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Abstract 

In deze literatuurstudie behandel ik de kritieken van de antipsychiatrie op de 

inrichtingspsychiatrie en bestudeer ik de weerklank van deze kritieken binnen het ʻanti-

instituutʼ La Borde. Eerst zal ik een studie uitvoeren naar de theorieën die de 

antipsychiatrische auteurs Cooper, Laing en Szasz en de Franse filosofen Foucault en 

Deleuze & Guattari formuleerden met betrekking tot hun visie op psychische 

stoornissen en op het geweld binnen de psychiatrie. De algemene vraag naar de 

kritieken van de antipsychiatrie wordt als dusdanig ontbonden naar de specifieke 

deelvragen: welke verschillende conceptualisaties worden er gehanteerd ten opzichte 

van psychische stoornissen? Welke visies worden er geformuleerd omtrent het geweld 

binnen de psychiatrie? In tweede instantie zal ik nagaan op welke manier de 

antwoorden op deze vragen een weerklank vinden binnen Clinique de La Borde. Met 

deze studie tracht ik een reflexieve beweging te starten waarin de kritieken van de 

verschillende auteurs in hun eigenheid worden getoond en niet worden gevangen in 

een bespreking van gemeenschappelijke kenmerken. Aan de hand van een dialoog 

tussen de verschillende stromingen zal ik de concepten ʻpsychotische praxisʼ en 

ʻinstitutionele analyseʼ belichten. Ik ben van mening dat het accentueren van deze 

kernaspecten de relevantie van deze studie voor de hedendaagse psychiatrie 

aantoont. Ik wil immers een eerste aanzet geven tot het terug in rekening brengen van 

de fundamentele kritieken van de auteurs en eveneens aantonen dat er vandaag de 

dag nood is aan een continue in vraagstelling betreffende het ethisch werken binnen 

de psychiatrie. 
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2. INLEIDING 

“Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, cʼest lʼhomme même qui 

disparaît” (Tosquelles, 1986, p. 17) 

 

De laatste jaren is er binnen de Europese psychiatrische zorgverlening een zekere 

evolutie vast te stellen waarbij een ambulante zorgverlening steeds vaker wordt 

gepromoot ten opzichte van een residentiële opname. Zo stelt Artikel 107 dat een deel 

van de financiële middelen die aan psychiatrische klinieken wordt verschaft, moet 

worden gebruikt om zorgcircuits en zorgnetwerken mogelijk te maken. Dit voorstel werd 

in 2009 in België goedgekeurd. De weg is vrijgemaakt om de komende jaren een 

deïnstitutionalisering te bewerkstelligen waarbij er een overgang wordt gemaakt van 

een residentiële opname naar meer ambulante hulp. Het idee dat hierachter schuilt is 

dat een ambulante hulpverlening de integratie van de patiënt in de maatschappij ten 

goede komt. Een residentiële opname wordt steeds vaker gedacht als een 

vervreemdende en gewelddadige gebeurtenis. Maar is dit wel zo? Is er sprake van 

geweld binnen een psychiatrische inrichting? Op welke wijze kan dit vermeden 

worden? Is een ambulante zorgverlening wel de juiste oplossing? Dit zijn enkele 

vragen die de laatste tijd bij mij oprijzen.  

Ik vertrek in deze studie vanuit dit algemeen kader en de vraag naar het al dan niet 

aanwezige geweld binnen de inrichtingspsychiatrie. Ik ben van mening dat er een 

grondige literatuurstudie moet plaatsvinden alvorens er enige alternatieven kunnen 

worden geformuleerd. Een probleem moet eerst grondig worden onderzocht alvorens 

er een adequate oplossing kan worden geboden. Ik keer terug naar de antipsychiatrie 

omdat deze stroming reeds een halve eeuw geleden kritieken formuleerde op een 

residentiële opname. Om een grondig inzicht te krijgen in de geschetste problematiek 

stel ik mij de vraag naar de kritieken van de antipsychiatrie op de traditionele 

inrichtingspsychiatrie. Ik wil aan de hand van dit onderzoek stilstaan bij de ideeën van 

de antipsychiatrische stroming omdat ze mijn inziens tot op vandaag de dag relevant 

zijn maar te vaak als dode materie worden afgeschreven. In deze studie wordt het 

onderzoek naar de kritieken van de antipsychiatrie specifiek ontbonden in de vragen: 

welke visie wordt er gehanteerd ten opzichte van psychische stoornissen en ten 

opzichte van het geweld binnen de psychiatrie. Ik specificeer mijn algemene 
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onderzoeksvraag naar deze twee deelvragen omdat deze concrete vraagstellingen 

enerzijds het meest relevant zijn voor de hedendaagse situatie en anderzijds een 

dialoog mogelijk maken met de institutionele psychotherapie. Tijdens mijn stage in 

Clinique de La Borde, waar de institutionele psychotherapie als theoretisch kader wordt 

gehanteerd, werd mij duidelijk dat ook het ʻanti-instituutʼ La Borde bepaalde kritieken uit 

op de traditionele psychiatrie. Ik tracht als dusdanig een kritische studie betreffende de 

inrichtingspsychiatrie te bewerkstelligen aan de hand van twee onderzoeksvragen: 

Welke kritieken formuleerde de antipsychiatrie op de traditionele psychiatrie? En op 

welke manier vinden deze kritieken een weerklank in het ʻanti-instituutʼ La Borde?  

Het analyseren van deze vragen vormt het belangrijkste onderdeel van deze studie. Er 

werden reeds vele onderzoeken gedaan naar de algemene kenmerken van de 

antipsychiatrie (Hendrikx, 1973; Trimbos, 1975) maar ik wil mij in deze studie specifiek 

focussen op de ideeën betreffende de conceptualisatie van geestesziekten en het 

geweld binnen de psychiatrie. Via de bespreking van deze twee kernaspecten kan een 

dialoog met Clinique de La Borde worden gerealiseerd. Het vergelijken van de 

antipsychiatrie en de institutionele psychotherapie aan de hand van deze opdeling 

zorgt er eveneens voor dat er een derde vraag kan worden gesteld. Welke inzichten 

verschaft een dialoog tussen de antipsychiatrie en de institutionele psychotherapie 

betreffende de hedendaagse psychiatrie? In het laatste hoofdstuk onderneem ik een 

eerste poging om de kritieken te herformuleren naar adviezen betreffende de 

hedendaagse psychiatrie. Dit laatste hoofdstuk moet gezien worden als een addendum 

dat aantoont dat de ideeën van de twee kritische stromingen nog steeds relevant zijn 

en dat er nood is aan verder kritisch onderzoek om de kritieken te vergelijken met de 

hedendaagse psychiatrie. Ik ben van oordeel dat er vandaag de dag nood is aan 

reflectie, discussie en dialoog.  

Ik tracht met deze literatuurstudie een reflexieve beweging te starten aan de hand van 

de vragen: welke kritieken formuleerde de antipsychiatrie op de traditionele 

psychiatrie? En op welke manier vinden deze kritieken een weerklank in het ʻanti-

instituutʼ La Borde? Om een dialoogvorming mogelijk te maken bespreek ik de kritieken 

vanuit de conceptualisatie van psychische stoornissen en de visie op het geweld 

binnen de psychiatrie. Eveneens zal ik proberen een eerste aanzet te geven om de 

relevantie van de opgedoken ideeën betreffende de huidige psychiatrie aan te tonen. 
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3. METHODE 

In deze literatuurstudie zal ik twee onderzoeksvragen grondig bestuderen: Welke 

kritieken formuleerde de antipsychiatrie op de traditionele psychiatrie? Op welke 

manier vinden deze kritieken een weerklank in het ʻanti-instituutʼ La Borde? 

Om de eerste vraag te onderzoeken vertrok ik vanuit enkele overzichtswerken 

(Hendrikx, 1973 en Trimbos, 1975). Ik kwam echter tot de conclusie dat deze boeken 

een gevarieerde dialoog belemmerden omdat ze reeds een bepaalde visie hanteerden. 

Ze bespraken de antipsychiatrische auteurs immers vanuit hun gemeenschappelijke 

kenmerken. Ik pleit voor een reflexieve beweging en kan dit niet bewerkstelligen aan de 

hand van secundaire bronnen. Daarom keerde ik terug naar de originele werken van 

enkele kernauteurs. Op deze manier worden de auteurs eveneens in hun singulariteit 

gerespecteerd. Ze komen immers niet alleen uit verschillende landen maar hanteren 

ook radicaal verschillende psychologische en filosofische theorieën en leggen totaal 

andere accentpunten. Alle citaten die in deze literatuurstudie werden opgenomen, zijn 

afkomstig van hun originele werken. Ik probeer om op deze manier zo dicht mogelijk bij 

hun eigen visie te blijven. Ik bestudeerde de Britse psychiaters Laing en Cooper en de 

Amerikaanse psychiater Szasz omdat ze in alle literatuurstudies worden gezien als de 

centrale figuren van de antipsychiatrie. Ik raadpleegde hun belangrijkste werken en 

eveneens de  meest recente publicaties van Szasz om een mogelijke evolutie binnen 

hun theorievorming te achterhalen (Cooper, 1967, 1971; Esterson & Laing, 1964; 

Laing,1960, 1964, 1967 en Szasz, 1974, 1997, 2006, 2007). Ik las de belangrijkste 

werken van de Franse filosoof Foucault betreffende het geweld binnen de psychiatrie 

(Foucault, 1972, 2003). Het is noodzakelijk om deze auteur op te nemen binnen deze 

studie omdat hij veel aandacht schonk aan het bestuderen van het geweld binnen de 

psychiatrie. Lʼhistoire de la folie à lʼâge classique wordt eveneens binnen enkele 

literatuurstudies1 gezien als een belangrijke inspiratiebron voor de antipsychiatrische 

stroming. Ook lʼAnti-Oedipe (Deleuze&Guattari, 1972) van Deleuze en Guattari nam ik 

binnen dit overzicht op omdat er belangrijke kritieken worden geuit op de traditionele 

psychiatrie en omdat Guattari een belangrijke figuur was binnen Clinique de La Borde.  

 

1. “Lʼantipsychiatrie en France a été très marquée, peut-être en partie déclenchée à partir de Lʼhistoire de 
la folie à lʼâge classique de Foucault, ce livre très important dans la vie intellectuelle de lʼépoque” (De 
Bisschop, Hofmans, Novaes, Van Bunder, 2009, p.189). 
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Guattari was een goede vriend van dr. Oury en verbleef tientallen jaren in La Borde. Hij 

kan gezien worden als de figuur waarlangs de antipsychiatrie en de institutionele 

psychotherapie dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. 

Naast de originele werken van de verschillende auteurs zocht ik via Web of Science 

enkele recente literatuurstudies betreffende de antipsychiatrie (Berlim, Fleck & Shorter, 

2003; Crossley, 1998, 1999; Steward, 1999). Ik raadpleegde eveneens enkele artikels 

omtrent de ethiek binnen de psychiatrie (Bloch & Pargiter, 2002; Rismiller & Rismiller, 

2006). 

De vraag naar de weerklank binnen Clinique de La Borde ontstond tijdens mijn stage 

binnen de instelling. Ik kan dus op een zekere praktijkervaring steunen maar 

bestudeerde eveneens de belangrijkste werken van Oury betreffende zijn visie op 

psychose en op het geweld binnen psychiatrische inrichtingen (Oury 1989, 2007). 

Tijdens mijn stageperiode was ik regelmatig aanwezig op het seminarie van Oury dat 

wekelijks binnen Clinique de La Borde wordt gegeven. Ik raadpleegde eveneens 

relevante literatuur omtrent de institutionele psychotherapie. Dit is het theoretisch kader 

dat binnen Clinique de La Borde wordt gehanteerd (André, 2010; De Bisschop, 2009; 

De Bisschop et al., 2009; Ménard, 2009; Novaes, 2009; Tosquelles, 1989).  

Aan de hand van de bestudeerde bronnen kon ik een dialoog bewerkstelligen tussen 

de antipsychiatrie en de institutionele psychotherapie met betrekking tot hun visie op 

psychische stoornissen en op het geweld binnen de psychiatrie. Bij het tot stand 

komen van deze dialoog ontdekte ik dat bepaalde concepten nog steeds belangrijk zijn 

met betrekking tot de hedendaagse psychiatrie. Tijdens mijn onderzoeksproces 

ontstond de vraag naar welke inzichten de dialoog tussen de antipsychiatrie en de 

institutionele psychotherapie verschaft betreffende de hedendaagse psychiatrie. Deze 

vraagstelling zal slechts in een beperkte mate worden uitgewerkt. Het vormt in principe 

een eerste aanzet tot verder onderzoek.  

 

 

 

 



	  

8	  

4. DE KRITIEKEN VAN DE ANTIPSYCHIATRIE 

4.1 Inleiding 

Ronald Laing wordt vaak gezien als de belangrijkste figuur binnen de antipsychiatrie.  

Hij  publiceerde als eerste zijn dissidente ideeën en diende vaak als referentiepunt voor 

zijn navolgers (Crossley, 1998, p. 878). De term ʻantipsychiatrieʼ vond echter zijn 

ontstaan bij David Cooper. Cooper schreef in 1967 het werk Psychiatry and Anti-

psychiatry. Na een bondige uiteenzetting betreffende zijn ideeën, gebruikt Cooper voor 

het eerst de term wanneer hij oppert om een situatie in het leven te roepen waarin 

mensen niet nog meer ziek en aangetast zouden worden dan vóór het moment van 

hun opneming in de kliniek (Cooper, 1967, p. 85). Hendrikx beschouwt Coopers 

gebruik van de term ʻantipsychiatrieʼ als een provocatie en als een middel om zich te 

distantiëren van zijn psychiatrische collegaʼs. (Hendrikx, 1973, p. 3). Het label 

ʻantipsychiatrieʼ werd nadien in een steeds bredere betekenis gebruikt. Trimbos spreekt 

van antipsychiatrie als een benaming voor kritische, alternatieve of dissidente 

psychiaters (Trimbos, 1975, p. 14). Deze definitie getuigt echter van weinig specificiteit. 

Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende kritische stromingen opgedoken als 

protest tegen het dominante discours. Antipsychiatrie kan duidelijker gedefinieerd 

worden als een kritische stroming in de jaren 1960-1970 tegen het heersende 

psychiatrisch model. De antipsychiaters verwierpen de inrichtingspsychiatrie niet maar 

stelden haar fundamentele basis in vraag. Hun kritieken waren een stuk radicaler dan 

bij voorgaande dissidente stromingen. Ze ontwikkelden eveneens eigen alternatieven 

waarbij hun doelstellingen van totaal andere aard waren dan bij de traditionele 

psychiatrie (Crossley, 1998). Als belangrijkste auteurs worden meestal David Cooper, 

Ronald Laing en Thomas Szasz vermeld. Ik zal hen in deze studie uitvoerig bespreken 

samen met de Franse filosofen Deleuze&Guattari en Foucault. 

Wanneer we spreken over de ʻstromingʼ en ʻantipsychiatersʼ mag men niet uit het oog 

verliezen dat de antipsychiatrie geen eenvormige groepering vormde. Er waren grote 

verschillen merkbaar tussen de auteurs onderling. Ze hadden verschillende 

achtergronden, uitgangspunten en doeleinden ook qua politieke oriëntatie. “Quand 

lʼantipsychiatrie est apparue, ce nʼest pas une antipsychiatrie mais plusieurs courants 

qui étaient en réalité beaucoup plus alter-psychiatriques que antipsychiatriques. Tous 
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les antipsychiatres étaient des psychiatres qui pensaient quʼil fallait faire autrement” 

(De Bisschop et al., 2009, p. 187). 

Laing  was van oordeel dat er geen sprake kon zijn van een beweging maar eerder van 

een handvol gelijkgestemde individuen. Eveneens kantte hij zich tegen het gebruik van 

de term ʻantipsychiatrieʼ omdat hij vond dat dit een verwerping van de gehele 

psychiatrie insinueerde (Crossley, 2006, p. 103). Toch probeerden reeds verschillende 

onderzoekers de gemeenschappelijke opvattingen van de als antipsychiatrisch 

gelabelde auteurs te capteren. Trimbos stelt dat ze allen het ziektemodel, de 

inrichtingspsychiatrie (het interneren in het algemeen) en de psychiatrie als 

controlemiddel verwierpen en de krankzinnigheid positief waardeerden (Trimbos, 1975, 

pp. 83-101). Hendrikx situeert hun overeenkomsten vooral in de themaʼs: verwerping 

van het medisch model, het ontwikkelen van een psychosociaal model, de verwerping 

van de psychiatrische inrichting, de lof der krankzinnigheid en de kritiek op de 

psychiatrie als onderdrukkingsmechanisme (Hendrikx, 1973, p.6).  

De antipsychiatrie bespreken onder de noemer van gemeenschappelijke kritiekpunten, 

houdt echter het risico in dat de verschillen tussen de auteurs te weinig aandacht 

krijgen. Ik zal hen dan ook in de volgende hoofdstukken een voor een behandelen. Op 

die manier tracht ik de singulariteit van de auteurs te respecteren en kan de vraag naar 

de kritieken op de traditionele inrichtingspsychiatrie eveneens adequaat worden 

beantwoord. Doorheen de verschillende auteurs zal ik vooral de nadruk leggen op de 

ideeën die worden gehanteerd betreffende de visie op psychose en het geweld binnen 

de psychiatrie. 
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4.2 David Cooper 

4.2.1 Inleiding 

Het begrip ʻantipsychiatrieʼ vond zijn oorsprong in het werk Psychiatry and Anti-

Psychiatry van David Cooper. Deze publicatie wordt vaak omschreven als het verslag 

van een alternatieve behandeling voor schizofrene patiënten (Trimbos, 1975, p. 14). 

