Freud, vooral in onze dromen. In onze dromen komt veel van wat
in het onbewuste aanwezig is boven, tot leven in een droom. Onze wensen worden in
die droom, in die fantasieën vervuld, ziet Freud. Al onze problemen worden in de
droom opgelost. Freud noemt de droom in zijn Traumdeutung dan ook de koninklijke
weg naar het onbewuste.. Hoe werkt dat?
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Freud schetst het volgende model: Ons lichaam is de bron van behoeften, noden,
wensen. En om aan die noden tegemoet komen moet we in de realiteit handelen. De
wereld waarin we leven geeft ons mogelijkheden om aan die noden tegemoet te
komen. Maar niet alles wat kan, mag. Ons geweten staat in de weg.. of onze idealen.
De lichamelijke impulsen zijn driften, drijfveren. Samengevat in het Es (latijn: Id).
Volgens Freud is dat onbewust. En ons geweten en onze idealen zijn samengevat in
het Boven-Ik of UberIch. (latijn Superego) . Ons Ik of Ich (latijn Ego) heeft de rol om
aan die noden, rekening houdend met wat mag en wat kan, tegemoet te komen inde
wereld om ons heen. De informatie over de buitenwereld komt via waarnemingen
binnen en is bewust (W-Bw) of kan (uit het voorbewuste geheugen) bewust worden.
Het Ich heeft de controle over onze motoriek, onze handelingen Als alles in
evenwicht is: het Ich heeft voldoende controle en schat de realiteit goed in, het
UberIch is redelijk (een leugentje om bestwil mag, nood breekt wet, je mag ook wel
eens een foutje maken), dan slagen we erin om onze behoeften tijdig en op een
acceptabele manier te bevredigen. De woeste onbewuste wensen van het Es worden
succesvol onderdrukt (verdrongen) en wat dan als afgeleide van die woeste wensen
de grens passeert kan netjes worden bevredigd. We zijn meestal tevreden, en af en
toe zelfs gelukkig.
Als we dromen is ons Ich minder actief, slaapt . Onze motoriek en onze externe
zintuigen zijn uitgeschakeld. Dat biedt ruimte voor de driften, wensen uit het Es: die
komen naar boven, grijpen hun kans. In onze dromen komen ze, zij het nog wat
verhuld, tot leven. Verhuld, vermomd.. zodat we niet wakker hoeven te worden.. en
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omdat we slapen, kunnen we er ook geen uitvoering aan geven: het blijft bij
fantasieën.. maar zonder logica, zonder redelijkheid.. maar ook verhuld is, voor de
goede verstaander, veel te herkennen van die ES noden Als de verhulling niet goed is
worden we wakker: nachtmerrie…
Want dat is wat we voelen als onze driften niet op een of andere manier bevredigd
worden: paniek, doodsangst. Als we dromen helpt wakker worden.. als we al wakker
zijn en we slagen er niet in om op één of andere manier die Es-driften klein te
krijgen.. dan komen we in de beschrijvingen in de psychiatrieboeken…
Waar de balans zoek is zien we de psychische problemen. Als het Ich er bijna niet is,
zich niet heeft kunnen ontwikkelen leef je in een droomwereld, in een waan: de
psychose. Je maakt je eigen realiteit. Je leeft je droom.
Met een sterker, maar nog niet voldoende sterk Ich, een voldoende stevig
realiteitsbesef, ben je toch niet in staat om een passende, een bevredigende
oplossing te vinden: je bent ongelukkig, maakt verkeerde keuzes, maar hebt het
gevoel dat je niet anders kan: de neurose.
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Dat is het fundament van de wetenschap en de beweging der psychoanalyse. Een
beweging, ja. Want om zijn wetenschap veilig te stellen organiseert Freud een
internationale vereniging van gelijkgestemden. Wie lid wil worden moet de
grondvesten van de psychoanalyse onderschrijven. En de leden bepalen wat die
grondvesten zijn. Tot zijn dood in 1939 is dat vooral Freud zelf, na zijn dood zijn dat
zijn naaste medewerkers. In de geschiedschrijving van de vereniging worden dan ook
generaties onderscheiden in de mate waarin ze een relatie met Freud of die
medewerkers hebben. Er is veel discussie, strijd geweest in de vereniging. De theorie
ontwikkelt zich. Moeizaam, want de “bewijzen” voor wat ingebracht wordt zijn de
individuele gevallen uit analyses. De kliniek is leidend!
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Een belangrijke discussie gaat over het belang van de kindertijd voor de latere
pathologie.
Freud meent dat de vraag hoe het Ich zich kan ontwikkelen afhankelijk is van hoe het
kind om leert gaan met de ontdekking dat Moeder met Vader is getrouwd en dat ze
dus niet beschikbaar zijn als eigen partner. Het Oedipus-conflict, zo rond een jaar of
4, 5. Hoe je leert omgaan met die verboden en onmogelijke wens is de kern van
latere neuroses. Hoe leert het Ich omgaan met die drift van het Es? Een kerntrauma,
wat later in allerlei
verschillende symptomen een uitweg vindt. In de therapie gaat het dan ook om het
met de patiënt uitvinden hoe haar of zijn symptomen begrepen kunnen worden als
een manier om met dat onbevredigde verlangen om te gaan. Freud meent dat de
therapie moet bestaan uit duiden, uit uitleggen. Voor Freud zijn zijn patiënten vooral
bronnen van kennis: hij “gebruikt” ze om te ontdekken.
Zijn goede vriend en collega Ferenczi, trouwe bondgenoot in de vereniging en in de
strijd met een aantalafvalligen komt in zijn therapieën tot een andere, aanvullende
opvatting: zeker je plek in die driehoek vinden is een belangrijke opgave, maar het
kernprobleem is eerder. Het gaat om de band van de baby, de sprakeloze peuter, met
de moeder. Bij Ferenzci ( meer arts dan wetenschapper) kwamen de patiënten
terecht waar de andere analytici eigenlijk geen raad mee wisten. We zouden nu
zeggen: meer borderline-achtig, iets tussen neurose en psychose in: een zwakker ICH
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dan bij de “echte” neurotici. En waar Freud zijn patiënten op discrete afstand hield,
had Ferenzci succes met een veel emotionelere benadering. Waar Freud een
belangrijke rol weggelegd zag voor de Vader in het gezin en zijn patiënten uitlegde
welke onbewuste betekenis er achter hun ongelukkige makend gedrag zat, was
Ferenzci onder de indruk van band die de patiënt al dan niet met de Moeder had
gehad. Hij knuffelde zijn patiënten, gaf ze warmte, deelde met ze lief en leed en
kwam zo tot een emotionele herbeleving van de ervaring. Freud wees dat af. Niet
alleen omdat hij een theoretisch verschil van inzicht had, Freud was vooral bang voor
het MeToo-effect dat de therapievorm van Ferenzci kon uitlokken
Dat was de theoretische discussie. Freud ziet als het kernconflict, waar latere
problemen mee samenhingen dat van de kleuter, die merkt dat zijn vader en moeder
meer van elkaar houden dan van hem/haar. Het Oedipusconflict. Daar moet het Ich
zijn heerschappij op het Es bevechten en ontstaat het UberIch. Het gaat daarbij dan
om de regulatie van de Es-driften door het Ich: een vooral intern probleem, waarbij
de analyticus probeert om bij de behandeling het inzicht van de patiënt te vergroten
en zo het Ich te versterken. De Weense school.