Deze definitie doet echter afbreuk aan waar het essentieel om gaat. Cooper pleitte voor 

een andere aanpak betreffende schizofrenie omdat hij de traditionele opvattingen 

binnen de psychiatrie fundamenteel bekritiseerde. Zo verkondigde hij reeds in zijn 

voorwoord dat er nood was aan een kritische reflectie betreffende het hedendaagse 

medisch vertoog binnen de psychiatrie (Cooper, 1967, pp. 9-13).  

Na het lezen van zijn twee voornaamste werken Psychiatry and anti-psychiatry en The 

death of the family ben ik tot de conclusie gekomen dat er binnen zijn theorie drie 

belangrijke ideeën oprijzen: de verwerping van een medisch model, de erkenning van 

het belang van de gezinscontext en de waardering voor gemeenschappen waarin 

hiërarchie niet centraal staat. 

4.2.2 Ideeën en Kritieken van Cooper 

Cooper stelde dat men schizofrenie niet kan bestuderen vanuit een strikt medisch 

model. Hij was immers van mening dat schizofrenie niet mag worden gezien als een 

bepaalde ziekte-entiteit binnen een persoon maar als een defect binnen het 

microsociaal klimaat van mensen in interactie2. “Schizophrenia is a micro-social crisis 

situation in which the acts and experience of a certain person are invalidated by others 

for certain intelligible cultural and micro-cultural (usually familial) reasons, to the point 

where he is elected and identified as being mentally ill” (Cooper, 1967, p. 16). 

Cooper ontwikkelde een specifieke theorie waarbij schizofrenie gezien werd als een 

kenmerk van een specifieke microsociale situatie (Cooper, 1967, pp. 35-48). Hij 

benaderde de schizoïde toestand als een toestand waarbinnen het subject niet of 

slechts ten dele existentieel wordt geboren en als dusdanig slecht weinig autonomie 

bezit.  

 
2. Dit toont reeds een verschilpunt met een andere antipsychiatrische auteur. Thomas Szasz stelde 
immers dat schizofrenie in se niet bestond maar dat het label werd gebruikt als een post hoc verklaring. 
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Concreet betekent dit dat er na de symbiotische moeder-kind-eenheid geen praxisveld3 

tot stand komt waarbinnen moeder en kind als twee singuliere individuen handelingen 

kunnen stellen ten opzichte van elkaar. Hierdoor wordt er een zekere dialectiek, 

waarbinnen het kind een gevoel van autonomie kan verwerven, in de kiem gesmoord. 

Deze wankele autonomie komt vervolgens onder druk te staan door de gezinsleden die 

het subject in verwarring brengen. Er is sprake van een double-bind situatie4 binnen de 

communicatie- en gedragspatronen. 

“Not only is there a failure of the preconditional basis of their separate human existence 

but once they have some precarious foothold on autonomy they are confused by others 

in their family with regard to the true nature of each intention they entertain and each 

act they perform” (Cooper, 1967, pp 36-37). 

De verwarring kan zo intensief zijn dat het subject zijn positie binnen het gezin 

onmogelijk kan handhaven. Het streven naar persoonlijke autonomie wordt hem echter 

verhinderd omdat dit het uiteenvallen van het gezin kan teweegbrengen. Het gezin 

beschermt zichzelf door het subject te koppelen aan een bepaalde ziekte. “The disease 

happens to the person who, in so far as this is a mere happening, becomes quite 

literally no one at all” (Cooper, 1967, p. 41). Dit vormt de microsociale situatie 

waarbinnen de gedragingen van een bepaald subject als geestesziek bestempeld 

worden. Schizofrenie is als dusdanig een kenmerk van een systeem van interacties en 

niet van een specifiek individu. “Madness is not in a person but in a system of 

relationships in which the labelled patient participates (…) There are no 

schizophrenics” (Cooper, 1967, p. 43).  

 

 

 
 
 
3. Cooper beschouwt de praxis als een veld van werkelijke gebeurtenissen waardoor het subject zichzelf, 
als een bepaalde zijnswijze, constitueert. Deze praxis kan in verband worden gebracht met een bepaalde 
intentionaliteit van het subject (Cooper, 1967, p. 21). Hendrikx beschouwt de praxis als het menselijk 
handelen dat voortvloeit uit bepaalde beslissingen waarvoor motieven aanwezig zijn (Hendrikx, 1973, p. 
118). 

4. Visser definieert Batesons double-bind situatie als volgt: “Two or more persons are involved in an 
intense relationship with a high survival value for at least one of them. In this relationship messages are 
regularly given that at one level of communication assert something but at the other level negate or conflict 
with this assertion. In this relation the receiver of the incongruent messages is prevented from withdrawing 
from the situation or commenting on it. Double binding in this sense is a long-lasting characteristic of the 
situation which once established tends toward self-perpetuation” (Visser, 2003, p. 273). 
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Cooper werkte zijn ideeën uit tot concrete richtlijnen betreffende de behandeling van 

schizofrenie: “I felt a clear need to produce a psychiatric or rather antipsychiatric 

situation in which people would not be invalidated or violated beyond the point which 

they had already attained in these respects at the moment of entering the hospital” 

(Cooper, 1967, p. 87).  

Hij situeerde het geweld5 binnen de psychiatrie als een bondgenootschap tussen het 

gezin, de maatschappij en de psychiatrische inrichting waarbij een subject als patiënt 

wordt aangeduid. Het subject wordt in een passieve positie geplaatst en in 

toenemende mate geïnvalideerd. “The person who is vomited out of his family, out of 

society, is swallowed up by the hospital and then digested and metabolized out of 

existence as an identifiable person. This must be regarded as violence” (Cooper, 1967, 

p. 45). 

Cooper wou een einde maken aan het geweld binnen de psychiatrie en streefde naar 

behandelingscommunes waarin hiërarchische structuren en klinische vooroordelen 

structureel afwezig waren. Hij was voorstander van onthiërarchiserende 

gemeenschappen6 en creëerde ʻVilla 21ʼ als prototype. Dit was een experimentele 

leefgemeenschap voor dertig schizofrene patiënten op het terrein van de instelling 

Shenley (Trimbos, 1975, p. 63). De behandeling bestond uit talrijke gezinsessies7 en 

de mogelijkheid tot deelname aan verschillende werkprojecten en recreatiegroepen. Er 

werden twee basisdoelstellingen nagestreefd: de patiënt moest inzicht krijgen in de 

functie van zijn gedrag binnen de ruimere gezinscontext en vervolgens voldoende 

worden ondersteund om doorheen zichzelf te groeien en tot vernieuwing te komen.  

 

 

 

5. “In so far as psychiatry represents the interests or pretended interests op the sane ones, we may 
discover that violence in psychiatry is pre-eminently the violence of psychiatry” (Cooper, 1967, p. 29). 

6. Een onthiërarchiserende gemeenschap is volgens Cooper een oord waar mensen zijn om te zijn en niet 
om behandeld te worden. De gemeenschap wordt gekenmerkt door de afwezigheid van een 
psychiatrische diagnose, de onthiërarchisering van de groep en de afwezigheid van een dwangmatige 
behandeling (Cooper, 1971, pp. 55-60). 

7. Cooper beschrijft de principes van de gezinsessies als volgt: “(1) A systematic clarification and undoing 
of patterns of communication that we take to be schizogenic within the family. (2) A similar clarification 
between patients and between staff and patients. (3) Continuity of personnel working with the family during 
and after the patientʼs stay in the hospital. (4) None of the so-called shock treatments were used, nor was 
leucotomy. Patients received comparatively small doses of tranquillizers” (Cooper, 1967, p. 126). 
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“One needs to be allowed to go to pieces and one needs to be helped to come together 

again (…) We need to be perpetually renewed, born again from the ashes of a 

temporary state of disintegration or death” (Cooper, 1967, p. 92). Mijn inziens maakt 

Cooper op dit punt haast onopvallend de overstap van schizofrenie als erratum binnen 

de gezinsinteracties naar de herwaardering van schizofrenie als een strategie om tot 

autonomie te komen. Hij was van mening dat de schizofrene praxis geen voorwerp van 

onderdrukking mocht worden maar net ten volle moest worden ondersteund. “Psychotic 

experience may, with correct guidance, lead to a more advanced human state but only 

too often is converted by psychiatric interference into a state of arrest and stultification 

of the person” (Cooper, 1967, p. 93).  

De herwaardering van de psychotische praxis rechtvaardigde Cooper aan de hand van 

een theorie waarbinnen hij krankzinnigheid en geestelijke gezondheid als orthogonaal 

ten opzichte van normaliteit situeert. Hij beschouwde de normale mens aan de pool 

van normaliteit en conventionele stilstand. Deze inertie wordt veroorzaakt door het 

aanleren van rolpatronen waardoor iedere vorm van vrijheid wordt onderdrukt. Het is 

echter mogelijk om aan de hand van een bepaalde beweging β zich te bevrijden en als 

dusdanig geestelijke gezondheid te bereiken. Krankzinnigheid wordt eveneens 

gesitueerd als loodrecht verschillend van normaliteit waardoor geestelijke gezondheid 

en waanzin elkaar op dezelfde pool ontmoeten. Er blijft echter steeds een wezenlijk 

verschil ω tussen beide bestaan.  

 

 

Figuur 1: Het diagram van geestelijke gezondheid (Cooper, 1967, p. 31) 
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4.2.3 Een Eerste Aanzet tot Dialoog 

Visie op psychische stoornissen: Cooper hanteert een geheel eigen visie op 

de psychose. Hij onderkent het belang van de gezinscontext en beschouwt het 

psychotisch functioneren als een poging tot het bereiken van autonomie. Ik ben echter 

van oordeel dat zijn latere ideeën8 een stap te ver gaan. Ze missen praktijkervaring en 

bieden steeds minder mogelijkheid tot klinische implicatie. De psychose wordt 

geromantiseerd waardoor dit bij mij de vraag doet oprijzen of het lijden wel voldoende 

wordt erkend. Coopers latere opvattingen getuigen vooral van de toen aanwezige 

Zeitgeist9 en zijn neo-anarchistische politieke houding. Hij verzette zich immers 

radicaal tegen de conventionele instituties en pleitte voor een totale en voortdurende 

revolutie binnen een gedehiërarchiseerde structuur. “From the womb we are born into 

the box of the family from which we progress into the box of the school. By the time we 

leave school we have become so conditioned to being in a box that from then on we 

erect our own box, prison, bin around us until, finally with relief, we are put into the 

coffin or the oven” (Cooper, 1967, p. 32). 

Visie op geweld: Cooper beschouwde het geweld binnen de psychiatrie als 

een bondgenootschap tussen het gezin, de maatschappij en de inrichting waarbij een 

subject als patiënt wordt aangeduid. Hij creëerde ʻVilla 21ʼ om paal en perk te stellen 

aan de problemen binnen de psychiatrie. Ik ben van mening dat Coopers beschrijving 

betreffende de onthiërarchiserende gemeenschappen een aantal belangrijke aspecten 

en moeilijkheden omtrent de behandeling van psychotische patiënten belicht. Deze 

zullen ook binnen het anti-instituut La Borde in rekening worden gebracht maar echter 

op een totaal verschillende manier worden benaderd. Een eerste belangrijk gegeven is 

dat Cooper voldoende aandacht schonk aan de angsten en vooroordelen die binnen de 

stafgroep aanwezig waren.  

 

8. Ik doel op zijn ideeën rond de polaire tegenstellingen tussen normaliteit en geestelijke 
gezondheid/krankzinnigheid. Deze worden in The death of the family hernomen binnen een theorie rond 
de overgang via verschillende stadia van eknoia, de geconditioneerde en eindeloos gehoorzame burger, 
tot anoia, de vloeiende beweging tussen het autonome zelf en zelf-en-wereld-transcendentie. (Cooper, 
1971, pp. 13-17). Later wordt er een Waanzinsrevolutie gepromoot waarbij deze beschouwd wordt als 
“een poging van individuele en identificeerbare mensen om zichzelf ongeregeerd en onregeerbaar te 
maken, niet door een ongedisciplineerde spontaniteit maar door een systematische hervorming van hun 
leven waarbij de betrokken mensen ieder a priori systeem afwijzen en fasen van destructurering, 
deconditionering, de-educatie en defamiliarisering doorgaan” (Cooper, 1971, p. 94). 

9. “the sixties-style rejection of coercive authority” (Berlim, Fleck & Shorter, 2003, p. 62) 
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“Before we have any chance of understanding what goes on in patients we have to 

have at least some elementary awareness about what goes on in the staff. We 

therefore aimed to explore in our day-to-day work the whole range of preconceptions, 

prejudices and fantasies that staff have about each other and about the patients” 

(Cooper, 1967, p. 100).  

Cooper beschreef eveneens de problemen die ontstonden door het afschaffen van een 

gestructureerde hiërarchie en een strikt rollenpatroon10 binnen de onthiërachiserende 

gemeenschap. Er kwam immers scherpe kritiek van buitenaf en er ontstonden hevige 

conflicten binnen de instelling. De stafleden beslisten om hun rollen alsnog op te 

nemen waardoor het experiment terug verviel in een hiërarchische opzet. Cooper 

concludeerde dat een dergelijke gemeenschap onmogelijk binnen een bestaande 

instelling kon bestaan en dat er een oplossing moest worden gezocht buiten de 

limieten van de gevestigde psychiatrie. Ik stel mij de vraag of het invoeren van 

onthiërachiserende gemeenschappen niet inherent gelimiteerd is en of er mogelijks 

een andere visie betreffende de dehiërarchisering binnen de psychiatrie moet worden 

gehanteerd. Ik verwijs naar een passage waarbij een patiënt van ʻVilla 21ʼ aan een 

medewerker de volgende vraag stelde: “Are you here?”. Hiermee wordt aangetoond 

dat zelfs met het afschaffen van een rollenpatroon het onderscheid tussen patiënt en 

stafmedewerker nooit helemaal kan worden opgezegd. “Patients are here, staff are not 

here: they come and go but even if they live on the hospital estate and spend most of 

their spare time in the staff social club, they are outsiders” (Cooper, 1967, p. 117).  

Ik ben van mening dat een kritische reflectie over het functioneren van een subject niet 

mag worden beperkt tot de concepten ʻrolʼ en ʻrollenpatroonʼ. Cooper maakte mijn 

inziens reeds een eerste stap in deze denkwijze wanneer hij het onderscheid maakte 

tussen authentiek en inauthentiek gezag. Hij stelde dat er aan bepaalde autoriteiten 

gezag verleend wordt omwille van maatschappelijke redenen terwijl er binnen stafleden 

en patiënten een zekere vorm van authentiek gezag aanwezig kan zijn. “If staff have 

the courage to shift themselves from this false position they may discover real sources 

of authority in themselves. They may also discover such sources in the others who are 

defined as their patients” (Cooper, 1967, pp. 108-109).  

 

10. Dit gebeurde nadat de rol van arbeidstherapeut verdween waarop een algemene bewustwording  van 
de vervagende en door elkaar lopende rollen van personeel en patiënten volgde (Cooper, 1967, p. 104). 
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Naast de verschillende rollenpatronen kunnen we hier impliciet het concept ʻfunctieʼ 

aantreffen. In dit voorbeeld kan de functie van authentieke deskundige los van een 

zekere rol opgenomen worden. Het onderscheid tussen rol, statuut en functie evenals 

de manier waarop dit therapeutisch bewerkt wordt, bieden mijn inziens meer 

mogelijkheden betreffende de dehiërarchisering binnen de psychiatrische instelling dan 

wanneer deze enkel gebaseerd is op het afschaffen van rollenpatronen. Dit idee zal 

binnen Clinique de La Borde concreet worden uitgewerkt. 
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4.3 Ronald Laing 

4.3.1 Inleiding 

Laing wordt vaak gezien als de centrale figuur binnen de antipsychiatrie (Crossley, 

1998, p. 878 en Trimbos, 1975, p. 57). Hij richtte samen met Cooper de Philadelphia 

Association op en binnen zijn werken vallen eveneens veel verwijzingen naar andere 

antipsychiatrische auteurs te bespeuren. In eerste instantie zou dit kunnen getuigen 

van een stevige affiliatie met het antipsychiatrisch gedachtegoed. Niets is echter 

minder waar. Laing nam radicaal afstand van de antipsychiatrie als een 

overkoepelende benaming voor de verschillende dissidente auteurs. “The term 

antipsychiatry was a catch-all term for a number of loosely connected radical ideas and 

individuals. Laing was haunted by this term, which he often tried to repudiate” (Laing, 

1960, vii).  

Doorheen de bespreking van zijn ideeën moet het accent vooral worden gelegd op de 

verwerping van een medisch model, het existentialistisch-fenomenologisch 

uitgangspunt van zijn theorieën en de waardering voor onthiërachiserende 

gemeenschappen.  

Veel latere auteurs beklemtonen de frappante veranderingen die binnen Laings 

theorievorming optraden. Mijn inziens zijn deze inderdaad aanwezig maar moet er 

voldoende aandacht worden besteed aan zijn existentialistisch discours dat 

onophoudelijk de bredere omkadering biedt. “It is the task of existential phenomenology 

to articulate what the otherʼs world is and his way of being in it” (Laing, 1960, p. 25). 

Laing is van mening dat een persoon als een geheel, binnen zijn relaties en in zijn 

wereld moet worden bestudeerd. Hij weigert een patiënt als een organisme te 

beschouwen waarbij symptomen gezien worden als een ziekte maar pleit er voor om 

een patiënt als een menselijk wezen, als een ʻbeing-in-the-worldʼ te benaderen. Dit zijn 

de existentialistisch-fenomenologische fundamenten waarop zijn erg verschillende 

theorieën worden gebouwd. 
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4.3.2 Ideeën en Kritieken van Laing 

In The divided self vertrekt Laing vanuit de veronderstelling dat men schizofrenie niet 

als een ziekte mag beschouwen maar dat het gaat om een patiënt die als ʻschizofreenʼ 

zichzelf en de wereld op een specifieke manier ervaart. “The patient has not got 

schizophrenia. He is schizophrenic.11 The schizophrenic has to be known without being 

destroyed” (Laing, 1960, p. 34).  

De schizoïde persoonlijkheid wordt gekenmerkt door de afwezigheid van ontologische 

zekerheid waardoor er op een geheel eigen manier met de buitenwereld in contact 

getreden wordt. “The ontologically insecure person is preoccupied with preserving 

rather than gratifying himself: the ordinary circumstances of living threaten his low 

threshold of security” (Laing, 1960, p. 42). De schizoïde persoon is angstig12 om vanuit 

zijn instabiele positie overspoeld te worden door de ander maar kan, net door een 

gebrek aan autonomie, het ook alleen niet redden.  

De relatie met zichzelf wordt beïnvloed door de ontologische onzekerheid en wordt 

gekenmerkt door een splijting tussen ʻselfʼ en ʻbodyʼ13. Het innerlijke zelf zoekt 

veiligheid door zich te verstoppen in fantasieën en dromen. “The self seeks by being 

unembodied to transcend the world and hence to be safe!” (Laing, 1960, p. 80). Enkel 

het lichaam maakt contact met de buitenwereld. De lichaamspercepties stroken echter 

niet met de transcendente ervaringen van het ware innerlijke zelf waardoor het lichaam 

beschouwd wordt als behorend tot een ʻfalse self systemʼ.  

 

 

 

 

 

11. Zowel Cooper als Laing hechten belang aan de wereld, het gezin en de relaties waarbinnen het als 
schizofreen gediagnosticeerd subject leeft. Hoewel ze bepaalde kernopvattingen delen, is de manier 
waarop dit in hun theorie wordt uiteengezet radicaal anders. “There are no schizophrenics” (Cooper, 1967, 
p.43) en “He is schizophrenic” (Laing, 1960, p. 34). 

12. De schizoïde angst is drieledig en bestaat uit: engulfment (the complete loss of being by absorption 
into the other person), implosion (the full terror of the experience of the world as liable at any moment to 
crash in) en petrification (the terror whereby one is turned to stone) (Laing, 1960, pp. 43-61). 

13. Instead of: (self/body) ↔ other, the situation is: self ↔ (body/other) (Laing, 1960, pp. 78-93) 
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Figuur 1: Divided Self (Laing, 1960, p. 81) 

 

De declenchering van de psychose vindt plaats wanneer de scheiding tussen ʻinner 

selfʼ en ʻfalse selfʼ zich steeds radicaler ontwikkelt. Op dit moment wordt de overstap 

gemaakt  van een schizoïde persoonlijkheid naar een pathologische schizofrenie. Het 

innerlijke zelf14 wordt steeds meer afgesloten van de buitenwereld waardoor het elk 

reëel karakter verliest. Het valse zelf15 zal op een mechanische manier steeds meer 

autonoom handelen. Het subject voelt zich opgesplitst in entiteiten die steeds moeilijker 

kunnen worden verenigd.  

De schizofrene patiënt is een ʻdivided selfʼ. Dit leidt tot concrete implicaties betreffende 

de kliniek. Laing verwerpt een te rigide houding aan de kant van de psychiater omdat 

dit leidt tot een versterking van het valse zelf. Dit is een schijnidentiteit die nooit 

voldoende zal zijn en waardoor er steeds meer beschuldigingen zullen worden geuit 

ten opzichte van de persoon met wie het valse zelf zich identificeert. “What is called 

psychosis is sometimes the sudden removal of the veil of the false self, which had 

been serving to maintain an outer behavioural normality that may have failed to be any 

reflection of the state of affairs in the secret self. Then the self will pour out accusations 

of persecution at the hands of that person with whom the false self has been complying 

for years.” (Laing, 1960, pp. 99-100). 

14. “The changes that the inner self undergoes have already in part been described. They may be listed 
here as follows: It becomes phantasticized or volatilized and hence loses any firmly anchored identity. It 
becomes unreal. It becomes impoverished, empty, dead and split. It becomes more and more charged 
with hatred, fear and envy.” (Laing, 1960, pp. 139-140). 

15. “The consequence of this mode of being to the nature of the false-self system can now be summarized 
as follows: The false-self system becomes more and more extensive. It becomes more autonomous. It 
becomes harassed by compulsive behaviour fragments. All that belongs to it becomes more and more 
dead, unreal, false and mechanical.” (Laing, 1960, pp. 143-144). 
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Laing pleit voor een gematigde overdracht waarbij het subject zich niet in volle angst 

overspoeld voelt door de ander en waarbij er een integratie van de  verschillende zelf-

entiteiten kan worden bewerkstelligd. “The main agent in uniting the patient, in allowing 

the pieces to come together and cohere, is the physicianʼs love, a love that recognizes 

the patientʼs total being and accepts it, with no strings attached.” (Laing, 1960, p.165) 

Laing benadert in zijn latere publicaties het schizofrene subject vanuit een ander 

gezichtspunt. Hij besteedt steeds meer aandacht aan de ruimere gezinscontext. 

Recente onderzoekstudies spreken van een paradigmatische shift binnen zijn 

theorieën. “Initially he argued that patients with schizophrenia had a split inside there 

minds (…) Later he claimed that schizophrenia was the product of disturbed families 

which victimized one of their members.” (Berlim, Fleck & Shorter, 2003, pp.63-64). 

Laing voert in Sanity, madness and the family (Esterson & Laing, 1964) een onderzoek 

naar de gezinskenmerken van elf als schizofreen gediagnosticeerde patiënten. Hij 

vermeldt echter in zijn voorwoord dat er geen hypothese betreffende de familie als 

pathogene variabele wordt geponeerd en dat er eveneens geen poging wordt 

ondernomen om een comprehensieve theorie rond schizofrenie te formuleren. Ik ben 

van mening dat er geen sprake is van een paradigmatische shift maar van een 

verschuiving van accenten waarbij het existentialistisch basiskader hetzelfde blijft. 

Laing is immers steeds op zoek naar hoe een schizofreen zichzelf, de ander en de 

wereld ervaart. Hij tracht in Sanity, madness and the family de gedragingen van 

patiënten begrijpbaar te maken in het licht van hun singuliere familiegeschiedenis. 

Hierbij maakt Laing een onderscheid tussen proces en praxis16. “What happens in a 

group will be intelligible if one can retrace the steps from what is going on (proces) to 

who is doing what (praxis)” (Esterson & Laing, 1964, p. 22). Laing laat het idee van een 

mogelijke familiepathologie achterwege en legt de nadruk op de singuliere 

consequenties van de praxis van de verschillende gezinsleden.  

 

 

 

 

 

 

16. Dit onderscheid is ook terug te vinden binnen de theorievorming van David Cooper. 
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In The politics of experience and the bird of paradise poneert Laing een vernieuwde 

conceptualisatie van normaliteit en schizofrenie aan de hand van het onderscheid 

tussen ʻbehaviourʼ and ʻexperienceʼ17. Hij beschouwt normaliteit als het gevolg van een 

destructieve repressie van bepaalde ervaringen. “We are taught what to experience 

and what not to experience, as we are taught what movements to make and what 

sounds to emit” (Laing, 1967, p. 51). “Socialization is getting each new recruit to the 

human race to behave and experience in substantially the same way as those who 

have already got here.” (Laing, 1967, p. 57).  

Laing situeert het geweld binnen de samenleving als het kneden van collectief 

gedeelde handelingen (behaviour) waardoor de singuliere ervaring (experience) wordt 

onderdrukt. Dit geweld speelt zich eveneens af binnen het gezin. Ieder lid wordt 

gedwongen zich te identificeren met de familienexus18 en elke singulariteit wordt 

ondergeschikt geplaatst aan het voortbestaan en de integriteit van het gezin. Binnen de 

nexus wordt er eveneens een klimaat van terreur19 gecreëerd omdat de buitenwereld 

als gevaarlijk wordt aanzien. Het resultaat van het alom aanwezige geweld is een 

verregaande vervreemding van het innerlijke zelf.  

Laing ziet het schizofrene subject als een ontdekkingsreiziger die radicaal afstand 

neemt van de repressieve normaliteit en die doorheen zijn innerlijke ruimte en tijd reist. 

“The person who has entered this inner realm will find himself going or being 

conducted on a journey20.” (Laing, 1967, p. 104).  

 

17. “When two persons are in relation, the behaviour of each towards the other is mediated by the 
experience of each of the other and the experience of each is mediated by the behaviour of each.” (Laing, 
1967, p. 22). 

18. “A group whose unification is achieved through the reciprocal interiorization by each of each other and 
in which neither a common object nor organized and institutional structures have a primary function as kind 
of a group cement, I shall call a nexus” (Laing, 1967, p. 72). 

19. “The protection that such a family offers its members seems to be based on several preconditions: a 
phanthasy of the external world as extraordinarily dangerous; the generation of terror inside the nexus at 
this external danger. The work of the nexus is the generation of this terror. This work is violence.” (Laing, 
1967, p. 74). Deze theorie vertoont grote overeenkomsten met de theorie van Cooper betreffende het 
gezin (Cooper, 1967, p. 35). 

20. “What is entailed then is: a voyage from outer to inner, from life to a kind of death, from going forward 
to a going back, from temporal movement to temporal standstill, from mundane time to aeonic time, from 
the ego to the self, from being outside back into the womb of all things. And then subsequently a return 
voyage from inner to outer, from death to life, from the movement back to a movement once more forward, 
from immortality back to mortality, from eternity back to time, from self to a new ego, from a cosmic 
foetalization to an existential rebirth.” (Laing, 1967, p. 106). 
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Deze reis mag niet worden behandeld maar moet net ten volle worden ondersteund. 

“Can we not see that this voyage is not what we need to be cured of, but that it is itself 

a natural way of healing our own appalling state of alienation called normality?” (Laing, 

1967, p. 136).  

Laing probeerde zijn ideeën een weerklank te bieden in een twintigtal therapeutische 

gemeenschappen die hij via de Philadelphia Association stichtte. Strikte rollenpatronen 

werden afgeschaft en het gebruik van medicatie gebeurde op vrijwillige basis. 

(Rissmiller & Rismiller, 2006, p.864). In een recente literatuurstudie wordt er vermeld 

hoe Laing trachtte ondersteuning te bieden voor een ʻprocess of madnessʼ (Berlim, 

Fleck & Shorter, 2003, p. 64). Het ondersteunen van het schizofrene subject was 

inderdaad de basisdoelstelling van de verschillende gemeenschappen. Ik ben echter 

van mening dat het niet gaat om het ondersteunen van een proces maar van een 

psychotische praxis. Het concept ʻprocesʼ impliceert dat er een evolutie wordt 

doorgemaakt waarbij de patiënt zich in een passieve positie bevindt. Laing streefde 

echter naar een begeleiding waarbij het schizofrene subject kan optreden als een 

actieve agens. Het gaat om een psychotische praxis waarbij het subject zelfstandig en 

in steeds grotere mate zijn innerlijke zelf kan bereiken. 
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4.3.3 Een Eerste Aanzet tot Dialoog 

Visie op psychische stoornissen: Laings visie op psychose verandert 

doorheen zijn verschillende publicaties. In eerste instantie beschouwt hij schizofrenie 

als een radicale splijting tussen het ʻinner selfʼ en het ʻfalse selfʼ. In zijn latere theorieën 

ziet hij het schizofrene subject als een ontdekkingsreiziger die afstand neemt van een 

repressieve normaliteit. Ik ben van mening dat Laings latere ideeën getuigen van een 

sterke radicalisering van zijn oorspronkelijke theorievorming. Hij toont de noodzaak van 

een ontologische relativiteit aan maar gaat hierin steeds verder totdat hij normaliteit 

beschrijft als een toestand van slaap en van sociaal aanvaardbare waanzin. Trimbos 

spreekt van een sterk cultuurpessimisme binnen zijn theorievorming (Trimbos, 1975, p. 

57). Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat dit moet worden gesitueerd 

binnen zijn theoretische evolutie en dat hij eveneens op het einde van de jaren ʼ60 

werd beïnvloed door zijn politieke betrokkenheid. Laing was toen immers erg actief in 

het linkse milieu en schreef voor de tijdschriften New Left Review en New Society 

(Crossley, 1998, p. 881). In literatuurstudies worden vaak zijn hevige kritieken op de 

samenleving geciteerd. Het is duidelijk de manier waarop hij de normale mens en het 

schizofrene subject beschrijft, wellicht een stap te ver gaat. De stabiliserende functie 

van conformiteit wordt uit het oog verloren. Er mag echter niet vergeten worden dat 

Laing doorheen zijn verschillende theorieën zich op een zoektocht bevond naar de 

functie van schizofrenie21. Hij ondernam steeds opnieuw een poging om de 

psychotische praxis begrijpbaar te maken en te herwaarderen als een 

bestaansmogelijkheid. Zijn werken getuigen van een klinisch oog, een verregaande 

empathie en aandacht  voor het lijden. “We have to recognize all the time his 

distinctiveness and differentness, his separateness and loneliness and despair” (Laing, 

1960, p. 38). Doorheen zijn radicale opvattingen verschijnen ook ideeën die een 

belangrijk gegeven van de psychotische praxis capteren. “The experience and 

behaviour that gets labelled schizophrenic is a special strategy that a person invents in 

order to live in an unliveable situation” (Laing, 1967, p. 95). “Psychotic experience goes 

beyond the horizons of our common, that is, our communal sense” (Laing, 1967, p. 

109).  

 

 

21. Deze zoektocht vinden we terug in de titel van een artikel dat hij in 1964 publiceerde in de New Left 
Review: “What is schizophrenia?” (Laing, 1964). 



	  

24	  

Deze ideeën vinden aansluiting bij de theorieën die worden gehanteerd in Clinique de 

La Borde22.  

Hendrikx benadert de theorieën van Laing als een shift van een individueel-

psychogologisch naar een psychosociaal model (Hendrikx, 1973, p. 35). Er is 

inderdaad sprake van een accentverschuiving maar dit gebeurt steeds binnen 

hetzelfde existentialistisch kader. Het woord psychosociaal getuigt van een 

veronderstelde scheiding tussen ʻpsycheʼ en ʻsociusʼ. Laing verzette zich echter tegen 

een opsplitsing van het subject in verschillende entiteiten en poneerde de stelling dat 

het subject in zijn totaliteit en binnen zijn relaties met de ander moet worden benaderd. 

“Unless we begin with the concept of man in relation to other men and from the 

beginning in a world and unless we realize that man does not exist without his world 

nor can his world exist without him, we are condemned to start our study of schizoid 

and schizophrenic people with a verbal and conceptual splitting that matches the split 

up of the totality of the schizoid being-in-the-world” (Laing, 1960, p. 20). Laing weigerde 

het schizofrene subject te benaderen als een organisme dat objectief moest worden 

bestudeerd maar pleitte voor een ethische visie waarbij er in contact werd getreden 

met een subject als een ʻbeing-in-the-worldʼ. “If human beings are not studied as 

human beings then this once more is violence and mystification” (Laing, 1967, p. 53). 

Visie op geweld: Laing situeert het geweld binnen de samenleving als het 

kneden van collectieve handelingen waardoor het innerlijke zelf wordt onderdrukt. Hij 

trachtte deze ideeën concreet uit te werken via het oprichten van verschillende 

gemeenschappen waarin er aandacht werd besteed aan de singuliere ervaringen. 

Vooral ʻKingsley Hallʼ werd bekend door de gunstige impact die het had op Mary 

Barnes. Het afschaffen van een strikt rollenpatroon leidde echter tot dezelfde 

problemen die zich afspeelden binnen Coopers ʻVilla 21ʼ. ʻKingsley Hallʼ werd door de 

Britse overheid gesloten omdat er sprake was van een toename aan seksueel geweld, 

fysieke agressie en zelfmoordpogingen (Berlim, Fleck & Shorter, 2003, p. 63). Het 

sluiten van de traditionele psychiatrische instellingen en het falen van de 

antipsychiatrische alternatieven vormen een vaak geuite kritiek op de antipsychiatrie. 

“But it has also let to the closure of psychiatric units without alternative provision!” 

(Tantam, 1991, p. 345).  