Ferenzci ziet vooral de problemen, die tussen de baby en de moeder kunnen ontstaan
als belangrijke oorzaak voor latere problemen. Wie onvoldoende steun van zijn/haar
moeder heeft gekregen om de overweldigende driften van het Es te reguleren en zo
zijn Ich te ontwikkelen zal daar later ook problemen mee hebben. De analyticus moet
het zoeken in een sterke band met zijn patiënt, om die zo te helpen met het leren
reguleren van zijn Es-driften. Omdat de leerlingen vooral in Berlijn terechtkomen, in
de daar in 1920 gestichte psychoanalytische polikliniek noem ik het de Berlijnse
school
Dat verschil van inzicht wordt in de naoorlogse jaren als de Oostenrijkse en Duitse
(joodse) analytici gevlucht zijn naar Amerika en Engeland een splijtzwam in de
beweging: de Ich-analytici, de School van Wenen wordt vooral groot in Amerika, de
Bindings-analytici, School van Berlijn groeit vooral in Engeland. Twee namen zijn
daarbij van belang, die vanuit de gedachten van Ferenzci doorwerken zijn van belang:
Bowlby en Winnicott
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De kern van de psychoanalytische theorie is dat onze psyché ons in staat moet stellen
om onze lichamelijke behoeften om te overleven en ons voort te planten in de wereld
om ons heen effectief en efficiënt te bevredigen.
Efficiënt wil zeggen: zoveel mogelijk onbewust. En waar er geschipperd moet worden,
omdat de realiteit waarin we leven niet onmiddellijk en volledig bevrediging kan
bieden moet ons Ich die Es-driften reguleren.
De belangstelling van de psychoanalytici gaat in de jaren ‘40 en ‘50 vooral uit naar de
kindertijd, want alle psychische klachten vinden hun basis in de kindertijd. Er wordt
dan ook veel onderzoek bij kinderen gedaan: ze worden geanalyseerd, ze worden
onderzocht, er wordt geobserveerd .
Vrijwel tegelijkertijd en deels los van elkaar ontwikkelen Winnicott en Bowlby hun
bindingstheorie. Baby's en kleuters leren hun emoties, hun driften reguleren en
vervullen door de binding met vooral hun moeder. En het gaat daarbij eigenlijk vooral
om de eerste drie jaar, de eerste duizend dagen. De tijd dat kinderen het vooral
zonder taal moeten doen. Oogcontact, lichamelijk contact en wat de Engelsen
“motherese” noemen, het kenmerkende “moederbabytaaltje: een andere
toonhoogte, een typische woordenschat. Heel vaak beschrijft de moeder in dat
taaltje wat baby meemaakt, voelt. Het blijkt dat als moeders die speciale “taal”
gebruiken baby, peuters alert zijn.. Veel alerter dan wanneer de moeder in gewone
taal preekt. In die tijd wordt het fundament van het ICH gelegd, wie jij bent, wat je
kan.
Een pas geboren baby kan eigenlijk nog niks. Er zijn wat reflexen, die we gelukkig
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weer afleren, maar we moeten werkelijk alles leren en ontdekken. Die eerste duizend
dagen zijn de jaren waarin je ontdekt je armen en benen bij jou horen, dat jij en de
wereld om je heen verschillend zijn, dat fantasie en werkelijkheid verschillen, dat iets
fantaseren niet echt is, dat andere mensen een eigen beeld van de wereld hebben
dat afwijkt van jouw beeld, wat acceptabel gedrag is om met anderen om te gaan. Je
leert je moedertaal, je leert omgaan met abstracte begrippen, en tenslotte hoe je om
moet gaan met de nieuwe lichamelijk driften, die in de puberteit tevoorschijn komen.
Winnicott heeft het over de “good-enough-mother”. De baby bestaat niet als
zelfstandig wezen, er is in de eerste tijd alleen de twee-eenheid moeder-baby. Alleen
als het kind voldoende zeker is van de nabijheid van de moeder gaat het de wereld
ontdekken. En natuurlijk is moeder niet altijd aanwezig, leren omgaan met alleen
zijn, zonder moeder is dan ook van groot belang. Frustratie, bang zijn, het hoort erbij,
de moeder hoeft niet perfect te zijn, ze is er af en toe niet, als ze maar goed genoeg
is.
Bowlby doet in opdracht van de Wereldgezondsorganisatie na de oorlog onderzoek
hoe de vele weeskinderen moeten worden opgevangen. Hij heeft status vanwege zijn
studie (1944) naar de samenhang tussen jeugdige crimineel gedrag en emotionele
deprivatie. Zijn rapport uit 1951, “Maternal Care and Mental Health”, gebaseerd op
onderzoek in Engeland, Nederland, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en de VS. Het
ontbreken van een goede moeder-kind relatie is een goede voorspeller van
psychische problemen in je latere leeftijd. Erger: die kinderen zullen als volwassene
ook niet in staat zijn om een goede ouder te zijn: zo wordt het probleem als het ware
erfelijk. Een nieuw inzicht!!

22

Freud had geen gereedschap om in het brein te zien wat hij vanuit zijn verklaring voor
gedrag veronderstelde en begon een nieuwe wetenschap. Het alternatief was, en dat
paste beter bij de nette wetenschap, om het onzichtbare onbewuste te laten voor
wat het was en het onderzoek te richten op wat objectief waarneembaar was. Niet
vragen wat mensen voelen, maar wat ze weten. Een zintuigelijke prikkel leidt tot een
waarneembaar effect via de zenuwen: een hond ruikt en ziet een bak met voer: hij
gaat kwijlen en steekt zijn kop in de bak met eten. Als je een aantal keren met een
belletje rinkelt net voordat je dat eten neerzet, gaat hij al kwijlen bij het belletje. Een
Pavlov reactie, genoemd naar de onderzoeker die dat heeft gevonden. Dat is dus
geleerd gedrag: een bel: kwijlen. En daar lusten de onderzoekers wel pap van. Wat
kun je dieren (en mensen) allemaal leren? Je leert ze een reactie op een prikkel en
dan ga je de prikkel veranderen: zien ze, merken ze het verschil. Zien ze kleuren,
kunnen ze tellen, onthouden ze een puzzel? Kunnen ze puzzels oplossen? Hoe
intelligent zijn ze?
En dan: waar zitten die geleerde prikkels, hoe is het verband met het gedrag? Hoe
veel kun je onthouden, hoe lang kun je dat onthouden?