22. Deze ideeën kunnen eveneens gelezen worden in dialoog met Lacan. “Le délire apparaît comme une 
tentative pour mettre en place une suppléance au Nom-du-Père défaillant” (Maleval, 2000, p. 148). 
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Ook Clinique de La Borde formuleert deze kritiek en zal trachten de problemen die zich 

voordeden binnen de gemeenschappen van de Philadelphia Association te omzeilen 

door een andere theoretische benadering betreffende de dehiërarchisering te hanteren. 
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4.4 Thomas Szasz 

4.4.1 Inleiding 

De Amerikaanse auteur Thomas Szasz werd voornamelijk bekend door zijn boek The 

myth of mental illness. Dit boek wordt vaak gedefinieerd als een totaalkritiek op het 

medische model (Hendrikx, 1973, p. 17). Szasz verwerpt het medisch discours binnen 

de psychiatrie maar mijn inziens moet dit gezien worden als het gevolg van zijn 

radicale basisvisie. Deze visie wordt treffend verwoord in de inleiding van zijn recentste 

werk Coercion as Cure: “So-called mental illnesses are unwanted behaviors, not 

diseases. The forcible control of persons is coercion, not cure” (Szasz, 2007, p. 8). Ik 

ben van oordeel dat zijn basiskritieken kunnen worden samengevat als: het concept 

ʻgeestesziekteʼ mag niet worden benaderd als een ziekte maar als een mythe, een 

onvrijwillige psychiatrische opname is geen potentiële behandeling maar een 

onderdrukking van de mensenrechten23 en enkel een ʻPrivate Practice Situationʼ, een 

particuliere praktijk met een contractuele verbintenis, kan gezien worden als een 

therapeutische setting. Deze ideeën worden in zijn recente werken hernomen en 

geconcretiseerd ten opzichte van de hedendaagse evoluties binnen de psychiatrie.  

De radicale opvattingen van Szasz kenden een enorme waardering in Groot-Brittannië 

en zorgden ervoor dat hij als een antipsychiater werd bestempeld. Szasz bekritiseert 

echter hevig de ideeën van Cooper en Laing. Hij stelt eveneens dat hij met hen niets 

gemeenschappelijk heeft behalve een kritische houding ten opzichte van het medische 

vertoog binnen de psychiatrie. “Szasz objected to being called an antipsychiatrist and 

was openly critical of other antipsychiatrists (…) He refers to his relationship with them 

as that of Churchill to Stalin, as having nothing in common with them except a common 

enemy” (Berlim, Fleck & Shorter, 2003, p. 65). 

 

 

 

 

 

 

23. In het licht van deze opvatting richtte Szasz de Libertian Party en de Citizens Commission on Human 
Rights op (Rismiller & Rismiller, 2006, p. 864). 
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4.4.2 Ideeën en Kritieken van Szasz 

Szasz benadert het concept ʻgeestesziekteʼ vanuit een specifiek retorisch paradigma. 

Hij wijst de definiëring van psychische problemen als een ziekte radicaal af omdat dit 

betekent dat lichamelijke verstoringen aan de basis liggen van psychische problemen. 

Dit impliceert dat alle geestesziektes bij toenemende wetenschappelijke kennis zouden 

worden geherdefinieerd in somatische diagnoses. De lijst van psychische ziektes 

neemt echter steeds toe waardoor Szasz besluit dat er geen sprake kan zijn van 

ziektes maar van gedragingen die als deviant worden bestempeld en geclassificeerd. 

“Whereas in modern medicine new diseases were discovered, in modern psychiatry 

they were invented” (Szasz, 1974, p. 12). Psychische problemen worden onterecht 

beschouwd als somatische ziektes. Het criterium is verschoven van een anatomische 

lichaamsverstoring naar een functionele verstoring. Deze metafoor wordt echter vaak 

uit het oog verloren waardoor er onterecht een medisch model op psychische 

problemen wordt toegepast. Szasz besluit dat het concept ʻgeestesziekteʼ een verkeerd 

begrepen metafoor is en een mythe die nog steeds veel verwarring veroorzaakt 

(Szasz, 1974, pp. ix-xxx). 

Szasz pleit voor het radicaal verwerpen van het medische model binnen de psychiatrie 

en is voorstander van een nieuw discours. “The only viable alternative to this familiar 

but false perspective is to abandon the entire medical approach to mental illness and to 

substitute new approaches for it appropriate to the ethical, political, psychological and 

social problems from which psychiatric patients suffer and which psychiatrists 

ostensibly seek to remedy” (Szasz, 1974, p. 79). Szasz poneert een gedragstheorie 

bestaande uit drie modellen: het tekengebruikende model, het regelvolgend model en 

het spelmodel. In The myth of mental illness werkt hij deze visie met betrekking tot de 

conversiehysterie uit en veralgemeent hij het tot een algemeen geldende theorie voor 

alle psychische stoornissen.  
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Szasz is van mening dat de hystericus lichaamsfenomenen presenteert als iconische 

tekens24. Dit vormt de specifieke taal en het specifieke tekengebruikend model die 

binnen de conversiehysterie worden gehanteerd. “Body signs portray, they literally 

present and represent, in exactly what way the sufferer considers himself sick. (…) To 

interpret iconic symbols however it is of no use to be familiar with the language of 

medicine. What is needed, instead, is familiarity with the personality of the sign user, 

including his personal history, religion, occupation and so forth” (Szasz, 1974, p. 128). 

Szasz beklemtoont dat iconische tekens niet mogen worden verward met causale 

indexerende tekens. De getoonde signalen van lichamelijke ziekte moeten worden 

gezien als een metafoor voor het lijden en kunnen niet worden geïnterpreteerd binnen 

een medisch model. Het doel van de specifieke gehanteerde prototaal25 is immers het 

verkrijgen van hulp en niet zozeer van een medische behandeling. 

Het regelvolgend model dat door de hystericus wordt gehanteerd is een model waarin 

hulpeloosheid wordt beloond met het verkrijgen van bijstand. Deze regels worden 

aangeleerd binnen het oorspronkelijke gezin en binnen de Westerse religie26. Het 

tekengebruikend en het regelvolgend model worden samen gebundeld in een 

algemeen spelmodel. In dit spelmodel tracht het hysterisch subject via allerlei 

strategieën hulp van anderen te ontvangen27.  

 

 

 

 

24. Szasz onderscheidt drie verschillende tekenklassen : ʻindexical signsʼ, ʻiconic signsʼ en ʻconventional 
signsʼ. De eerste categorie wordt gekenmerkt door de causale relatie tussen het teken en het 
gerepresenteerde object (zoals rook naar vuur verwijst). Iconische tekens worden gevormd aan de hand 
van een similariteitsrelatie (zoals een foto naar een specifiek individu verwijst). Conventionele tekens of 
symbolen worden gecreëerd door een pure arbitraire en conventionele overeenkomst (zoals het gebruik 
van woorden) (Szasz, 1974, p. 108). 

25. Szasz beschouwt conventionele tekens als het basisniveau van een taal. Ieder teken dat op zijn beurt 
naar een ander teken verwijst, definieert hij als metataal. Hij beschouwt iconische tekens als primitiever 
dan de conventionele tekens waardoor hij ze als prototaal aanziet. “The prefix proto, being the antonym of 
meta, refers to something that is earlier or lower than something else” (Szasz, 1974, p. 111). 

26. Hendrikx uitte in zijn literatuurstudie sterke kritieken op deze visie. Hij was van mening dat 
hulpeloosheid helemaal niet wordt bekrachtigd binnen de huidige prestatiemaatschappij waar succes als 
het hoogste goed wordt aanzien (Hendrikx, 1973, p. 43). 

27. “Hysteria is mainly a coercive game, with small elements of self-help and still smaller elements of 
cooperation blended in” (Szasz, 1974, p. 216). 
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Ik ben van mening dat Szasz zijn gedragstheorie op een erg radicale maar eveneens 

uiterst vage manier beschrijft. Hij situeert het einddoel van een behandeling als het 

verwerven van inzicht in de gehanteerde taal, regels en spelstrategieën om deze 

samen met de patiënt tot beter aangepaste alternatieven te veranderen. De 

mogelijkheid tot een concrete klinische implicatie lijkt mij zo goed als afwezig. Los van 

de uitwerking van zijn theorie moet er echter voldoende aandacht besteed worden aan 

het belangrijkste standpunt dat naar voren geschoven wordt: Szasz beschouwt het 

opnemen van de ziekterol als een bewuste actie aan de kant van de patiënt. Het 

gepresenteerde gedrag moet worden gezien als een doelgerichte handeling en niet als 

het gevolg van een lichamelijke ziekte. 

De situatie ligt echter compleet anders wanneer een subject door anderen wordt 

geclassificeerd als geestesziek. Op dit moment is er sprake van een gedragsmodel dat 

wordt gehanteerd door de maatschappij en niet door het subject. “The mentally sick 

role is self-defined usually in the expectation that doing so will help to secure certain 

types of help. In contrast, when this role is imposed on a person against his will, it 

serves the interests of those who define him as mentally ill. In other words, whereas 

the patient role is assumed in the hope of a personal cure, it is ascribed in the hope of 

social control” (Szasz, 1974, p. 188). Een opgelegde classificatie kan volgens Szasz 

enkel gezien worden als een vorm van sociale controle. Er wordt een zondebok 

aangeduid om maatschappelijke wantoestanden te camoufleren. Szasz maakt de 

vergelijking met de inquisitie en de heksenverbranding tijdens de middeleeuwen. “We 

now deny moral, personal, political and social controversies by pretending that they are 

psychiatric problems: by playing the medical game. During the witch hunts people 

denied these controversies by pretending that they were theological problems: by 

playing the religious game” (Szasz, 1974, p. 182). 

Om deze wantoestanden aan te pakken, stelt Szasz een strikte scheiding voor tussen 

staat en psychiatrie. Het classificeren van personen is uit den boze en enkel een 

controlemechanisme. De therapeutische setting moet eveneens losstaan van enige 

vorm van staatsinmenging. Hij is van mening dat een psychotherapeut geen externe 

criteria maar enkel het belang van de patiënt mag dienen en pleit daarom voor een 

ʻPrivate Practice Situationʼ. Dit is een confidentiële en contractuele tweepersoonsrelatie 

waarbij de psychiater wordt betaald door zijn patiënt.  
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“I suggest that we define the Private Practice Situation as a contract between a patient 

and a physician: the patient hires the doctor to assist him with his own health care and 

pays him for it (…) This definition highlights, first, the two-person nature of the 

relationship, and second, the autonomy and self-determination of the patient” (Szasz, 

1974, p. 57). Het grote voordeel dat de tweepersoonsrelatie met zich meebrengt is dat 

de autonomie van het individu wordt gerespecteerd en dat er geen sprake kan zijn van 

sociale controle waarbij de patiënt wordt onderdrukt. 

Szasz verkondigt in zijn recenter werk dezelfde visie en benadrukt dat zijn kritieken 

brandend actueel zijn. “Psychiatry and society face a paradox. The more progress 

scientific psychiatry is said to make, the more intolerable becomes the idea that mental 

illness is a myth” (Szasz, 2007, xiii). Szasz meent dat de discussie van tafel is geveegd 

en dat geestesziektes steeds meer worden geclassificeerd als werkelijke 

aandoeningen zonder echter rekening te houden met het doelgerichte gedrag dat wordt 

vertoond. Hij trekt hevig van leer tegen de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. Szasz meent dat deze handleiding arbitraire diagnoses bevat waardoor 

psychische problemen worden gemedicaliseerd (Szasz, 1997). Hij verzet zich 

eveneens tegen de steeds toenemende mate van vermenging tussen de staat en de 

psychiatrie. Szazs bekritiseert de overheidsregulatie van psychiatrische zorg en 

medicatie. “Western societies were transformed from theocracies to democracies and 

then to pharmacracies28” (Szasz, 2006, p. 326). De grote invloed die de staat uitoefent 

op de regulatie van de psychiatrische zorg heeft immers als gevolg dat het subject in 

zijn autonomie wordt onderdrukt. De ʻPrivate Practice Situationʼ die hij als enige 

therapeutische setting beschouwd, wordt in een dergelijk klimaat onmogelijk omdat de 

privacy en verantwoordelijkheid van de patiënt ondergeschikt staan aan het belang van 

de maatschappij. “Because the therapistʼs participation in insurance coverage negates 

the privacy of the relationship and because the law no longer protects the therapist who 

wants to keep his patientʼs information confidential, psychoanalysis as a private and 

confidential relationship between two competent and responsible adults is now an 

anachronism” (Szasz, 2007, pp. 46-47).  

 

 

28. Deze visie is eveneens terug te vinden in de publicaties Selling sickness (Moynihan & Cassels, 2005) 
en The truth about the drug companies (Angell, 2004) 
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Ook de recente ontwikkelingen van psychiatrische deïnstitutionalisering en outpatient 

zorg verwerpt hij omdat ze door de staat worden geregeld. Deze ideeën worden, 

vermomd als socialistische hervormingen, opgelegd waardoor de rechten van het 

subject eens te meer worden geschaad (Szasz, 2007, pp 15-62). 
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4.4.3 Een Eerste Aanzet tot Dialoog 

Visie op psychische stoornissen: Szasz hanteert een radicale visie ten 

opzichte van geestesziekten. Hij beschouwt het concept als een mythe die veel 

verwarring zaait. De radicale ideeën van Szasz veroorzaken tot op vandaag veel 

agitatie en kritiek. Hij wordt verweten een radicale schrijftafelpsychiater te zijn zonder 

dat zijn theorieën klinisch kunnen worden toegepast (Trimbos, 1975, p.71) en wordt 

bekritiseerd omdat zijn ideeën geen adequaat beeld vormen van het lijden van de 

patiënt en zijn familie (Berlim, Fleck & Shorter, 2003, p. 65). Mijn inziens capteert 

Szasz binnen zijn theorievorming enkele belangrijke gegevens die wel degelijk klinisch 

relevant zijn. Hij bekritiseert het medisch discours binnen de psychiatrie, hanteert een 

retorische benadering ten opzichte van het concept ʻgeestesziekteʼ en beschouwt 

psychische stoornissen als het radicaal anders hanteren van taal. Szasz formuleert 

eveneens het onderscheid tussen actie en gebeurtenis. Hij beschrijft een geestesziekte 

als een doelgerichte handeling, als een actie. Dit contrasteert hij met de visie dat een 

somatische ziekte als een gebeurtenis moet worden gepercipieerd. “While diseases 

such as syphilis and tuberculosis are in the nature of events and hence can be 

described without taking cognizance of how men conduct themselves in their social 

affairs, hysteria and all the other so-called mental illnesses are in the nature of actions. 

They are made to happen by sentient, intelligent human beings and can be understood 

in the framework of games” (Szasz, 1974, pp. 200-201). Het onderscheid tussen actie 

en gebeurtenis lijkt mij sterke overeenkomsten te vertonen met het onderscheid tussen 

praxis en proces zoals dit werd geformuleerd door Cooper en Laing. De 

doelgerichtheid van het singuliere gedrag wordt ook in Clinique de La Borde erkend en 

de psychotische praxis wordt er in navolging van de Lacaniaanse visie beschouwd als 

een bestaansmogelijkheid.  

De theorieën van Szasz vertonen echter een aantal belangrijke tekorten. Zijn ideeën 

werden opgebouwd aan de hand van de conversiehysterie en werden later 

veralgemeend naar alle geestesziektes. Maar kan een theorie betreffende de 

conversiehysterie wel naar alle psychische stoornissen veralgemeend worden? Kan de 

conceptualisatie van de psychose wel op dezelfde manier gebeuren als bij een 

neurotische problematiek? 
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Visie op geweld: Szasz beschouwt het geweld binnen de psychiatrie als het 

bestempelen en classificeren van gedragingen. Hij is van mening dat de psychiatrische 

opname als een onderdrukkende controlehandeling moet worden gezien. Hij verwerpt 

elke staatsinmenging en ziet een ʻPrivate Practice Situationʼ als de enige mogelijkheid 

tot een therapeutische setting. Ik ben van mening dat Szasz een belangrijk aspect 

articuleert. Men moet steeds trachten te achterhalen in welke mate de staat betrokken 

is bij beslissingen die in eerste instantie de behoeftes van de patiënt lijken te dienen. 

Dit doet mij denken aan de recente ontwikkelingen betreffende de deïnstitutionalisering 

en de outpatient zorg. 

De ʻPrivate Practice Situationʼ kan mijn inziens tot goede resultaten leiden bij 

neurotische subjecten. Maar wordt het probleem hierdoor wel opgelost? Is het wel 

opportuun om deze setting te veralgemenen naar alle psychische problematieken? 

Moet er geen onderscheid gemaakt worden tussen neurose en psychose? Kan een 

massieve psychotische overdracht wel worden gehanteerd binnen een duale relatie? Ik 

ben van mening dat dit belangrijke vragen zijn die niet uit het oog mogen worden 

verloren. Cooper en Laing hebben immers getracht de tweepersoonsrelatie binnen een 

psychotische problematiek te vermijden door gemeenschappen te creëren en ook 

Clinique de La Borde zal de totstandkoming van een multireferentieel overdrachtsveld 

beschouwen als de fundamentele basis voor een adequate behandeling. 
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4.5 Gilles Deleuze & Félix Guattari 

4.5.1 Inleiding 

Deleuze en Guattari moeten worden gesitueerd als randfiguren binnen de 

antipsychiatrische stroming. Ze worden in de meeste overzichtsstudies niet 

opgenomen (Trimbos, 1975 en Hendrikx, 1973) en kenden slechts een geringe 

bekendheid in Groot-Brittannië (Tantam, 1991, p. 333). Dit neemt niet weg dat ze 

belangrijke kritieken formuleerden ten opzichte van de psychoanalyse, de 

inrichtingspsychiatrie en de antipsychiatrie. Ik ben van mening dat hun meesterwerk 

LʼAnti-Oedipe binnen dit overzicht moet worden opgenomen omdat het enerzijds 

kritieken levert op de traditionele psychiatrie en omdat het anderzijds de mogelijkheid 

tot een dialoog tussen de verschillende antipsychiatrische auteurs en de institutionele 

psychotherapie bevordert. Guattari verbleef immers tientallen jaren in Clinique de La 

Borde en werd geïnspireerd door de institutionele psychotherapie. Later radicaliseerde 

hij zijn ideeën en begon samen met Deleuze te pleiten voor een schizoanalyse. “La 

Borde, la clinique des psychoses, lʼexpérience de la psychothérapie institutionnelle, 

seront le terrain à partir duquel Guattari élaborera sa pensée, inspirée de ses 

discussions avec son ami Oury, avant dʼentamer un dialogue bouleversant avec le 

philosophe Gilles Deleuze en allant jusquʼà forger avec lui une schizo-analyse” (De 

Bisschop et al., 2009, p. 90). 

De twee belangrijkste standpunten die doorheen LʼAnti-Oedipe weerklinken zijn: de 

verwerping van het primaat van de Oedipale mythe binnen de psychiatrie en het 

bewerkstelligen van een beweging die zich niet op een representatie maar op de 

eigenlijke verlangenmachines baseert: de  schizoanalyse.  

In literatuurstudies wordt meestal slechts een aspect van hun kritieken beklemtoond: 

“Gilles Deleuze and Felix Guattariʼs Anti-Oedipus argues against interpreting 

everyoneʼs life experience in terms of the Oedipal conflictʼs family drama.” (Steward, 

1999, p. 29). Ik ben van mening dat men niet uit het oog mag verliezen dat de 

bekritisering van Freudʼs Oedipuscomplex niet op zich staat maar volgens de auteurs 

noodzakelijk is om een nieuwe denkwijze mogelijk te maken. “En renonçant au mythe, 

il sʼagit de remettre un peu de joie, un peu de découverte dans la psychanalyse. Car 

cʼest devenu bien morne, bien triste, bien interminable, tout fait dʼavance” 

(Deleuze&Guattari, 1972, p. 134). 
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4.5.2 Ideeën en Kritieken van Deleuze & Guattari 

Deleuze en Guattari beschouwen het onbewuste als een fabriek, als een werkplaats 

waar verlangmachines aanwezig zijn en continu produceren. De producties zijn in 

eerste instantie onbenoembaar omdat ze het Reële tonen zonder enige vorm van 

Imaginaire of Symbolische representatie29. Ze beschouwen de psychoticus als het 

subject dat zich het dichtst situeert bij deze Reële kern. “Loin dʼavoir perdu on ne sait 

quel contact avec la vie, le schizophrène est le plus proche du cœur battant de la 

réalité, à un point intense qui se confond avec la production du réel” 

(Deleuze&Guattari, 1972, p. 104). De verlangproductie kent enkel onbenoembare 

intensiteiten en geen representaties. Deleuze en Guattari staven deze stelling aan de 

hand van kunstproducties die op eenzelfde manier verlopen: “Cʼest cela le style, ou 

plutôt lʼabsence de style, lʼasyntaxie, lʼagrammaticalité: moment où le langage ne se 

définit plus par ce quʼil dit, encore moins par ce qui le rend signifiant, mais par ce qui le 

fait couler, fluer et éclater – le désir. Car la littérature est tout à fait comme la 

schizophrénie: un processus et non pas un but, une production et non pas une 

expression” (Deleuze&Guattari, 1972, pp. 158-159). Ze formuleren het schizofrene 

functioneren als een productieproces30 zonder vooropgesteld einddoel. De publicatie 

blijft erg vaag over wat er precies onder dit proces verstaan wordt. Maar de essentie is 

dat er een Reële kern aanwezig is die continu fabriceert. 

Deleuze en Guattari verzetten zich tegen een te nadrukkelijke beklemtoning van de 

Oedipale mythe. Het accentueren van de Imaginaire en Symbolische bovenstructuur 

houdt immers het gevaar in dat de verlangmachines en het Reële in een 

ondergeschikte positie komen te staan. “Il ne sʼagit pas de nier lʼimportance vitale et 

amoureuse des parents. Il sʼagit de savoir quelle est leur place et leur fonction dans la 

production désirante, au lieu de faire lʼinverse et de rabattre tout le jeu des machines 

désirantes dans le code restreint dʼOedipe” (Deleuze&Guattari, 1972, p. 56).  

29. Deleuze en Guattari beschouwen daarom het delirium en de hallucinatie als secundair ten opzichte 
van een oorspronkelijke primaire emotie. “Délire et hallucination sont seconds par rapport à lʼémotion 
vraiment primaire qui nʼéprouve dʼabord que des intensités, des devenirs, des passages” 
(Deleuze&Guattari, 1972, p. 25). 

30. Deleuze en Guattari beschouwen de verlangenproductie als een proces. Hierbij kennen ze drie 
betekenissen aan het proces toe: (1) de registratie en de consumptie moeten binnen het proces worden 
gevoerd en vormen de producties van een en hetzelfde proces, (2) mens en natuur zijn een en dezelfde 
wezenlijke realiteit van producent en product en (3) het proces mag niet als een doeleinde of een einddoel 
op zich worden en het mag ook niet samenvallen met zijn voortzetting tot in het oneindige 
(Deleuze&Guattari, 1972, pp. 7-59). 
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De kritiek die wordt geuit ten opzichte van het Oedipuscomplex betreft niet alleen het 

accentueren van de ouderlijke figuren binnen de pathogenese maar slaat ook op de 

symbolische functies die aan hen worden toegekend. Het betreft niet het onderscheid 

tussen het Imaginaire en het Symbolische Oedipuscomplex maar het gaat er om dat 

men door de Oedipale mythe het Reële niet uit het oog mag verliezen. “La vraie 

différence ne serait-elle pas entre Oedipe, structural aussi bien quʼimaginaire, et 

quelque chose dʼautre, que tous les Oedipes écrasent et refoulent: cʼest à dire la 

production désirante – les machines du désir qui ne se laissent pas plus réduire à la 

structure quʼaux personnes et qui constituent le Réel en lui-même, au-delà ou en 

dessous du symbolique comme de lʼimaginaire?” (Deleuze&Guattari, 1972, p. 61). 

Deleuze en Guattari besluiten dat het onbewuste moet worden gezien als een wees. 

Als iets dat zichzelf verwerkt in de identiteit van natuur en mens31. Een vraag naar de 

invloed van de moeder, de vader, God,… is een vraag die de aard van het onbewuste 

en de verlangmachines miskent. 

De oorzaak van het toedekken van het Reële situeren Deleuze en Guattari binnen de 

axiomatiek van het kapitalisme. Ze stellen dat het kapitalisme net zoals het schizofrene 

proces fluxen decodeert. Een flux wordt gezien als een continue stroom producties die 

door bepaalde verlangmachines wordt gemaakt en door andere opnieuw wordt 

afgebroken. Het decoderen bestaat er uit dat gefabriceerde representaties worden 

afgebroken en vervangen door Reële fluxen die vrij circuleren. Binnen de schizofrenie 

kunnen deze fluxen echter vrij blijven circuleren terwijl de kapitalistische maatschappij 

deze direct vervangt door een uiterst strenge axiomatiek van het kapitaal32. 

Schizofrene subjecten ontglippen deze axiomatiek waardoor de maatschappij via het 

Oedipuscomplex het vrij circulerend verlangen tracht te bezweren. De Oedipale mythe 

zorgt voor een representatie waarlangs de vrije fluxen toch kunnen worden gecapteerd. 

“Oedipe comme dernier mot de la consommation capitaliste!” (Deleuze&Guattari, 1972, 

p. 373). 

31. Deleuze en Guattari maken het onderscheid tussen de Homo Natura enerzijds en anderzijds de Homo 
Historia en Homo Familia waarbij er door cultuurhistorische factoren een kloof is ontstaan tussen mens en 
natuur. 

32. Verdere uitwijdingen over het kapitalisme zouden ons te ver leiden maar de volgende voorbeelden 
kunnen begrepen worden als de werkwijze waarop gedecodeerde fluxen in een kapitalistische axiomatiek 
worden gevangen: de flux van vrije arbeiders moet in feite begrepen worden als de controle over de 
arbeidskracht en de lonen. De industriële en commerciële productieflux moet gezien worden als de 
mogelijkheid om monopolies toe te kennen en om de strijd tegen overproductie aan te gaan. 
(Deleuze&Guattari, 1972, p. 300). 
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De auteurs zien het Oedipuscomplex als een tweeledig afleidingsmanoeuvre: de 

verlangmachines worden gevangen onder een representatie waarbij er eveneens een 

accentverschuiving optreedt van de repressieve maatschappij naar de familie. “Cʼest 

dans un même mouvement que la production sociale répressive se fait remplacer par 

la famille refoulante et que celle-ci donne de la production désirante une image 

déplacée qui représente le refoulé comme pulsions familiales incestueuses” 

(Deleuze&Guattari, 1972, p. 142).  

Deleuze en Guattari bekritiseren de psychoanalyse omdat ze zich in de klemgreep van 

de kapitalistische axiomatiek bevindt en enkel aandacht heeft voor representaties. Dit 

zorgt ervoor dat het schizofrene proces wordt stilgelegd en dat het subject wordt 

geneurotiseerd. Ze beschouwen de psychoanalyse als problematisch omdat het 

mensen ertoe aanzet zichzelf te beschouwen vanuit een oedipaal perspectief.	    Het 

subject kan zich hiertegen verzetten maar dan wordt het proces beladen met een doel 

en wordt het subject katatoon door de herhaaldelijke afweer tegen de neurose. De 

auteurs pleiten daarentegen voor het vooropstellen van een schizoanalyse waarbij het 

schizofrene proces voldoende gerespecteerd wordt. Het onbewuste wordt beschouwd 

als een fabriek en het verlangen als een productieproces. “Faire sauter Oedipe et la 

castration, intervenir brutalement, chaque fois quʼun sujet entonne le chant du mythe 

ou les vers de la tragédie, le ramener toujours à lʼusine” (Deleuze&Guattari, 1972, p. 

374). De oedipale constructies en interpretaties moeten worden vernietigd en de aard, 

de formatie en het functioneren van de verlangmachines moeten in hun vele vormen en 

kleuren worden ontdekt.  
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4.5.3 Een Eerste Aanzet tot Dialoog 

“La schizo-analyse sʼappelle ainsi parce que dans tout son procédé de cure, elle 

schizophrénise au lieu de névrotiser comme la psychanalyse” (Deleuze&Guattari, 

1972, p. 434). 

Visie op psychische stoornissen: Deleuze en Guattari beschouwen de 

psychose als een productieproces waarbij Reële fluxen vrij circuleren. Hun theorieën 

blijven vaak redelijk vaag en onbegrijpelijk. Ze brengen evenmin het revolutionaire 

onderscheid dat door Cooper en Laing werd geformuleerd betreffende praxis en proces 

in rekening.  Toch vormt LʼAnti-Oedipe een onmisbaar onderdeel van dit overzicht en 

moet het tevens gezien worden als het belangrijk scharnierpunt tussen de 

verschillende delen van deze studie. Het beklemtoont het alom aanwezige Reële en 

het belang van het productieproces. Deze opvattingen vinden naadloos aansluiting bij 

de ideeën rond ʻLes champs du préʼ die binnen Clinique de La Borde worden 

gehanteerd. LʼAnti-Oedipe maakt binnen zijn radicale kritiek een dialoog mogelijk 

tussen de verschillende antipsychiatrische auteurs onderling en tussen de 

antipsychiatrische stroming en de ideeën van de institutionele psychotherapie waar 

Clinique de La Borde op werd gefundeerd. 

Visie op geweld: Er wordt in LʼAnti-Oedipe een geheel vernieuwende visie 

geuit op het geweld binnen de psychiatrie. De auteurs zijn radicaal gekant tegen het 

gewelddadig neurotiseren van het psychotisch subject. Deleuze en Guattari verwijten 

de inrichtingspsychiatrie, de psychoanalyse maar ook de antipsychiatrie dat ze 

eenzijdig de nadruk leggen op de familiale situatie en op oedipale interpretaties. Ze 

stellen dat de antipsychiatrie een stap in de goede richting maakte maar uiteindelijk 

toch werd neergeslagen binnen het kader van een structurele Oedipus. “Cʼest que lʼon 

persiste à traiter la famille comme une matrice, ou mieux comme un microcosme, un 

milieu expressif valant pour lui même et qui si capable soit-il dʼexprimer lʼaction des 

forces aliénantes, les médiatise précisément en supprimant les véritables catégories 

de production dans les machines du désir” (Deleuze&Guattari, 1972, p. 113). Ze 

bekritiseren de ideeën van Cooper betreffende het microsociale klimaat en de double-

bind situatie omdat ze onrecht doen aan het Reële van het productieproces. Het is niet 

de familie maar Oedipus die als double bind functioneert. Oedipus dient om afstand te 

nemen van een symbiotische relatie met de moeder maar deze ongedifferentieerdheid 
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is net de keerzijde van de differentiaties die aan de hand van het Oedipuscomplex 

worden bewerkstelligd. Oedipus creëert in se de situatie waarvan afstand moet worden 

genomen (Deleuze&Guattari, 1972, p. 371). De auteurs ondersteunen Laing in zijn 

opvatting dat het schizofrene subject moet worden beschouwd als een 

ontdekkingsreiziger die systematisch het ego afbouwt maar bekritiseren hem omdat hij, 

aldus Deleuze en Guattari, toch vervalt in de beklemtoning van de praktijken van de 

nexus. “Mais au moment même où il rompt avec la pratique psychiatrique, entreprend 

dʼassigner une véritable genèse sociale de la psychose et réclame comme condition de 

la cure la nécessité dʼune continuation du voyage en tant que processus et dʼune 

dissolution de lʼego normal, il retombe dans les pires postulats familialiste, 

personnologique et moïque” (Deleuze&Guattari, 1972, p. 432). De onthiërachiserende 

gemeenschappen, waar zowel Cooper als Laing hevig voor pleiten, worden beschouwd 

als een familiesubstituut dat de kapitalistische axiomatiek verder zet. De auteurs 

verwijzen naar Foucault die reeds aangaf dat binnen de negentiende-eeuwse 

psychiatrie patiënten werden veroordeeld en dat inrichtingen werden gezien als een 

kunstmatige familie die schuld en verantwoordelijkheid moest bijbrengen 

(Deleuze&Guattari, 1972, p. 58 en 430). Deleuze en Guattari zijn van oordeel dat de 

focus op gezinstherapie binnen de onthiërachiserende gemeenschappen diezelfde 

functie vervult. Het is een manier om orde en verantwoordelijkheid binnen de 

psychiatrie te voeren waarbij de maatschappelijke repressie wordt gecamoufleerd 

onder een familieproblematiek. Deleuze en Guattari zijn van mening dat een enige 

echte antipsychiatrische behandeling geformuleerd moet worden als het tenietdoen 

van alle neurotische reterritorialiseringen die waanzin in een geestesziekte veranderen 

en als het bevrijden van de schizoïde beweging. “Cʼest cela, lʼaccomplissement du 

processus: non pas une terre promise et préexistante, mais une terre qui se crée au fur 

et à mesure de sa tendance, de son décollement, de sa déterritorialisation même” 

(Deleuze&Guattari, 1972, p. 384). 
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4.6 Michel Foucault 

4.6.1 Inleiding 

Michel Foucault wordt in de meeste overzichtswerken niet besproken binnen het 

bestek van de antipsychiatrie33. Toch ben ik van mening dat de Franse filosoof als 

addendum binnen dit overzicht moet worden opgenomen. Hij vertoonde immers een 

sterke affiniteit met het antipsychiatrische gedachtegoed en formuleerde binnen zijn 

werken Histoire de la folie à lʼâge classique en Le pouvoir psychiatrique belangrijke 

ideeën omtrent het geweld binnen de inrichtingspsychiatrie. Hij bestudeerde de 

psychiatrie vanuit zijn historische wortels en vormde voor vele kritische auteurs een 

bron van inspiratie. In het kader van deze literatuurstudie zijn er twee aspecten, die 

doorheen zijn boeken worden belicht, van uiterst belang: de opvatting dat 

psychiatrische instellingen sinds hun ontstaan steeds een sociale, morele en 

repressieve functie vervullen en de kritische analyse van het disciplinair 

machtsdiscours en het geweld dat daarbinnen wordt uitgeoefend.  

4.6.2 Ideeën en Kritieken van Foucault 

In Histoire de la folie à lʼâge classique bewerkstelligt Foucault een geschiedkundige 

analyse van de inrichtingspsychiatrie. Hij stelt dat de interneringspraktijk, vanaf zijn 

prille ontstaan, een vorm van controle betekent en in se niets te maken heeft met een 

medische behandeling. “LʼHôpital général34 est un étrange pouvoir que le roi établit 

entre la police et la justice, aux limites de la loi: le tiers ordre de la répression (…) Dans 

son fonctionnement ou dans son propos, lʼHôpital général ne sʼapparente à une idée 

médicale. Il est une instance de lʼordre” (Foucault, 1972, p. 73). Armen, werklozen, 

geesteszieken en andere dissidenten werden in de zeventiende eeuw opgesloten en 

gecontroleerd. Er moest arbeid worden verricht en het afwijkend gedrag werd 

afgeleerd. Foucault is van oordeel dat dit geïnstalleerde machtsmechanisme doorheen 

de geschiedenis zou blijven bestaan en zelfs niet veranderde toen Pinel en Tuke de 

krankzinnigen in de negentiende eeuw bevrijdden.  

 

33. In een artikel van Rissmiller & Rissmiller wordt Foucault wel gezien als een antipsychiater maar wordt 
de bespreking van zijn theorieën beperkt tot een korte samenvatting van zijn publicatie Madness and 
Civilization (Rissmiller & Rissmiller, 2006, p. 863). 