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Neurologie begint met het beschrijven van zenuwen. Snijden in lijken, kijken onder de
microscoop, met zilverchloride kleuren om de aparte cellen te zien. Dat zijn
gecompliceerde structuren blijkt. En het zijn er erg veel, en ook nog verschillend, zeg
maar 10 biljoen. En over de levensduur van een mens veranderen ze. Ze zitten overal
in het lichaam. Zenuwen geven signalen door. Van onze zintuigen naar onze spieren
en klieren. Soms in een korte, directe schakeling met weinig tussenstations: reflexen:
Fel licht, pupil verkleinen.. Maar de meeste aandacht gaat uit naar de complexe
structuur in onze schedel: het brein. Alle zintuigen gaan via verbindingen in het
ruggenmerg naar het brein en vanuit het brein gaan er zenuwen naar onze spieren en
klieren. De verbindingen heten synapsen: elke zenuw heeft een cellichaam. Enerzijds
zitten er zendende synapsen aan dat cellichaam via een axon en ontvangende
synapsen via dendrieten. Het zijn er nog veel meer: die 10 biljoen hebben elk met wel
50.000 anderen contact. De signalen van de ontvangende synapsen naar de zendende
synapsen zijn elektrisch, de overdracht van de ene cel naar de andere (zendersynaps
naar ontvangersysnaps) is chemisch, de zgn. neurotransmitters. Er zijn ook
neuromodulatoren: chemische stoffen die als het waren een bad om de synapsen
vormen en zo een meer algemene werking op een verzameling synapsen kunnen
hebben. En dan kunnen ook hormonen nog een rol spelen. Die chemische stoffen
kunnen simpel gezegd prikkelen of juist prikkels remmen. En zo kun je met de
synapsen schakelingen bouwen. Als er gesommeerd meer prikkelende
neurotransmitter is dan remmende in een ontvangende synapszenuw komt, geleidt
hij de prikkel verder en anders stopt de prikkel. Of een signaal van een zintuig dus
uiteindelijk effect op een spier of klier heeft hangt van de schakelingen onderweg af.
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In de hersenen zijn ruwweg 60 triljoen verbindingen, veel schakelingen. Verbindingen
die vaker gebruikt worden reageren makkelijker, ze “onthouden”. Zo kun je in
schakelingen informatie bewaren. In het brein van de hond van Pavlov wordt een
nieuwe verbinding gelegd tussen het geluid van de bel en zijn speekselklieren.
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Edouard Claparede onderzoekt in 1907 een dame die opgenomen is met Korsakoff.
Een aandoening van de hersenen waarbij ze niet meer kan onthouden hoe hij heet.
Elke ochtend moet hij zich opnieuw voorstellen met natuurlijk een beleefde
handdruk. In het kader van het onderzoek geeft hij op zeker moment een hand met
daarin een verborgen naald (daar kon ik geen plaatje van vinden). De volgende
ochtend weet ze nog steeds niet wij hij is, maar ze geeft geen hand meer. Ze
excuseert zich: een dame mag een heer de hand weigeren. Kennelijk heeft de
handdruk wel indruk gemaakt, die heeft ze onthouden, maar zijn naam niet.
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Patiënt HM.
De jonge Henry Molaison lijdt aan ernstige epilepsie. Zo erg dat zijn bestaan eigenlijk
onmogelijk is. Er wordt besloten tot een operatie. De chirurg probeert het door het
wegsnijden van delen van de hippocampus en nog wat andere stukjes. Met succes..
De epilepsie was over. Maar patiënt H.M. had een nieuw probleem, waardoor hij in
de annalen van de neuropsychologie is opgenomen. Hij kon zich alles van voor de
operatie nog herinneren, maar kon geen nieuwe feiten meer leren. Elke dag begon hij
als het ware opnieuw met leven. Een ideale proefpersoon, want er was goed
gedocumenteerd wat er in de hersenen was weggesneden.
Wat kon hij nog wel leren? Tekenpuzzels! Het tekenen van een moeilijke figuur ging
hem met steeds weer opnieuw oefenen steeds beter af. Hij wist niet dat hij het
geleerd had, elke dag en elke opgave was als nieuw voor hem Kennelijk is leren en
leren niet hetzelfde.
Leren tekenen is niet hetzelfde als het leren van namen. En je leert iets wat pijn doet
op een andere manier of andere plek dan iemands naam
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Dankzij EEG, CT-scans, fMRI, Pet en door een microscoop kijken zijn er nu veel met
geheugen verbonden plekken gevonden. Geen neuron met Vondel. Maar wel
complexe netwerken waar beelden, geluiden, smaken, geuren, met elkaar verbonden
worden. Onze informatie is opgeslagen in netwerken van neuronen met exciterende
en inhiberende synapsen. Uiterst complex. Nog elke dag komen er nieuwe “plaatjes”
bij, steeds gedetailleerder. En we zagen dat deze neuropsychologen ook een
onbewust geheugen ontdekken: je kunt dingen leren, ervaringen onthouden, zonder
dat je het weet, zonder dat je je bewust bent, maar die wel beïnvloeden hoe je
gedraagt. Subliminilale perceptie. Ze onderscheiden allerlei soorten geheugens. Een
kortermijn geheugen, ook wel werkgeheugen genoemd en een langetermijn
geheugen wat dus bestaat uit een onbewust deel, samengevat met “weten hoe”, het
procedureel geheugen en een bewust deel waar je informatie uit in je werkgeheugen
kunt halen: wat je in je leven hebt meegemaakt, het episodisch geheugen, en kennis
over de wereld in elkaar zit. (het weten wat) , het semantisch geheugen. Die komen
we na de pauze weer tegen: die geheugens zijn immers essentieel voor leren.
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In 1924 werd het eerste EEG bij een mens afgenomen en in 1935 kon zo voor het
eerst onderzocht worden wat er elektrisch bij een epileptische aanval gebeurd. Maar
een EEG meet de activiteit aan de oppervlakte.
In 1992 wordt dan het eerste fMRI beeld , waarbij zichtbaar kan worden gemaakt
waar meer zuurstof wordt verbruikt en dus meer activiteit is.(BOLD) getoond: een 3Dbeeld van hersenactiviteit. En er zijn nog meer manieren gevonden: de CT-scan, de
PET-scan. Allemaal leveren ze de mooiste plaatjes op van hersengebieden die actief
zijn. Actief en dus betrokken in een schakeling. Je kunt dan proberen om wat je ziet
aan activiteit te verbinden met gedrag. Makkelijk is dat niet, er zijn veel technische
problemen om de beelden te duiden, te begrijpen. Maar de ontwikkelingen in de
techniek gaan snel.
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Ik zei eerder dat neurologen met EEG etc naar levende hersenen konden kijken. Eind
jaren ‘50 gaan neuropsychologen met dat instrument kijken naar slapende mensen.
En mooi: als je gaat slapen vertragen de EEG-golven: minder en minder activiteit.
Maar na zo’n 90 minuten een grote verrassing: grote activiteit in de hersen. Maar de
proefpersoon slaapt gewoon door? De activiteit wordt weer minder… en na weer 90
minuten weer zo’n activiteitsexplosie. Enzovoort... Elke 90 minuten… een golfritme
door de hele slaapperiode heen. Ze noemen het paradoxale slaap, later REM-slaap.
Want niet alleen het EEG slaat uit, maar de oogbollen bewegen, Rapid Eye
Movement, de ademhaling versnelt en de geslachtsorganen vertonen een steviger
doorbloeding. En als je de mensen op zo’n moment wakker maakt vertellen ze dat ze
net aan het dromen waren. Vraag je ze dat op een moment van lage EEG activiteit,
dan dromen ze niet, zeggen ze. Nu kunnen psychologen op zoek naar waar in de
hersen de droom begint, welk stukje zorgt dat we dromen. Dat betekent snijden,
verbindingen stuk maken tot er geen droom meer is. Gelukkig blijken dieren een
zelfde EEG-beeld in slaap te vertonen en in dieren mag je snijden. Er worden veel
katten aan het onderzoek opgeofferd en het is duidelijk: je kunt bijna alles van de
hersenen weg snijden, REM-slaap verdwijnt als je aan de hersenstam zit. Het oudste
stuk, wat niets met gedachten of emoties wensen, herinneringen te maken heeft. Op
een groot congres in Amerika van psychiaters en psychologen in 1975 presenteert
Hobson de resultaten: Onze dromen worden veroorzaakt door zeg maar de
hersenstam. Wat wij in onze droom meemaken is niet voor niets zo chaotisch: het is
de weergave van een wilde activiteit van de hersenen. Freuds droomtheorie is onzin.
Bewezen.
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En daarmee valt het fundament onder de psychoanalyse weg. Een peiling onder de
verzamelde aanwezigen wijst uit dat vrijwel alle bezoekers het met hem eens zijn. De
psychoanalyse als serieuze wetenschap heeft afgedaan. En als therapie? Het werkt,
maar is dat geen suggestie? Een erg dure placebo? Pillen zijn goedkoper.. En
chirurgische ingrepen als lobotomie en elektroshocks ook, bovendien een stuk
“moderner”.. en het gaat niet meer over seks!
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Ik eindigde mijn verhaal met de “neurologische” nederlaag van de psychoanalyse.
Dromen, aldus de grote neuroloog Hobson, zeggen eigenlijk niets over het
“onbewuste”, over een “strijd” tussen Ich en Es/ÜberIch. Begin jaren ‘70 verliest de
beweging snel terrein: de therapie is duur, pillen zijn goedkoper en effectiever, de
linkse beweging, die eerst veel zag in de psychoanalyse, valt uiteen in groepen die
“identiteitspolitiek” bedrijven en de psychoanalyse als een onderdrukkingsideologie
beschouwen en nu blijkt ook de wetenschappelijke basis te dun. De analytici zijn
bezig met achterhoede gevechten.
In 1985 begint een jonge neuroloog, Mark Solms, met een studie naar hersenlaesies
bij mensen en hun uitspraken over dromen. Hij vraagt zijn eigen patiënten en doet
een uitgebreide literatuurstudie. In 1997 publiceert hij zijn resultaten: “The
Neuropsychology of Dreams, a clinico-anatomical study”. En wat hij ontdekt is
schokkend: mensen dromen ook zonder Rem-slaap en er is REM-slaap zonder
dromen. Hobson heeft 100% ongelijk. De gelijkstelling Remslaap=droom blijkt
onterecht. Zoals ik voor de pauze aangaf, zijn de instrumenten om in levende
hersenen te kijken vooral de laatste decennia vergaand uitgebreid. En zo, tezamen
met clinico-anatomische methode (onderzoek aan de hand van laesies) komt hij tot
de conclusie dat dromen inderdaad de hoeder van de slaap zijn, zoals Freud in 1900
schreef. En sinds die publicatie is hij op die manier verder gegaan met het
interpreteren van enerzijds de neurologische kennis en anderzijds de schatkamer met
psychoanalytische inzichten. En zo kwam ik in 2013 via een artikel achter het bestaan
van deze tak van wetenschap: Neuropsychoanalyse.
Freud wordt in ere hersteld, de inzichten van de psychoanalyse blijken wel relevant
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voor de studie naar menselijk gedrag.
Was het maar zo simpel.
De cognitieve neuropsychologen vinden al die verwijzingen naar Freud een beetje
vreemd: die man was toch al vergeten? En dan al die rare psychoanalytische
discussies over moederbinding en castratieangst..Waar heb dat nou voor nodig?
Zonder Freud, zonder die psychoanalyse gaat het toch prima: kijk eens wat we
allemaal weten en kunnen! Overbodige theorie..
En de psychoanalytici, hoelwel bezorgd over hun vak, denken dat ze van de regen in
de drup komen zorg: als de menselijke psyche wordt gereduceerd tot wat electrische
stromen en chemische processen wat blijft er dan over van het complexe systeem dat
de psychoanalyse heeft onthuld?
Solms probeert ze bij elkaar te brengen door een dualistische visie. Hij vergelijk het
met de waarneming van bliksem en daarna donder. De donder wordt niet
veroorzaakt door de bliksem (noch de donder door de bliksem): het zijn allebei
waarnemingen van een achterliggend fenomeen, dat we enerzijds met onze ogen en
anderzijds met onze oren waarnemen. Neurologen en psychoanalytici bestuderen
hetzelfde: menselijk gedrag: maar de een ziet de bliksem en de ander hoort de
donder…. Zijn “beweging” heeft inmiddels een institutioneel karakter: er is een peerreviewed tijdschrift en een internationale vereniging. Sinds zijn dood in 2017 is Jaak
Panksepp erelid van deze vereniging vanwege zijn essentiële bijdrage, zijn Affective
Neuroscience uit 2004 komt zodirect aan de orde. Er zijn stevige wetenschappelijke
relaties met neurologen en psychiaters van naam en faam, waaronder Eric Kandel, die
in 200 een nobelprijs kreeg vanwege zijn onderzoek naar geheugen.
Wat zijn de resultaten tot nu toe? En wat kunnen we ermee? Ik beperk me tot een
paar hoofdlijnen, die aansluiten bij mijn twee thema’s: leren we voor de school en
voor het leven en we groeien op en worden oud…
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Ik begin met een vrij simpele observatie. Ik heb lichamelijke behoeften (ik wil een
appel eten) en om daaraan tegemoet te komen moet ik de wereld in, op zoek naar
een appel. Dus ik loop en zoek een appel en pak die.
In dit schema ben ik, die beslist, geel, mijn behoeften zijn aangegeven met een rode
pijl en dan paarse. Mijn zoeken in de wereld (met mijn ogen) is donkerblauw en dan
lichtblauw (ik weet hoe een appel eruit ziet) en mijn grijpen is door groen
aangegeven. Ik laat dat laatste aspect ( mijn motoriek) verder buiten beschouwing,
maar loop de andere aspecten nu langs.
Dit schema geldt in essentie voor alle levende wezens: een organisme overleeft en
kan zich voortplanten door de juiste interactie met de buitenwereld. Darwin. Die
interactie moet er voor zorgen dat het zijn behoeften kan bevredigen en zijn genen
op een af andere manier doorgeeft voordat het sterft. Informatie over die behoeften
moet in verband worden gebracht met informatie over die buitenwereld en voor de
nodige actie zorgen. Dat is wat het zenuwstelsel doet.