34. Het Hôpital général werd in 1656 in Parijs gesticht. 
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Wat zich afspeelde in de negentiende eeuw was, volgens Foucault, slechts een 

wijziging in de vormgeving van het machtsgebruik. De methoden werden gewijzigd en 

onder de benaming ʻtraitement moralʼ35 gecamoufleerd maar het controlerende karakter 

bleef verscholen doch even prominent aanwezig. Er werd een overgang gemaakt van 

een fysieke naar een geestelijke repressie. Het lichaam van de gevangenen werd van 

zijn ketenen bevrijd maar nu werd het subject als verantwoordelijk en schuldig gesteld 

voor zijn waanzin. Ondanks de belangrijke hervormingen in de negentiende eeuw bleef 

het machtsgebruik als dusdanig het essentiële aspect van de inrichting. “Lʼasile de 

lʼâge positiviste, tel quʼon fait gloire à Pinel de lʼavoir fondé, nʼest pas un libre domaine 

dʼobservation, de diagnostic et de thérapeutique; cʼest un espace judiciaire où on est 

accusé, jugé et condamné, et dont on ne se libère que par la version de ce procès 

dans la profondeur psychologique, cʼest-à-dire par le repentir” (Foucault, 1972, p. 623). 

Op dit moment kreeg de medicus een centrale positie binnen de inrichtingspsychiatrie 

toegewezen. De arts verwierf geen prestige door zijn medische kennis maar vervulde 

enkel en alleen een juridisch statuut binnen een dialectiek van onderdrukking. “On croit 

que Tuke et Pinel ont ouvert lʼasile à la connaissance médicale. Ils nʼont pas introduit 

une science mais un personnage, dont les pouvoirs nʼempruntaient à ce savoir que 

leur déguisement, ou, tout ou plus, leur justification. Ces pouvoirs, par nature, sont 

dʼordre moral et social” (Foucault, 1972, pp. 625-626). Foucault besluit dat er steeds 

een repressieve praxis binnen de inrichtingspsychiatrie aanwezig is maar dat deze 

praxis sinds twee eeuwen op grote schaal wordt gecamoufleerd, mede door het 

gebruik van het medisch discours binnen de opgerichte gestichten. Hendrikx 

concludeert treffend dat de basiskritiek van Foucault gezien kan worden als een aanval 

op de medicus omdat deze de wanpraktijken aan de hand van medisch-positivistische 

termen tracht te verhullen (Hendrikx, 1973, p. 66). 

 

 

 

 

 

 

35. De methoden van de ʻtraitement moralʼ die door Tuke en Pinel werden ontwikkeld, zijn op een heldere 
manier verwoord in het hoofdstuk rond de geboorte van het gesticht (Foucault, 1972, pp. 576-632). 
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De kritieken van Foucault blijven niet beperkt tot deze geschiedkundige studie. In Le 

pouvoir psychiatrique hanteert hij een vernieuwend paradigma36 omtrent de analyse 

van geweld in de psychiatrie. In deze publicatie bestudeert hij niet de 

inrichtingspsychiatrie en diens evoluties maar beschouwt hij het geweld als de 

microfysieke strategieën die vandaag de dag worden gehanteerd. Dergelijke 

strategieën behoren immers tot een disciplinaire machtsuitoefening. “Lʼhypothèse que 

je voudrais avancer, cʼest quʼil existe dans notre société quelque chose comme un 

pouvoir disciplinaire. Par là je nʼentends rien dʼautre quʼune certaine forme en quelque 

sorte terminale, capillaire du pouvoir, un dernier relais, une certaine modalité par 

laquelle le pouvoir politique, les pouvoirs en général viennent, au dernier niveau, 

toucher les corps, mordre sur eux, prendre en compte les gestes, les comportements, 

les habitudes, les paroles” (Foucault, 2003, p. 42).  

Deze macht wordt gekenmerkt door een totale greep op het subject. Er wordt een vorm 

van permanente controle ingevoerd waarbij alles wordt gezien en genoteerd. Elk 

subject wordt afzonderlijk gesurveilleerd en, indien vereist, gestraft. Op die manier 

wordt er een zekere individualiteit bewerkstelligd37. “Et ce quʼon peut appeler lʼindividu, 

ce nʼest pas ce sur quoi sʼaccroche le pouvoir politique; ce quʼon doit appeler lʼindividu, 

cʼest lʼeffet produit, le résultat de cet épinglage, par les techniques que je vous ai 

indiquées, du pouvoir politique sur la singularité somatique” (Foucault, 2003, p. 57). 

Foucault koppelt deze technieken aan het kapitalisme38 en beschouwt het hanteren 

van een disciplinair discours als een noodzakelijke voorwaarde tot het halen van een 

maximaal rendement.  

36. Reeds in het eerste hoofdstuk benadrukt Foucault de verschillen tussen het werk Le pouvoir 
psychiatrique en Lʼhistoire de la folie à lʼâge classique: “Plutôt donc que de parler de violence, jʼaimerais 
mieux parler de microphysique du pouvoir; plutôt que de parler dʼinstitution, jʼaimerais mieux essayer de 
voir quelles sont les tactiques qui sont mises en œuvre dans ces forces qui sʼaffrontent; plutôt que de 
parler de modèle familial ou dʼappareil dʼ état, ce que je voudrais essayer de voir, cʼest la stratégie de ces 
rapports de pouvoir et de ces affrontements qui se déroulent dans la pratique psychiatrique” (Foucault, 
2003, p. 18). 

37. Er kan pas sprake zijn van een individu wanneer het disciplinair machtsdiscours wordt gehanteerd. 
Een soeverein discours voert immers niet zijn macht uit op het subject als dusdanig maar op een 
verveelvoudiging van entiteiten: “Le rapport de souveraineté ne sʼapplique pas à une singularité 
somatique, mais à des multiplicités qui sont en quelque sorte au-dessus de lʼindividualité corporelle: à des 
familles, des usagers ou au contraire à des fragments, des aspects de lʼindividualité, de la singularité 
somatique” (Foucault, 2003, p. 46). 

38. “La discipline, cʼest une tactique de permettre des cumuls temporels qui puissent avoir effectivement, 
au niveau de lʼactivité productrice, lʼefficacité maximale” (Foucault, 2003, p. 74). Ook Deleuze en Guattari 
hebben de psychiatrie gekoppeld met het kapitalisme en beschouwen machtsuitoefening als inherent 
aanwezig binnen het kapitalistisch discours. 
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Het maatschappelijk belang wordt gediend terwijl de gehanteerde praktijken worden 

verdoezeld. Op dit punt verschijnt opnieuw de radicale kritiek ten opzichte van de 

medicus. De macht van de psychiater berust niet op zijn kennis maar op zijn statuut 

waardoor de disciplinaire strategieën worden gemaskeerd. “Je ne crois pas que lʼon 

puisse dire que le médecin fonctionnait à lʼintérieur de lʼasile à partir de son savoir 

psychiatrique (…) Il me semble que le marquage du médecin; cʼest son omniprésence, 

cʼest en gros lʼassimilation de lʼespace asilaire au corps du psychiatre” (Foucault, 2003, 

pp. 178-179). 
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4.6.3 Een Eerste Aanzet tot Dialoog 

Foucault formuleert geen specifieke theorie over psychische stoornissen. Zijn werken 

zijn vooral belangrijk omdat hij het geweld binnen de psychiatrie bestudeert.  

Visie op geweld: Foucault bespreekt doorheen Lʼhistoire de la folie à lʼâge 

classique de geschiedenis van de psychiatrie en situeert het geweld als een 

repressieve praxis die de laatste eeuwen nog steeds aanwezig is maar nu wordt 

gecamoufleerd. Zijn analyses werden sterk bekritiseerd omwille van het 

onwetenschappelijke karakter. “Foucault has an almost ahistorical approach 

maintaining that what medieval burghers did still reflects on psychiatrists today 

(Tantam, 1991, p. 344). “This did not stop French philosopher and social critic Michel 

Foucault from tracing the origin of the practice of incarcerating madmen to the large-

scale confinement of urban indigents in France in the seventeenth century. This thesis 

is false” (Szasz, 2007, pp. 28-29). Toch beïnvloedde zijn theorievorming vele 

antipsychiatrische auteurs, niet wegens zijn al dan niet correct uitgevoerde analyse, 

maar omdat zijn studie de problematiek rond het geweld aan het licht bracht. 

In Le pouvoir psychiatrique besteedt Foucault aandacht aan de specifieke aard van het 

geweld en bekritiseert hij de strategieën die worden gehanteerd binnen een disciplinair 

discours. De figuur van de homo medicus wordt opnieuw aangevallen omdat deze 

naast de repressieve praxis ook de disciplinaire strategieën van het geweld maskeert. 

Hoewel het gehanteerde paradigma in Lʼhistoire de la folie à lʼâge classique en Le 

pouvoir psychiatrique verschillend is, ben ik van mening dat er twee identieke 

conclusies worden geformuleerd. De inrichtingspsychiatrie moet worden gezien als een 

vorm van machtsuitoefening, zowel vanuit geschiedkundig oogpunt als binnen het 

disciplinair discours dat vandaag de dag wordt gehanteerd. Deze macht wordt telkens 

weer gecamoufleerd aan de hand van de figuur van de psychiater.  

“Cʼest donc un champ de bataille qui est effectivement organisé dans cet asile. Ce qui 

est à maîtriser, cʼest évidemment le fou” (Foucault, 2003, p. 8). “Cette mise en scène, 

lʼorganisation de lʼespace asilaire, le déclenchement et le déroulement de ces scènes 

ne sont possibles, ne sont acceptés et ne sont institutionnalisés quʼ à lʼintérieur 

dʼétablissements qui reçoivent à cette époque-là le statut médical et de la part de gens 

qui ont la qualification médicale” (Foucault, 2003, p. 13). 
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Mijn inziens is de grote meerwaarde van het werk Le pouvoir psychiatrique dat het 

aanspoort tot een zekere vorm van kritische reflectie. Alvorens er sprake kan zijn van 

de verwerping van modellen en het poneren van alternatieven, moet er eerst een 

analyse van het geweld worden doorgevoerd. “Cʼest que cette scène psychiatrique et 

ce qui se trame dans cette scène, le jeu de pouvoir qui se dessine en elle doivent être 

analysés avant tout ce qui peut être soit organisation institutionnelle, soit discours de 

vérité, soit importation de modèles” (Foucault, 2003, p. 33). Na Lʼhistoire de la folie à 

lʼâge classique concludeerden vele auteurs dat de inrichtingspsychiatrie moest worden 

vervangen. Maar in Le pouvoir psychiatrique wordt er getoond dat men eerst 

voldoende moet stilstaan bij enkele primaire analyses. Dit kan gezien worden als een 

kritiek die men vanuit Foucault zou kunnen geven op Cooper en Laing. Het is belangrijk 

om eerst een grondige analyse door te voeren betreffende de gehanteerde 

machtsstrategieën binnen een inrichting alvorens deze op te doeken en te vervangen 

door een onthiërachiserende gemeenschap. Het afschaffen van een hiërarchie kan 

onmogelijk een antwoord bieden op de problemen indien niet eerst het eigenlijke 

probleem grondig wordt geanalyseerd. 
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5. IN DIALOOG MET CLINIQUE DE LA BORDE 

5.1 Inleiding 

Ik heb reeds aangetoond dat een bespreking van de kritieken van de antipsychiatrie 

niet kan gebeuren onder een noemer van gemeenschappelijke standpunten. Elke 

auteur formuleerde immers singuliere standpunten met betrekking tot twee kernpunten: 

de theorievorming betreffende psychische stoornissen en de conceptualisatie van het 

geweld binnen de psychiatrie. Ook Clinique de La Borde zal, aan de hand van de 

institutionele psychotherapie, een eigen visie hanteren omtrent deze fundamentele 

themaʼs. Hoewel de antipsychiatrie en de institutionele psychotherapie beide hevige 

kritieken voeren op de traditionele psychiatrie, verlopen de concrete theoretische 

uitwerkingen van deze twee stromingen op een totaal verschillende manier. Clinique de 

La Borde beschouwt zichzelf als radicaal verschillend van de antipsychiatrie en meent 

dat een dialoog onmogelijk is. Dr. Oury en zijn navolgers formuleren radicale kritieken39 

ten opzichte van de antipsychiatrische auteurs en zijn van oordeel dat de 

antipsychiatrie verantwoordelijk moet worden gesteld voor het sluiten van bepaalde 

klinieken en het op straat zetten van patiënten. Een vaak gehoorde zinsnede binnen 

Clinique de La Borde is: "Il ne faut pas détruire l'hôpital, il faut le soigner!". 

Ik ben van mening dat Clinique de La Borde toch gezien kan worden als een anti-

instituut. Er worden concrete kritieken op de hedendaagse inrichtingspsychiatrie 

geformuleerd en eveneens ideeën geponeerd om de psychiatrische instellingen 

radicaal anders te benaderen. Mijn bedoeling is om in dit hoofdstuk de theorieën die 

binnen Clinique de La Borde worden gehanteerd ten opzichte van de psychose en het 

geweld binnen de psychiatrie duidelijk uiteen te rafelen. Enkel op die manier kunnen 

gelijkenissen en verschilpunten met de antipsychiatrische auteurs worden aangetoond. 

Dit alles creëert een nieuwe, open beweging en de mogelijkheid tot dialoog tussen 

beide stromingen en tussen de verschillende auteurs onderling. 

 

 

39. Een concreet voorbeeld: “Sur le plan de la pratique psychiatrique, certaines formes naïves de ce quʼon 
a appelé lʼanti-psychiatrie font des amalgames qui empêchent dʼavoir accès à ce qui se manifeste. 
Certains anti-psychiatres disaient même quʼil ne se manifestait rien du tout et que la schizophrénie était 
une invention de flics!” (Oury, 1989, p. 91). 
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5.2 De Visie op Psychose 

Oury beschouwt psychotische symptomen als singuliere reconstructies die tot stand 

komen na het doormaken van een existentiële catastrofe. Deze catastrofe moet gezien 

worden als het beleven van het einde van de wereld40. Het subject valt helemaal uit 

elkaar. Na het doormaken van een psychotische crisis tracht de psychoticus zichzelf 

terug te vormen. Er wordt een nieuwe identiteit, een nieuwe ander en een nieuwe 

wereld gevormd. “Cette catastrophe existentielle (…) elle est suivi dʼun temps de 

reconstruction de la personnalité, comme après le déluge. Cette reconstruction peut 

prendre une forme délirante, une forme de restriction des champs, restriction du 

monde, changement total des croyances, avec utilisation de toute la culture acquise, 

avec des emprunts à la mythologie ou à la Bible, au monde technique. Tout ça fait, 

quʼexistentiellement, il y a un vécu de modification absolue de la personnalité” (Oury, 

1989, p. 49-50). 

Een voortdurende creatie is levensnoodzakelijk want zo kan het dreigend uiteenvallen 

van het lichaam worden tegengegaan. Het steeds opnieuw reconstrueren vormt het 

levenswerk van een psychotisch subject. “Chez beaucoup de psychotiques, quand 

quelque chose se  crée, une œuvre, cʼest plus quʼune nécessité. Il sʼagit dʼune fonction 

de re-création de soi-même” (Oury, 1989, p.134). Oury beklemtoont dat het werk van 

een psychotische patiënt er in bestaat zijn gedissocieerde brokstukken continu te 

verzamelen (ʻse rassembler41ʼ). Het gaat niet om een eindproductie maar om het 

steeds opnieuw creëren. Ik maak de vergelijking met het concept Gestaltung zoals dit 

werd geformuleerd in het boek Bildernei der Geisteskranken (Prinzhorn, 1922). 

Gestaltung kan niet worden vertaald als ʻvormʼ maar als het dynamisch werkwoord ʻin 

vorm gietenʼ. Het gaat niet om een statisch eindpunt maar om een continue 

dynamische handeling. 

Op dit punt kan de vergelijking gemaakt worden met de theorieën van enkele 

antipsychiatrische auteurs. Cooper legt de nadruk op de gezinscontext en beschouwt 

schizofrenie als een strategie om tot autonomie te komen. Het subject moet worden 

ondersteund om doorheen zichzelf te groeien en tot vernieuwing te komen.  

40. Deze visie werd gebaseerd op het boek Le vécu de la fin du monde dans la folie (Tosquelles, 1986). 

41. De nadruk op ʻse rassemblerʼ wordt ook getoond in het therapeutisch werken binnen Clinique de La 
Borde: “Espace dʼaccueil. Lʼorange accueil comme on lʼappelle ici la petite réunion matinale du secteur, un 
temps pour rassembler personnes, objets et idées” (André, 2010, p. 46). 
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“We need to be perpetually renewed, born again from the ashes of a temporary state of 

disintegration or death” (Cooper, 1967, p. 92). Laing ziet het psychotisch subject in zijn 

latere theorieën42 als een ontdekkingsreiziger die radicaal afstand neemt van een 

repressieve normaliteit. “Can we not see that this voyage is not what we need to be 

cured of but that it is itself a natural way of healing our own appalling state of alienation 

called normality?” (Laing, 1967, p. 136). De auteurs hebben een erg verschillende visie 

op psychose: Oury beschouwt het als een continue reconstructiepoging, Cooper als 

een poging om autonomie te realiseren en Laing als het in contact komen met een 

innerlijk zelf. Los van deze conceptualisaties staat bij de drie auteurs centraal dat het 

om een dynamische handeling gaat. Mijn inziens vormt dit een gemeenschappelijk 

kenmerk. De auteurs verwoorden op hun eigen manier een basiskarakteristiek van de 

psychose: de praxis. De psychotische praxis bestaat er uit dat het subject doorheen 

zijn singuliere creaties als actieve agens uiteindelijk zichzelf construeert. Het gaat om 

Gestaltung en om “Le chemin qui se fait en marchant!” (Oury, 1989, p. 60). Ook Szasz 

verwoordt aan de hand van het onderscheid tussen een gebeurtenis en een actie een 

eerste inzicht in die richting. “Hysteria and all the other so-called mental illnesses are in 

the nature of actions. They are made to happen by sentient, intelligent human beings 

and can be understood in the framework of games” (Szasz, 1974, pp 200-201). 