We beginnen met mijn behoeften. Wat bijdraagt aan het overleven en voortplanten
geeft een goed gevoel, wat daar tegenin gaat is onprettig. Die twee basisemoties zijn
essentieel om te zorgen dat je de goede keuzes maakt. Dat gevoel wordt met de
paarse pijl aangegeven. De rode pijl verwijst naar de signalen van ons lichaam, die de
basis zijn van dat gevoel
Ik noem Darwin niet voor niets: in ons zenuwstelsel, in ons brein zijn oude structuren
aanwezig, nog uit de tijd van dinosauriers. Alle gewervelde dieren hebben deze
structuren. Eerst dus maar die behoeften. En daar speelt Panksepp een grote rol.
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De hersenen doorgesneden. De voorkant is geel, de achterkant blauw. DE grijze pijp
naar beneden is de aanzet van het ruggenmerg: de hersenstam. Dat is het
evolutionair gezien oudste deel, de gele, groene en blauwe gebieden zijn van later,
de hersenschors, cortex. De evolutionaire gezien oudste delen van ons brein nemen
onze “binnenwereld” waar. Zaken als bloeddruk, lichaamstemperatuur. We merken
dat we dorst hebben of honger. Dat gebeurt via de rode plekjes in de binnenkant. Ze
regelen bijvoorbeeld onze bloeddruk en onze lichaamstemperatuur (zweten, rillen)
Maar voor veel behoeften moeten we actie ondernemen , de wereld in. Dat wordt
aangestuurd door de paarse gebiedjes, die op hun beurt weer verbonden zijn, dat
geven de witte pijlen aan met de de rest van onze hersenen. In dat gebied bij die
witte pijlen zit het limbisch systeem. Evolutionair wat jonger, maar nog wel zo oud
dat we dat delen met andere zoogdieren en vogels. Jaak Panksepp, de man met de
rat in zijn handen, heeft 7 basisemoties en zenuwsystemen gevonden in dat limbisch
systeem. We voelen die systemen, we zijn ons er bewust van. Ze duwen ons, sporen
ons aan tot actie. Hij is de grondlegger van de affectieve neuropsychologie, de
aanvulling op de cognitieve neuropsychologie, die het bestaan , in ieder geval de
relevantie van emoties had ontkend. Emoties waren geen wetenschappelijke
categorie.
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En dit zijn ze. Sommige, de rode, zijn positief, voelen prettig, de andere, de blauwe,
voelen naar, onaangenaam. Maar elk gevoel is bedoeld om actie uit te lokken. Het
zijn behoeftes om te overleven en voort te planten die actie uitlokken. Actie om te
overleven en voort te planten.
En nog maar eens: we delen deze 7 systemen niet alleen met ratten, maar met alle
zoogdieren en ook met vogels: de nazaten van de dinosauriërs.
1. We moeten de wijde wereld in, want alleen daar kunnen onze lichamelijke
behoeften bevredigd worden. Dat is het SEEKING instinct. Het voelt als
nieuwsgierigheid.
2. We moeten dat wat in de weg staat aan onze behoeftenbevrediging uit de
weg ruimen. Dat is het RAGE-instinct
3. We moeten ontsnappen aan wat gevaarlijk is. Dat is FEAR.
4. We moeten sexuele partners vinden. Dat is LUST.
5. We moeten zorgen voor anderen, vooral voor onze kinderen. Dat is het CAREinstinct
6. We moeten ons hechten aan onze verzorgers en aangeven dat we ze nodig
hebben. Scheiding van verzorgers voelt als PANIC
7. We moeten spelen. Dat is het PLAY-instinct. Het hoort bij groepsvorming en
sociale pikorde.

35

Voor mijn verhaal zijn er twee erg belangrijk: SEEKING en PANIC. Het SEEKINGsysteem voelen wij als een optimistische nieuwsgierigheid, bij ratten zien je
snuffelgedrag, het is een ongerichte belangstelling wat er in de wereld te koop is. Het
is het gevoel van verwachting. Dit systeem slaapt eigenlijk nooit. Het stuurt ons
gedrag als we geen andere dringende zaken hebben. Als de andere systemen niet of
minder actief zijn..
Het PANIC-systeem voel je als eenzaamheid. Je zoekt contact, je zoekt naar een
verzorger, naar hulp. Denk aan een jong dier, dat piept om aandacht van zijn moeder,
een baby die huilt en aandacht wil. Komt die aandacht niet dat houdt het jonge dier
na enige tijd om met piepen, de baby stopt met huilen. Er is kennelijk geen verzorger
in de buurt en dan is het maar het beste om je als het ware dood te houden: geen
geluid, geen beweging die een mogelijke aanvaller, een roofdier zou kunnen
aanlokken. En het gevoel dat dan optreedt kennen wij, als volwassene, als depressie.
Het absolute tegendeel van SEEKING. Deze twee emoties heb ik straks nodig, als ik
het over de Sfinx ga hebben. Want we worden met deze 7 emotiesystemen geboren
en moeten leren hoe ze in de werkelijkheid buiten te bevredigen. Natuurlijk kennen
wij veel meer dan 7 emoties!
Maar net zoals we met maar drie verschillende kleurgevoelige elementen in de retina
millioenen kleuren kunnen onderscheiden kun je met de combinatie van die 7
basisemoties een hoop gevoelens hebben. We leren in onze opvoeding welke
gevoelens we allemaal hebben en waar ze bij horen.
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We gaan de wereld in om een appel te zoeken.. Naar een boomgaard of een winkel.
We hebben een verwachting hoe een lekkere rijpe appel er uit ziet. En we weten hoe
een appel aanvoelt en ruikt. Hoe we dat weten, hoe we dat geleerd hebben komt
straks, bij de Sfinx. Ons brein checkt of wat we verwachten te zien voldoende
overeenkomt met wat onze zintuigen ons vertellen. Dat gebeurt voordat we ons
bewust zijn van wat we zien. En zo is het goed mogelijk dat we, gefocust op het
vinden van een appel allerlei andere dingen om ons heen niet bewust waarnemen.
Cognitieve psychologen noemen dat subliminaal waarnemen. Waarnemen is dus een
iteratief proces: onze verwachting beïnvloedt wat we zien, horen. Wie de Trouw van
12 mei gelezen heeft over tinnitus herkent het. Het Bayesian brein. Een apart
deversorium waard…
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In dit plaatje zien we waar we zenuwbanen uit onze zintuigen in de hersenen
aankomen. Maar dat is niet de locatie waar onze bewuste waarneming zit. Merk op
en onthoud dat alle zintuigen via dat gele gebiedje binnen in de hersen naar de
gebieden op de cortex gaan, via het limbisch systeem, waar onze emoties zitten.
Het zijn eigenlijk maar kleine delen: een rode vlek in het achterhoofd voor de ogen,
een blauwe baan in het midden voor ons lijf, een groene plek boven je oren en voor
je oren en dan nog een geur en smaak gebiedje. De rest van het brein? Daar gaan we
het zo over hebben.
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Terug naar mijn hersenplaatje. Met nu ook de buitenkant. De donkerblauwe delen
zijn de gebieden in de cortex waar onze zintuigen direct terechtkomen. De kleine
gebiedjes waar ik het net bij het vorige plaatje over had. En daarna zijn de neuronen
in die gebieden verbonden met neuronen in het lichtblauwe gebied. En daar zitten
alle eerdere waarnemingen, die we onthouden hebben. Onze eerdere ervaringen…
Die zintuigelijke ervaringen gaven ons de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de
(emotionele) behoeften, die door ons lichaam werden opgewekt: we gingen de
wereld in, we speelden, we vluchtten, we werden boos, we vreeën, we riepen om
hulp en we verzorgden.. Ja, ik heb ze alle zeven genoemd.. Acties, die worden
aangestuurd door die groene strook, de verbindingen met onze spieren. En ook dat
zijn ervaringen: ik grijp een appel, ik hol weg, ik pak een boek…die ervaringen sla je
ook op, in het gele gebied. Zoals het lichtblauwe gebied de ervaringen van onze
(donkerblauwe) zintuigen opslaat, slaan we onze (groen) handelingen op in het gele
gebied.
We krijgen nu, met onze moderne meetmethoden zicht op hoe complex die
verbindingen zijn: een uitgebreid samenspel van netwerken, die elkaar interactief
beïnvloeden. Wat we zien, horen, etc en wat we doen komt uit die gebieden: we
ervaren onze herinneringen, geprikkeld door onze zintuigen en onze lijfelijke prikkels.
Alle ervaringen hebben ook een emotionele component (een prettige ervaring, een
nare ervaring) .
En daarmee zijn we bij leren, bij ons geheugen..
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De cognitieve psychologen hebben erg veel onderzoek gedaan naar het geheugen.
Want dat kon je meten. En bij hersenbeschadiging was er ook vaak een aantasting
van het geheugen. Goed, objectief te onderzoeken dus
Er worden door deze cognitieve psychologen vele soorten geheugens onderscheiden.
Voor mijn verhaal is het belangrijkste verschil dat tussen de geheugeninhoud waarvan
wij ons bewust kunnen worden, gebeurtenissen en kennis die we ons kunnen
herinneren, het declaratieve geheugen en die ervaringen, die “kennis over onszelf en
de wereld” die wel ons gedrag beïnvloedden, maar waar we ons niet bewust van zijn,
het niet-declaratieve geheugen.
Dat opslaan van ervaringen gaat, zover we weten, als volgt:
Een stimulus komt via je zintuigen eerst heel kort in een zintuigelijk geheugen, kort
genoeg om aandacht te trekken, een emotionele waardering te krijgen en om
vergeleken te worden met wat je brein verwacht. Vraagt het bewuste aandacht dan
komt de waarneming in je korte geheugen, je werkgeheugen. Dat kan overigens ook
gevuld worden vanuit je geheugen, met eerdere ervaringen. En dan gaat deze
ervaring, voorzien van een emotionele waardering in het lange-termijn geheugen.
Gaat het om een eerdere ervaring, dus om een herinnering dan wordt die nu
“herschreven”, aangevuld, veranderd. Er verdwijnt eigenlijk niets uit ons lange termijn
geheugen/ we breiden uit, we leggen steeds meer verbanden.
Dat gaat zo, in elk geval, voor onze expliciete geheugen, de ervaringen die we ons
bewust kunnen maken, die we bewust kunnen reactiveren. Ook ons impliciete, non-

39

declaratieve geheugen kent vergelijkbare processen, maar die onttrekken zich aan
onze subjectieve waarneming. Onderzoekers, met hun blik van buiten, die ons gedrag
objectief kunnen waarnemen, zien in ons gedrag dat daar eerdere ervaringen een rol
spelen.
Het lijkt alsof we het vooral van ons expliciete geheugen moeten hebben, dat is
immers waar we ons bewust van zijn.
Maar niets is minder waar: het is juist ons impliciete geheugen waar we door kunnen
overleven. Vrijwel alles wat we doen, doen we met wat in ons impliciete geheugen
zit. We weten niet alleen hoe we moeten lopen, maar ook wie er
vertrouwenwekkend uitziet. Ons impliciete geheugen werkt snel, de verbinding
tussen waarneming (binnen- en buitenwereld) en handeling is kort. Pas als daar het
signaal : niet pluis, mag of kan niet, bijkomt gaan we bewust nadenken over wat te
doen.
Onze ervaringen bepalen ons gedrag: we begrijpen de wereld vooral omdat we onze
bewuste en onbewuste ervaringen gebruiken om te kijken, te horen etc. Om met Kant
te spreken: we zien wat we al weten. En leren is het verbinden van nieuwe ervaringen
met oude.
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Waarom dromen we? Heel simpel en kort: om te leren. Ik zei net dat we onze
ervaringen verbinden met eerdere ervaringen, we breiden onze kennis over de
wereld uit. Dat is wat we ‘s nachts doen, als we slapen. Er komt geen nieuwe
informatie via de zintuigen, de verbindingen naar onze motorcortex, onze
skeletspieren zijn uitgezet. Geen risico dat we iets gaan doen. De realiteitscheck is
uitgezet. En dus fantaseren we erop los. Ons SEEKING-systeem is wel actief, we
“snuffelen” in onze opgeslagen ervaringen, we proberen, al dromend, of onze nieuwe
ervaringen gevoegd bij onze oude, mogelijke wensvervullingen bieden.
Geheugenonderzoek laat zien dat een leeropgave na een paar dagen veel beter
onthouden wordt, beter bestand is tegen vergeten dan kort na het leermoment. Het
kost tijd om de nieuwe verbindingen in onze associatiecortex aan te leggen. We
onthouden wat ons emotioneel systeem belangrijk vindt, wat voor ons gevoel
meerwaarde heeft. Lang niet altijd bewust, veel zit in het impliciete geheugen.
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Een brein, gevuld met ervaringen..van behoeften, beelden van de wereld en acties,
succesvol en minder succesvol: we leren van onze fouten. Meestentijds zijn we goed
in staat om onze behoeften op automatische piloot te bevredigen: we putten uit ons
arsenaal aan ervaringen, zonder dat we ons die bewust worden.
Maar we leven in een complexe, drukke wereld, waarin we niet altijd gewoon kunnen
doen wat we willen of geleerd hebben. We moeten ook kunnen nadenken over wat
te doen, besluiten om iets niet te doen. En die functie is vooral afhankelijk van dit
plekje: de ventromediale prefrontale cortex.
Herinner je Phineas Gage, die een staaf door zijn voorhoofd kreeg en zich opeens niet
meer wist te gedragen zoals het hoorde. Bij hem was dit gebied beschadigd, binnen in
de hersenen..
Solms beschrijft in zijn tweede boek nog vier van zijn patienten, die hier een
beschadiging hebben. Dat geeft een beeld welke functies hier zitten. Wij herkennen
dit: dit gebied is, net als de motorcortex, uitgeschakeld als we slapen, dromen. We
verliezen het begrip van tijd: dingen gebeuren bijna gelijktijdig, je “verplaatst” je
emoties, fantasie neemt de plaats in van de realiteit, logische tegenstellingen
vervallen. In de diagnostiek heet dit psychotisch.