Vanuit de ideeën van Oury moet er een zekere nuance worden aangebracht binnen de 

theorievorming van Cooper en Laing. De psychotische praxis verdient vanuit een 

ethische houding een herwaardering maar de auteurs gaan hierin een stap te ver. De 

bekritisering van de collectieve conformiteit getuigt van een verregaande 

radicalisering43. Ethische argumenten worden vermengd met politieke en 

maatschappelijke kritieken. Er mag echter niet vergeten worden dat een collectieve 

constructie vaak stabiliserend werkt maar dat een psychoticus hier niet kan op 

rekenen. Hij kan geen beroep doen op een neurotisch vertoog en moet als het ware 

een privéoplossing creëren.  

 

42. Laing vertoont binnen zijn verschillende boeken steeds andere standpunten maar zijn existentialistisch 
discours blijft mijn inziens onophoudelijk aanwezig. 

43. “From the womb we are born into the box of the family from which we progress into the box of the 
school. By the time we leave school we have become so conditioned to being in a box that from then on 
we erect our own box, prison, bin around us until, finally with relief, we are put into the coffin or the oven” 
(Cooper, 1967, p. 32). 
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De singulariteit en creativiteit binnen zijn constructie zijn structureel noodzakelijk. Het 

zijn de uitvindingen van ʻUn-tout-seulʼ (Miller, 2004, p. 12). “Dʼaffirmer que le 

schizophrène délirant nʼest pas un sous-homme. Cʼest quelquʼun qui reste un sujet. 

Quelquʼun quʼon doit respecter tout autant quʼun autre (…) Mais ce nʼest pas parce 

quʼon est fou quʼon est génial. Par contre il y a des potentialités qui nʼauraient jamais 

été exploitées, qui ne seraient jamais manifestées sʼil nʼy avait pas eu de catastrophe 

schizophrénique” (Oury, 1989, pp. 61-62). 

Naast een beklemtoning van de psychotische praxis, legt Oury eveneens de nadruk op 

het Reële dat ongelimiteerd de psychoticus overvalt. Hij plaatst ʻLes champs du préʼ op 

de voorgrond. Dit is een bepaald veld waar er zich iets afspeelt alvorens enige 

symbolisatie mogelijk is. “Cʼest un lieu du pré: pré-représentatif, pré-indicatif, pré-

intentionnel (…) Cʼest avant la cristallisation en système représentatif” (Oury, 1989, p. 

58). Datgene wat er op dergelijke plaats aanwezig is benoemt Oury als ʻles sensations 

primordialesʼ. Het zijn bepaalde sensaties die aan de basis liggen van alles wat beleefd 

wordt maar die in eerste instantie niet kunnen worden gesymboliseerd. Vanuit ʻLes 

champs du préʼ kunnen de singuliere creaties van het psychotisch subject ontspringen. 

Deze conceptualisatie vertoont sterke overeenkomsten met wat Deleuze en Guattari 

formuleerden betreffende het productieproces. Ze beschouwen het onbewuste als een 

werkplaats waar verlangmachines aanwezig zijn en tonen het belang aan van het 

Reële en van een oorspronkelijke primaire emotie. “Délire et hallucination sont seconds 

par rapport à lʼémotion vraiment primaire qui nʼéprouve dʼabord que des intensités, des 

devenirs, des passages” (Deleuze&Guattari, 1972, p. 25). Ze bekritiseren de Oedipale 

mythe omdat de Reële emotie buitenspel wordt gezet. Ook Oury meent dat het Reële, 

ʻles sensations primordialesʼ en ʻLes champs du préʼ vaak door de neuroticus44 worden 

afgedekt. “Dans la vie quotidienne, dans notre vie de normopathe, on est pris par des 

relations, des intérêts, par la télé, les médias, les journaux, les vacances,… On est 

dans un tout autre registre qui ne facilite pas, bien au contraire, un accès à ce lieu 

particulier, à ce site, espace dʼémergence, de manifestation des troubles 

fondamentaux de psychose” (Oury, 1989, p. 80).  

 

44. Een neuroticus wordt binnen de theorieën van Oury ook als normopaat aangeduid. 



	  

50	  

Oury benadrukt dat het belangrijk is om te onderkennen in welk veld men zich met de 

psychose bevindt. Om een patiënt op een ethische manier te kunnen benaderen moet 

men aanwezig zijn in een gemeenschappelijke ʻpaysageʼ. Men moet ʻLes champs du 

préʼ kunnen situeren en weten in welke verhouding men hier tegenover staat. Dit vormt 

de basis van een differentiaaldiagnose. “Cʼest en effet le style même du paysage qui 

me fera porter tel ou tel diagnostic” (Oury, 1989, p. 83). Szasz verwerpt radicaal het 

diagnosticeren van subjecten omdat hij geestesziekten als een mythe beschouwt. Hij 

verzet zich hevig tegen een DSM-diagnose. Ik ben van mening dat Oury een 

genuanceerdere visie hanteert. Hij is voorstander van het diagnosticeren van patiënten 

maar hanteert een andere werkwijze. Het gaat niet om het label maar om de 

beschrijving van het veld waarin men zich bevindt. “Il faut plusieurs pages pour faire un 

diagnostic, tenir compte dʼun tas de choses: cʼest ça un diagnostic. Ca veut dire, 

singulariser” (Oury, 2007, p. 194). 
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5.3 De Visie op het Geweld binnen de Psychiatrie 

Oury formuleert een geheel eigen visie op het geweld binnen de psychiatrie en de 

manier waarop dit kan bestreden worden. Hij beschouwt een psychiatrische inrichting 

als mogelijks erg schadelijk voor een patiënt. “Elk ziekenhuis is zelf ziek45 en moet 

behandeld worden opdat het een psychotherapeutisch midden zou kunnen worden in 

plaats van een haard van passiviteit, geweld, vervreemding en uitsluiting” (De 

Bisschop, 2009, p. 11). Er is steeds een contradictie46 aanwezig tussen de financiële 

en economische regelgevingen en de dagdagelijkse noden van het subject. “Il est 

démontré que ce qui est organisé par lʼétat est en contradiction avec les subtilités, les 

inattendus, les nuances, les petits détails de la vie quotidienne, avec tout ce qui ne 

peut pas être formalisé” (Oury, 2007, p. 50). Dit gegeven mag geen aanleiding vormen 

om de inrichtingspsychiatrie af te schaffen maar er moet wel een continue analyse 

gebeuren van het algemene klimaat (lʼambiance) en van de onderlinge relaties. De 

inrichting moet worden verzorgd alvorens er een therapeutische functie kan worden 

opgenomen. “Het is op deze grondstenen dat de institutionele psychotherapie haar 

praktijk opricht vanuit het voortdurend in vraag stellen van de noodzakelijke inrichting 

van de ruimte, de ruimte-tussen-de-mensen, het overdrachtsveld opdat een ontmoeting 

met iets van de orde van het reële zou kunnen plaatsvinden zonder al te veel schade te 

berokkenen” (De Bisschop, 2009, p. 11). Het verzorgen van de inrichting gebeurt op 

twee vlakken: zowel de sociale aliënatie als het onbewuste van ieder subject moeten in 

rekening worden gebracht. Dit vormt de essentiële institutionele analyse van waaruit 

alles ontspringt. Er moet een dialoog worden gevoerd tussen de maatschappij en het 

verlangen van ieder subject binnen de instelling. Indien dit niet gebeurt wordt iedere 

bestaansmogelijkheid onder de voet gelopen door een opgelegde hiërarchie. “Alors 

pour pouvoir soigner quelquʼun il faut tenir compte du singulier et pour pouvoir le faire il 

faut lutter dʼune façon permanente contre ce qui nous empêche de le faire: lʼaliénation 

massive sociale qui met en place de telles dispositions bureaucratiques et idéologiques  

45. “Ziek vanwege de functie die zij verzekert voor de maatschappij, ziek vanwege haar financiële 
afhankelijkheid van de staatstructuren, ziek vanwege haar eigen noodzakelijke organisatie via 
administratie en hiërarchie, ziek vanwege fenomenen die zich binnen de groepen afspelen: rivaliteiten, 
clanvorming en zoeken van een zondebok” (De Bisschop, 2009, p. 15). 

46. “Comment décider dʼavoir un sourire, à un certain moment, quand on croise un malade paranoïaque, 
un sourire qui va compter peut être pour des semaines, qui va modifier la vie? Ca ne se comptabilise pas, 
ce nʼest pas pris dans lʼéconomique, dans le technologique, dans je ne sais quelle bureaucratie! On ne 
peut pas comptabiliser ces choses-là” (Oury, 2007, p. 65). 
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ou une hiérarchie absurde et sauvage qui annihile tout exercice concret de 

responsabilités partagées” (Oury, 2007, p. 56). Op dit punt kunnen we reeds de 

vergelijking maken met Foucault. Foucault situeert het geweld binnen de 

inrichtingpsychiatrie als een repressieve praxis die wordt gecamoufleerd aan de hand 

van een medische figuur. In Le pouvoir psychiatrique pleit hij voor een grondige 

analyse van de onderdrukkende strategieën die binnen een instelling worden 

gehanteerd. Clinique de La Borde zal een dergelijke analyse trachten door te voeren. 

Deze stelling lijkt in eerste instantie een vage omschrijving. Er moet daarom voldoende 

aandacht worden besteed aan de manier waarop er in La Borde gewerkt, 

gediscussieerd en vooral geleefd wordt. Enkel zo kan duidelijk worden welke 

werkmiddelen de institutionele psychotherapie hanteert om een institutionele analyse 

mogelijk te maken.  

Binnen Clinique de La Borde wordt er ʻune boîte dʼoutilsʼ gehanteerd om stil te staan bij 

wat er zich in de kliniek afspeelt. Zo vinden er gedurende de dag veel 

discussiemomenten plaats waarbinnen de vooroordelen en de onbewuste verlangens 

geanalyseerd worden. “Il faut être vigilant vis-à-vis de soi car on a beaucoup de 

préjugés, des idées toutes faites. Pour être là, sans être nocif, ça demande un exercice 

de critique de sa propre idéologie, car le fait quʼon appartienne à la société implique 

que lʼon partage, sans le savoir, les préjugés de la société” (Oury, 2007, p. 68). 

Daarnaast zal men trachten een verschuiving te bewerkstelligen van het statuut naar 

de verschillende rollen en functies. Het statuut weerspiegelt de invloed van de staat en 

wordt gecapteerd onder een specifieke terminologie. Zo is er sprake van de psychiater, 

de monitor, de patiënt,… In La Borde wordt de nadruk echter vooral gelegd op de 

verschillende functies die worden vervuld: de verzorgende functie, de onthalende 

functie47,… De functies worden gemeenschappelijk gedragen en staan los van enig 

statuut48. Op die manier wordt iedereen op een bepaalde manier een ʻsoignantʼ en een 

ʻsoignéeʼ. De verschillende rollen beginnen door elkaar te vloeien. Een statutaire 

hiërarchie wordt op deze manier vervangen door een functionele hiërarchie.  

 

47. De onthalende functie wordt binnen Clinique de La Borde hoog in het vaandel gedragen: “La fonction 
dʼaccueil ne dépend pas dʼun moment, de lʼarrivée dʼun malade à la clinique par exemple mais dʼune façon 
dʼêtre, disponible, ouverte à lʼautre, à tout moment, surtout quand ça menace de ne pas aller” (Oury, 2007, 
p. 102). 

48. “Le statut, cʼest celui qui vous est donné par votre histoire, par vos diplômes, par lʼétat, par votre 
salaire mais un statut nʼest pas une fonction soignante” (Oury, 2007, p. 76). 
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Er kan een vergelijking gemaakt worden met enkele antipsychiatrische auteurs. Cooper 

beschouwt het geweld als een bondgenootschap tussen het gezin, de maatschappij en 

de psychiatrische inrichting waarbij een subject als patiënt wordt aangeduid. Laing 

situeert het geweld als het kneden van collectief gedeelde handelingen waardoor de 

singuliere ervaring wordt onderdrukt. Ik ben van mening dat alle auteurs die in deze 

literatuurstudie besproken worden in zekere mate kritiek leveren op de staatsinmenging 

binnen de psychiatrie. Cooper en Laing creëerden de onthiërachiserende 

gemeenschappen als potentiële oplossing maar botsten voortdurend op problemen, 

conflicten en kritiek. Ik ben van mening dat Oury duidelijk toont waarom: het gaat niet 

zozeer om het afschaffen van de rollen maar om het creëren van functies die los van 

enig statuut worden gedeeld. Enkel op die manier kan er een collectieve 

verantwoordelijkheid worden bereikt. Ik ben van mening dat Cooper reeds een eerste 

aanzet hiertoe vormde wanneer hij sprak over authentiek en inauthentiek gezag. “If 

staff have the courage to shift themselves from this false position they may discover 

real sources of authority in themselves. They may also discover such sources in the 

others who are defined as their patients” (Cooper, 1967, pp. 108-109). Het lijkt alsof hij 

hier een eerste poging onderneemt om iets van een functie te conceptualiseren. 

Ik ben van mening dat er eigenlijk geen sprake is van een functionele hiërarchie. Het 

lijkt mij passender om te praten over een functionele dehiërarchisering. Het gaat 

immers niet om een piramidale structuur waar een bepaald statuut aan het hoofd staat 

maar om een policentrische beweging. Er zijn een aantal evenwaardige functies die 

gedragen worden door verschillende subjecten en waartussen er een vloeiende 

beweging gevormd wordt. De therapeutische hulpmiddelen van vrije circulatie, Club en 

het collectief moeten hier gesitueerd worden. De Club bestaat uit iedere persoon die op 

dat moment aanwezig is binnen Clinique de La Borde. Het is een collectief orgaan 

waardoor iedereen een zekere verantwoordelijkheid voor de kliniek kan opnemen. De 

vrije circulatie laat toe dat een subject zich ongebonden beweegt tussen verschillende 

plaatsen, verschillende mensen,… Dit gebeurt met het doel om de kliniek zo 

heterogeen mogelijk te maken en om een opening te laten om elkaar op een 

verschillende manier te kunnen ontmoeten. Er wordt een multireferentieel veld 

gecreëerd waarop de massale psychotische overdracht zich kan enten. Een duale 

overdracht wordt vermeden aan de hand van een heterogeen overdrachtsveld. Op dit 

punt belichaamt de werkwijze binnen La Borde een andere visie dan de theorieën van 
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Szasz. Szasz pleit immers voor een ʻPrivate Practice Situationʼ om zo een strikte 

scheiding tussen de staat en de psychiatrie te bewerkstelligen. Ik stelde mij reeds de 

vraag of deze therapeutische setting wel kan gehanteerd worden bij een psychotische 

problematiek. Oury stelt deze vraag en oordeelt dat de duale overdracht moet worden 

vermeden en dat een heterogeen overdrachtsveld strikt noodzakelijk is. Hij stelt 

eveneens dat een mogelijke scheiding tussen staat en psychiatrie te radicaal en 

onmogelijk realiseerbaar is. De staatsinmenging wordt wel als een mogelijk probleem 

onderkend en er wordt een institutionele analyse vooropgesteld. Beide auteurs 

erkennen eenzelfde probleemstelling maar hanteren een andere visie en stellen 

eveneens een andere oplossing voorop. Mijn inziens is de visie die binnen Clinique de 

La Borde wordt gehanteerd realistischer en getuigt ze eveneens van een grote kennis 

betreffende de psychotische kliniek.  

Ter afsluiting van dit hoofdstuk ben ik van mening dat het noodzakelijk is om een 

bepaald aspect te accentueren: een institutionele analyse bestaat niet an sich. Er mag 

niet uit het oog worden verloren dat er geen specifiek model of protocol wordt 

vooropgesteld. Het onderscheid tussen rol-statuut-functie en de verschillende 

werkmiddelen die worden gehanteerd, dienen om een continue dialoog mogelijk te 

maken. Een specifiek einddoel is niet mogelijk en niet wenselijk. “La psychothérapie 

institutionnelle, cʼest un mouvement, si on nʼest plus là, il nʼy a plus rien. Cʼest lié à un 

travail permanent” (Oury, 2007, p. 60). De institutionele psychotherapie moet worden 

beschouwd als een continue beweging. Mijn inziens moet dit worden gerelateerd aan 

de theorievorming betreffende de psychose. In beide gevallen gaat het immers om de 

praxis. In de psychotische praxis gaat het niet om een finaal doel maar om de steeds 

vooruit schrijdende weg waarlangs zichzelf, de ander en de wereld worden 

gefabriceerd. De institutionele analyse is eveneens een voortdurende beweging waarbij 

onophoudelijk vragen worden gesteld en  waarbij een finaal antwoord onmogelijk en 

zelfs uiterst schadelijk is. Het is een steeds in-vraag-stellende praxis (De Bisschop, 

2009, p. 14).  