Het is duidelijk: dit gebied is essentieel om “verstandig” te handelen, je niet meer als
een klein kind, maar als volwassene te gedragen.
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Deze gekleurde hersenen hebben we eerder gezien. Donkerblauw, op de
hersenschors, de waarnemingscortex, weer de verbindingen naar onze zintuigen.
Lichtblauw de geheugengebieden of de associatiecortex, paars binnenin, de
hersenstam, komen de signalen over onze binnenwereld. Rood onze emoties, prettig
of naar, de zeven van Panksepp. Groen op de hersenschors de impulsgevers voor onze
spieren en geel het gebied waar we plannen maken, beslissingen nemen, daar zit ook
ons werkgeheugen. Het gebied waar Gage zijn staaf doorheen schoot.
En daaronder, met dezelfde kleuren een tekening van Freud uit 1985. De kleurtjes
zijn er door Mark Solms ingezet, die ook de hersenplaatjes kleurde. Het denkschema
van Freud klopt aardig met wat we nu over de werking van onze hersenen weten.
In het plaatje van Freud zien we dat alles wat er in ons brein gebeurt pas tot actie
leidt, tot beweging als we door het geel heen komen. Dat gele gebied is de plek van
ons werkgeheugen, de plek waar we nadenken, over een opgave kunnen nadenken,
kunnen fantaseren, bedenken wat we voelen en hoe dat zou komen. 95% van onze
hersenactiviteit leidt tot automatische gedrag, tot onbewuste actie. De vijf percent
bewuste actie is de actie waar we over hebben nagedacht, waar we geen pluis gevoel
bij onze in gang gezette actie hebben en dus niet direct handelen.
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En hier nog een plaatje, door Mark Solms gekleurd: weer het denkschema van Freud
vergeleken met de werking van de hersenen. En hier zie je de titel van zijn verhaal:
het Es, onze emotionele behoeftes, die uit ons lichaam voortkomen zijn we bewust,
die voelen we. Het Es is niet onbewust, wat Freud meende , maar juist heel erg
bewust. We voelen onze rode behoeften via paars en witte pijl( de driften van
Panksepp), die ons aanzet tot actie, waarbij ons Ego mede onder invloed wat
verdrongen ervaringen (repressed) en regels en idealen (SuperEgo) bewust kan
beslissen om iets te doen of te laten. Maar dat doen we alleen als er geen passende,
automatische, aangeleerde reactie op onze noden voorhanden is of als er
conflicterende behoeften zijn. Want 95% van onze handelingen van ons gedrag, gaat
op de automatische piloot van ons impliciet geheugen: daar zit ons aangeleerd
gedrag: niet alleen lopen en fietsen, maar ook hoe je reageert op lieve woordjes, een
boze blik, de attenties van anderen. Bewustzijn is alleen nodig als je aanvoelt, merkt
dat de geprogrammeerde reactie een probleem oplevert: een intern conflict.
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We leren om te leven… en leven is leren..
We beginnen “op vier benen”.. Wat leren ons de Neuropsychoanalytici daarover?
Als we geboren worden zijn we nog niet helemaal klaar om te leren. Na negen
maanden moeten we eruit, veel langer groeien gaat niet, dat zou je moeder niet
overleven
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Ik zou het over leren hebben en over de gang van vierbenig via tweebenig naar
driebenig.
Ik beschreef de functie van ons zenuwstelsel: het verbinden van onze behoeften met
de mogelijkheden in de buitenwereld en beslissen over de actie die passend is.
Het basissysteem dat ons bewust laat zijn van onze behoeften is bij de geboorte
aanwezig. Als de navelstreng wordt doorgeknipt moet dat systeem direct werken:
adem halen, hartslag reguleren, bloeddruk op orde houden enzovoort. Kennis van de
buitenwereld hebben we bijna niet. Een donkere wereld, gehuld in een bad met
zachte wanden. Wat doordring is geluid: hartslag, de stem van je moeder.. Als ze in
een band speelt de dreun van de basis en het dreun van de trommels. En natuurlijk
worden je hersens tijdens hun ontwikkelingen gebaad in het bloed van je moeder
met de neuromodulatoren die daarin zitten. Dat zien we terug als we kinderen van
moeders uit stressgebieden (Syrië bijv.) vergelijken met kinderen uit laten we zeggen
het Gooi. Die hogere stress zien we terug in het emotioneel systeem.
Maar de cortex is inhoudelijk eigenlijk leeg. Veel neuronen maar weinig verbindingen,
dus geen schakelingen. Dat zien we hier ook afgebeeld: boven de ontwikkeling van de
hoeveel verbindingen (van groen naar blauw) in de tijd en daaronder ( in de gele
kolommen) een stukje hersenschors. Wat opvalt als je goed kijkt is dat het aantal
verbindingen bij een volwassene, de laatste kolom, wat minder is. Dat klopt:
verbindingen in de cortex die niet of weinig worden gebruikt sterven af. En we zien
dat de voorkant, het gebied met de Ich-functies het laatst volgroeid is.
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Van de wieg tot het graf moeten we met deze spanning leven: we willen de wijde
wereld in, we zijn nieuwsgierig maar dat stopt als we eenzaamheid voelen. Denk aan
de titel van de memoires van koningin Wilhelmina. We kunnen alleen maar leren,
ervaringen opdoen als we ons niet eenzaam voelen. Als we een veilige omgeving
hebben. We herkennen het verhaal van Bowlby en Winnicott: een baby heeft een
zorgzame moeder nodig ( en de zorgzame moeder een baby! PANIC en CARE horen bij
elkaar).
Het vullen van die cortex, het maken van die verbindingen is leren. Zintuigelijke
waarnemingen van de buitenwereld worden verbonden met waarnemingen
(emoties) van onze binnenwereld. De drijfveer daartoe is het SEEKING systeem (één
van de zeven van Panksepp). Een baby is nieuwsgierig, wil zijn omgeving kennen.
Maar er is vanaf de eerste dag nog een tweede, krachtige drijfveer: de behoefte aan
geborgenheid, aan de bescherming van de moeder. Ontbreekt die dan gaat het PANIC
systeem overheersen: weg nieuwsgierigheid. Er komen hulpzoekende geluidjes, die
na enige tijd overgaan in huilen. Komt er dan nog steeds geen reactie, dan stopt het
huilen. De baby gaat in overlevingstand: geen actie. En we weten hoe dat voelt: als
we bij volwassenen die opbouw van het PANIC-systeem zien treedt er inderdaad
paniek op, doodsangst. Het is een ander systeem dan het FEAR-systeem. Dat is actief
al er gevaar van buiten dreigt: een gevaarlijk dier, een gevaarlijke hoogte, waar we af
kan vallen. Angst heeft te maken met een gevaar van buiten. PANIC is een reactie op
eenzaamheid. Dat is voor een baby immers het grootste gevaar, want hij is volstrekt
afhankelijk van een verzorger. Het FEAR-systeem lokt “Fight of Flight”uit, maar dat
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zijn voor een baby geen opties.
Leren hoe je met dat gevoel van alleen zijn omgaat is in die eerste jaren dus van
levensbelang. Het zijn spannende jaren: je weet nog niets, maar voelt wel veel..
Niet alleen de cortex ontwikkelt zich, dat geldt ook voor die delen van het limbisch
systeem waarmee de ervaringen in de cortex worden opgeslagen.
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En hier zoomen we in op de ontwikkelingen van paar specifieke delen: blauw de
zintuigen, die rond de geboorte ontwikkelen, dan het limbisch systeem: de amygdala,
die verbonden zijn met emotioneel leren, dan de hippocampus die verbonden is met
het leren van de dingen om ons heen (wat zijn het, waar zijn ze, wanneer is het, hoe
heten ze) en tenslotte de cortex. Het gaat hier om de groei, de plasticiteit. Rond en
kort na de geboorte ontwikkelen de zintuigen (blauw) zich, en na een tijdje zijn die
klaar: we kunnen zien, horen, voelen. En iets later is ons impliciet leersysteem
(oranje) klaar, we kunnen emoties aan ervaringen verbinden en bewaren. We
hebben een gevoel bij wat we zien, horen, voelen. De basis voor ons bewuste
geheugen, het verbinden van objecten/mensen aan tijd en plaats wordt wat later
gelegd (groen). En tenslotte is de cortex voldoende ontwikkeld om die bewust
ervaringen en waarnemingen te benoemen, ze te categoriseren en er abstract mee te
kunnen manipuleren, denken. De paarse lijn, die tot het eind van je leven hoog blijft:
je blijft ervaringen opslaan in je lange termijn geheugen. Die andere gebieden
onthouden maar heel kort, ze worden als het ware steeds gewist, klaar gemaakt voor
nieuwe indrukken.
En de balans van “sturing” verandert: de ontwikkeling van onder andere die frontale
kwabben gebeurt vooral onder invloed van de amygdala, deel van ons emotioneel
limbisch systeem, in toenemende mate gaan de frontaalkwabben de werking van de
amygdala beïnvloeden: ons denkende voorhoofd reguleert onze emoties
Met deze laatste plaatjes, die de groei van de hersenen lieten zien ben ik terug bij de
theorie van Bowlby en Winnicott:
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We zagen dat het een paar jaar duurt voordat je episodisch geheugen “online” is en
voordat je de woorden kent die horen bij de mensen en objecten in je omgeving. Die
eerste jaren leer je vooral zeg maar “emotioneel” .
Voor de pauze vertelde ik over de theorieën van Bowlby en Winnicott, die zich
baseerden op wat ze zagen gebeuren tussen vooral moeders en kleine kinderen en
wat er later van die kinderen terecht kwam. We zien nu dat dat alles te maken met
de ontwikkeling van de hersenen. Bij je geboorte zijn ze nog lang niet af, alleen de
meest essentiële functies zijn er en je bent eigenlijk geprogrammeerd om te
ontdekken, het SEEKING-system van Panksepp. Maar dat kan alleen functioneren als
het PANIC-systeem niet overheerst. En daarvoor moet een liefdevolle verzorger vaak
genoeg in de buurt zijn.
Gelukkig leer je, als dat zo is, om steeds beter om te gaan met haar (of zijn)
afwezigheid (het gaat niet om de moedermelk, maar om de moederliefde! En die
kunnen mannen ook geven). Een belangrijke rol kunnen daarbij “knuffels” spelen. Een
object, dat je moeder representeert, een symbool. En op een goed moment heb je
ook dat niet meer nodig en kun je het af met “zoals mijn goede vader zei”. De
betekenis van onze frontaalkwabben, de plaats van ons Ich, neemt naarmate we
ouder worden toe ten opzichte van onze door emoties gestuurde reactiesysteem. We
leren steeds beter om onze driften te beheersen, om passende reacties op onze
gevoelde behoeften te geven. Eerst zagen we aan onze moeder hoe je dat deed, later
kijken we het bij anderen af, ontdekken we samen met onze vrienden.
De eerste duizend dagen spelen een grote rol om te leren overleven, maarde
volgende 6300 zijn zeker zo belangrijk om onze plek in wereld goed te vinden.
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Toen in 1989 de Roemeense president Ceauscescu ten val werd gebracht bleven als
gevolg van zijn familiepolitiek 170.00 weeskinderen in 700 overvolle en
verwaarloosde weeshuizen achter. In 2000 werd een onderzoek opgezet waarin die
kinderen, langdurig verwaarloost, werden onderzocht. De uitkomsten waren een
gruwelijke bevestiging van wat Bowlby in 1950 al had gevonden. Als kinderen, vooral
voor hun tweede verjaardag, een zorgzaam familieverband missen zijn ze er in alle
opzichten slecht aan toe. Ze zijn psychotisch, autistisch, hebben een laag IQ, niet in
staat om emotionele banden aan te gaan, kortom het hele psychiatrisch handboek is
van toepassing. Het is nu in Roemenie verboden om kinderen onder de twee jaar in
een weeshuis op te nemen, ze moeten worden opgevangen in een pleeggezin.
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En zo ben ik aan het eind van mijn verhaal. Het was erg leuk om me voor te stellen
wat ik jullie zou vertellen. Vaak onzeker of ik het zou kunnen, of ik kon uitleggen wat
anderen ontdekt hebben. Mijn eigen verhaal ervan maken. Het overheersende
gevoel was: het is vooral leuk om me weer terug te kunnen voelen in de veilige
leeromgeving, die ik met jullie samen heb beleefd. Weer te weten hoe het was om
amo, amas etc te leren.
Maar niet alleen om terug te kijken.. Met jullie als omgeving heb ik ook een veilige
plek om te leren hoe het is om oud te worden, niet meer alles te kunnen. Want dat
zijn onze gesprekken nu: hoe gaat het met jou? En daarachter ligt de vraag: hoe doe
jij het nu, oud zijn? De derde fase van de sfinx…
Dank jullie wel.
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Waar het voor mij mee begon: The conscious id:
https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/~karl/The%20Conscious%20Id.pdf
De plaatjes: Solms Panksepp The id knows more than the Ego admits
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061793/pdf/brainsci-02-00147.pdf
De zeven basisemoties van Panksepp voor hondentrainers:
http://www.elianhattinga.nl/wp-content/uploads/2017/06/Panksepp-Emoties-enbewustzijn-bij-dieren.-Complete-versie-2016.pdf
Bowlby: Review van “Maternal care and mental health”:
https://www.milbank.org/wp-content/uploads/mq/volume-29/issue-04/29-4Maternal-Care-and-Mental-Health-by-John-Bowlby.pdf
Alberini over ontwikkeling impliciet geheugen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473198/pdf/zns5783.pdf
Solms over Rem-slaap en dromen:
https://pdfs.semanticscholar.org/1146/7e7414c35094ea2262dc659da26bd6b1b11f.p
df
En tenslotte een integraal verhaal van Solms uit 2018
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6288296/pdf/fnbeh-12-00294.pdf
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