Het is noodzakelijk om een heterogene groep van mensen te hebben die onderling 

verschillend zijn en waartussen hevige discussies mogelijk zijn. Het doel is niet om tot 

een gezamenlijke oplossing te komen maar om steeds opnieuw zaken in vraag te 

kunnen stellen. Een open houding kan enkel op die manier worden gegarandeerd. 

“Mais les conflits se manifestent justement parce quʼil y a une hétérogénéité et que 
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chaque personne est une personne et pas une autre. Les conflits, ça nʼa de sens que 

si on les met en question, non pour les faire disparaître, mais pour les analyser” (Oury, 

2007, p. 129). Ik verwijs naar Félix Guattari die in dit overzicht samen met Deleuze 

werd opgenomen betreffende hun werk LʼAnti-Oedipe. Guattari was een goede vriend49 

van Oury en verbleef tientallen jaren in Clinique de La Borde. Vaak vonden er hevige 

discussies tussen hen plaats omdat hun theorieën grote verschillen vertonen. Zo was 

Oury radicaal gekant tegen de ideeën betreffende de schizoanalyse. Ik ben van 

mening dat Guattari net daarom een belangrijk figuur was binnen de kliniek: niet zozeer 

om zijn theorieën op zich maar omdat hij een mogelijkheid tot discussie opende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Polack, die zelf enkele jaren in Clinique de La Borde verbleef, vertelt: “Toutes les équipes se 
constituent sur la base dʼaffinités, par cooptation. Oury demande à Félix de venir parce que cʼest son ami. 
Il se connaissent bien et depuis longtemps à La Garenne-Colombes, dans la banlieue parisienne” (De 
Bisschop et al., 2009, p. 185). 
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6. RELEVANTIE VOOR DE HEDENDAAGSE PSYCHIATRIE 

6.1 Inleiding 

 

In deze studie heb ik de kritieken van de antipsychiatrische auteurs met betrekking tot 

de inrichtingspsychiatrie besproken. Ik legde de nadruk op de visie op psychische 

stoornissen en de conceptualisatie van het geweld binnen de psychiatrie. Op deze 

manier werd er een dialoog mogelijk met Clinique de La Borde. Doorheen het ontrollen 

van dit onderzoeksproces kwam ik tot de conclusie dat enkele basisaspecten nog 

steeds brandend actueel zijn. Cooper, Laing en Oury beschouwen de psychose als 

een praxis en zowel Foucault als Oury stellen dat een analyse van het geweld binnen 

de psychiatrie noodzakelijk is om therapeutisch handelen mogelijk te maken. Deze 

twee kernpunten (praxis en institutionele analyse) moeten mijn inziens ook vandaag de 

dag worden geaccentueerd. Er wordt steeds vaker een overgang gemaakt van een 

residentiële opname naar meer ambulante hulp. Artikel 107 stelt dat er een deel van de 

financiële middelen die aan psychiatrische klinieken wordt verschaft, moet worden 

gebruikt om zorgcircuits en zorgnetwerken mogelijk te maken. Ik ben van mening dat 

deze evolutie zich vaak voltrekt zonder dat er bepaalde kritieken van de antipsychiatrie 

en de institutionele psychotherapie in rekening worden gebracht. Ik wil accentueren dat 

het belangrijk is om de ideeën omtrent de psychotische praxis en de institutionele 

analyse terug in rekening te brengen. Dit hoofdstuk vormt als dusdanig een eerste 

antwoord op de vraag naar welke inzichten een dialoog tussen de antipsychiatrie en de 

institutionele psychotherapie verschaft betreffende de hedendaagse psychiatrie. Het 

moet worden gezien als een addendum waarin ik vooral de noodzaak tot verder 

onderzoek wil aantonen.  

 

6.2 De Psychotische Praxis 

 

Het is belangrijk om voldoende stil te staan bij het concept ʻpraxisʼ. Cooper, Laing en 

Oury hanteren erg verschillende visies omtrent de psychose. Het enige 

gemeenschappelijke kenmerk is dat ze het psychotisch functioneren beschouwen als 

een praxis: het is een steeds vooruit schrijdende weg waarlangs zichzelf, de ander en 

de wereld onophoudelijk worden geconstrueerd. Een eindpunt is onmogelijk en zelfs 

niet wenselijk omdat het gaat om de continue beweging van het creëren. Het gaat om 
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een Gestaltung (Prinzhorn, 1922) en om “Le chemin qui se fait en marchant!” (Oury, 

1989, p. 60). Om deze praxis te ondersteunen is het belangrijk dat er een 

multireferentieel overdrachtsveld wordt gehanteerd. De psychoticus heeft nood aan 

contact met verschillende personen, op verschillende locaties,… Enkel op deze manier 

kan de psychoticus zich onderscheiden van de buitenwereld en in een voortdurende 

beweging een reconstructie van zichzelf bewerkstelligen. Aan de hand van dit 

overdrachtsveld wordt eveneens een te massale duale overdracht vermeden. De 

multireferentiële overdracht kan worden gerealiseerd aan de hand van therapeutische 

hulpmiddelen zoals het collectief, de Club en een vrije circulatie. Dit is de manier van 

handelen die zich binnen Clinique de La Borde voltrekt.  

 

Maar in welke mate kan de psychotische praxis worden ondersteund via ambulante 

hulp? Is de mogelijkheid tot een multireferentieel veld enkel haalbaar via een 

residentiële opname? Dit zijn enkele vragen waarover moet worden gereflecteerd 

alvorens de deïnstitutionalisering zich voltrekt binnen de psychiatrische instellingen die 

zich richten op een psychotische problematiek.  

 

6.3 De Institutionele Analyse 

 

Niet enkel de psychose maar ook het therapeutisch handelen moet worden 

geconceptualiseerd als een praxis. Er is nood aan een steeds in vraag stellende 

beweging betreffende het geweld in de psychiatrie. Foucault en Oury tonen immers 

aan dat de hulpverlening inherent is verbonden aan machtsuitoefening en dat iedere 

psychiatrische instelling au fond ziek is (De Bisschop, 2009, p. 15). Dit betekent niet 

dat de residentiële instellingen moeten worden afgeschaft maar dat een institutionele 

analyse onontbeerlijk is. Er moet worden nagegaan of het maatschappelijk belang de 

verlangens van elk subject niet in het gedrang brengt. De essentiële basis is het 

reflecteren over welk staatsbelang er wordt gediend en in welke manier dit kan worden 

verenigd met de noden van elke patiënt. Het is een fundamentele basishouding omdat 

er enkel op deze manier sprake kan zijn van een ethische behandeling.  

 

Een institutionele analyse is niet alleen noodzakelijk binnen een residentiële instelling 

maar moet ook in rekening worden gebracht bij elke vorm van ambulante hulp. De 

outpatient zorg staat immers niet noodzakelijk garant voor een ethische behandeling 
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van de psychiatrische patiënt. Zo verwerpt Szasz de recente ontwikkelingen van 

psychiatrische deïnstitutionalisering en ambulante zorg omdat ze net door de staat 

worden geregeld (Szasz, 2007, pp 15-62). Het is belangrijk om deze opvatting vandaag 

de dag in rekening te brengen. Ik ben van mening dat de reden voor de recente 

hervormingen vaak wordt gecamoufleerd. Ik stel mij de vraag in welke mate het belang 

van ieder subject ondergeschikt staat aan het staatsbelang. Ik wil duidelijk stellen dat ik 

noch Artikel 107 noch enige vorm van outpatient zorg afwijs maar dat ik wil 

accentueren dat men een grondige analyse niet uit het oog mag verliezen bij een 

ambulante hulpverlening. Het is noodzakelijk om te reflecteren over de normen en 

waarden die worden gehanteerd en op welke manier deze conflicteren met de noden 

van de patiënt. Ik pleit voor een ethische praxis waarbij dialoog en discussie worden 

gewaardeerd.  

 

Ik wil beklemtonen dat een grondige analyse niet kan leiden tot een ideale 

therapeutische situatie. Een perfect ethische behandelingsmodaliteit is structureel 

onmogelijk. Dit betekent niet dat ik pleit voor een stagnatie binnen het psychiatrisch 

veld waarbij iedere mogelijke verandering wordt afgevoerd. Ik wil enkel benadrukken 

dat een continue reflexieve beweging noodzakelijk is.  

 

De antipsychiatrie en de institutionele psychotherapie openen de mogelijkheid tot een 

dergelijke discussie. Maar ook binnen deze kritische stromingen wordt er vaak 

vervallen in een bepaald eindmodel. Ik verwijs naar de onthiërachiserende 

gemeenschappen van Cooper en Laing. Deze werden in eerste instantie gezien als 

een perfecte oplossing op het geweld binnen de inrichtingspsychiatrie omdat ze komaf 

maakten met een hiërarchische structuur. Deze gemeenschappen bleken echter niet 

haalbaar te zijn en veroorzaakten vele problemen zoals seksueel geweld, fysieke 

agressie en zelfmoordpogingen (Berlim, Fleck & Shorter, 2003, p. 63). De 

antipsychiatrie wordt eveneens vaak bekritiseerd door psychiatrische patiënten omdat 

het een stroming van bovenaf was, vanuit de psychiaters zelf. Het ging over het belang 

van patiënten zonder dat deze echt werden betrokken. Ex-patiënten hebben een 

nieuwe kritische stroming, de Mental Health Consumerism, opgericht om zelf actief het 

woord te kunnen voeren. “Consumerists wanted to keep their movement in the hands 

of prior patients. They had no interest in being led by psychiatrist intellectuals who had 

done little during the antipsychiatry movement to reach out to struggling ex-patients” 
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(Rissmiller & Rissmiller, 2006, p. 865). In Clinique de La Borde wordt sinds het 

overlijden van Guattari elke vorm van dialoog met de antipsychiatrie afgesloten. Ik haal 

deze voorbeelden aan om te tonen dat zelfs kritische stromingen kunnen vervallen in 

het promoten van een specifiek model waarbij een grondige reflectie uit de weg wordt 

gegaan. “The general principle is that a liberating rule may, in due time, become 

another method of oppression” (Szasz, 1974, p. 174). “Une idéologie, pour le moins 

fétichiste, réduit lʼexistence humaine à une série de besoins quʼun cadre ou plutôt un 

protocole prévoit, classe, codifie. Elle incarne lʼillusion dʼune langue unique, universelle, 

capable de dire le réel et qui puisse ranger la réalité quʼelle signifie selon une seule et 

même logique, évidemment quantitative” (Ménard, 2009, p. 274). 

 

Zowel binnen de antipsychiatrie, als binnen de institutionele psychotherapie en tout 

court binnen iedere vorm van hedendaagse psychiatrie is er nood aan een hoge 

waakzaamheid en een steeds in vraag stellende ethische praxis. “Yet at its core ethics 

has to retain its humanism and guard against influences from every quarter that tries to 

make it a set of rules thereby negating the diversity and uniqueness of our patients” 

(Bloch & Pargiter, 2002, p. 522). De theorieën rond een continue institutionele analyse 

zijn brandend actueel en moeten in rekening worden gebracht betreffende de 

veranderingen die zich vandaag de dag binnen de psychiatrie afspelen. 
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7. CONCLUSIE 

 

Mijn eerste onderzoeksvraag was de vraag naar de kritieken van de antipsychiatrie op 

de inrichtingspsychiatrie. Ik kon deze algemene vraag pas behandelen toen ik een 

onderscheid maakte tussen de verschillende auteurs enerzijds en anderzijds tussen de 

visie op psychische stoornissen en op het geweld binnen de psychiatrie.  

 

De antipsychiatrische auteurs formuleren erg verschillende theorieën betreffende 

psychische stoornissen. Cooper beschouwt schizofrenie als een kenmerk van een 

specifieke microsociale situatie waarin een subject er niet in slaagt zich los te wringen 

uit verstikkende gezinspatronen. Hij beschouwt de schizofrene praxis als een poging 

om autonomie te bereiken. Laing hanteert een existentialistische visie waarin een 

subject als een geheel, binnen zijn relaties en in zijn wereld moet worden bestudeerd. 

Doorheen Laings verschillende werken is er een accentverschuiving betreffende de 

conceptualisatie van schizofrenie aanwezig. In eerste instantie definieert hij 

schizofrenie als een splijting tussen het ʻinner selfʼ en het ʻfalse selfʼ. Daarna hecht hij 

steeds meer aandacht aan de ruimere gezinscontext. In zijn latere ideeën  beschouwt 

hij het schizofrene subject als een ontdekkingsreiziger die afstand neemt van een 

repressieve normaliteit. Szasz is van mening dat het concept ʻpsychische stoornissenʼ 

een mythe is. Het gaat om deviante handelingen die worden geclassificeerd. Deleuze & 

Guattari zien de psychose als een productieproces waarbij Reële fluxen vrij circuleren. 

Ze beklemtonen het belang van het Reële en van het continu produceren binnen het 

psychotisch functioneren. 

 

De verschillende auteurs formuleren uiteenlopende kritieken en verschillende visies 

betreffende het geweld binnen de inrichtingspsychiatrie. Cooper beschouwt het als een 

bondgenootschap tussen het gezin, de maatschappij en de psychiatrische inrichting 

waarbij een subject als patiënt wordt aangeduid en in een passieve positie wordt 

geplaatst. Laing situeert het geweld binnen de samenleving als het kneden van 

collectief gedeelde handelingen waardoor de singuliere ervaring wordt onderdrukt. 

Hierdoor ontstaat er een vervreemding van het innerlijke zelf. Szasz ziet het 

bestempelen en classificeren van gedragingen als een vorm van sociale controle. Het 

dient enkel en alleen om een zondebok aan te duiden om als dusdanig 

maatschappelijke wantoestanden te camoufleren. Hij pleit voor een radicale scheiding 
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tussen staat en psychiatrie. Deleuze & Guattari formuleren het geweld als het 

dwingend neurotiseren van een subject. In de maatschappij, maar ook binnen de 

inrichtingspsychiatrie en de psychoanalyse, wordt de nadruk te veel gelegd op oedipale 

interpretaties. Dit doet onrecht aan het Reële van het productieproces. Foucault 

beschouwt de inrichtingspsychiatrie als inherent gewelddadig. Sinds haar ontstaan is 

het een vorm van sociale controle. Deze praktijken worden gecamoufleerd door het 

gebruik van een medisch discours. Vandaag de dag kan het geweld, aldus Foucault, 

concreet worden gezien als bepaalde strategieën die binnen een disciplinaire 

machtsuitoefening worden gehanteerd. Het zijn controlerende strategieën die het 

subject in een totale greep houden. 

 

Mijn tweede onderzoeksvraag richtte zich naar de weerklank van deze kritieken binnen 

het ʻanti-instituutʼ Clinique de La Borde. La Borde kan worden gezien als een ʻanti-

instituutʼ omdat er kritieken worden geleverd op de traditionele inrichtingspsychiatrie. 

De instelling hanteert aan de hand van de institutionele psychotherapie een geheel 

eigen visie. De analyse van de ideeën heb ik, net zoals bij de kritieken van de 

antipsychiatrie, toegespitst op de visie omtrent psychische stoornissen en omtrent het 

geweld binnen de psychiatrie. Op die manier kon er een dialoog tot stand komen 

tussen de verschillende stromingen en tussen de verschillende auteurs onderling. 

 

Oury beschouwt de psychose als een continue beweging na het doormaken van een 

existentiële crisis. Het subject tracht binnen deze beweging zichzelf, de wereld en de 

ander te reconstrueren. Op dit punt kan de vergelijking gemaakt worden met Cooper en 

Laing. De drie auteurs omschrijven de psychose immers als een praxis. Oury legt 

binnen zijn theorievorming eveneens de nadruk op het Reële en op het creëren. Dit 

vormt een gemeenschappelijk kenmerk met Deleuze & Guattari. 

 

Oury beschrijft een residentiële opname als een gewelddadig gebeuren omdat de 

instelling zelf ziek is. De instelling is ziek omdat er inherent een contradictie aanwezig 

is tussen het staatsbelang en de noden van de patiënt. Oury wijst onophoudelijk op de 

nood aan een institutionele analyse waarbij dergelijke contradicties worden 

bestudeerd. Hij hanteert een minder radicale visie dan Szasz die pleit voor een 

scheiding tussen staat en psychiatrie. Oury volgt eerder de standpunten van Foucault, 

die in zijn latere werken aantoonde dat een analyse van de gehanteerde strategieën 
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binnen een psychiatrische instelling noodzakelijk is. 

 

Door het vergelijken van de  antipsychiatrie en de institutionele psychotherapie met 

betrekking tot hun visie omtrent de psychische stoornissen en omtrent het geweld 

binnen de psychiatrie, kwam ik tot de conclusie dat twee kernaspecten vandaag de dag 

nog steeds relevant zijn: de psychotische praxis en de institutionele analyse. In het 

laatste hoofdstuk heb ik een eerste aanzet gegeven om verder onderzoek te verrichten 

naar de relevantie van de concepten ʻpsychotische praxisʼ en ʻinstitutionele analyseʼ 

voor de hedendaagse psychiatrie. 

 

Deze literatuurstudie heeft een aantal beperkingen die inherent verbonden zijn aan het 

uitvoeren van een dergelijke studie. Het was onmogelijk om alle auteurs die ooit als 

antipsychiater werden geclassificeerd, op te nemen in deze studie. Ik maakte een 

selectie en besprak enkel de schrijvers die mijn inziens het meest relevant waren voor 

de twee onderzoeksvragen. Ik beperkte me tot een aantal kernauteurs en bestudeerde 

slechts een deel van hun boeken. Enkel de literaire werken waarin er een visie op 

psychische stoornissen of op het geweld binnen de psychiatrie werd verkondigd, 

werden geselecteerd. Ik hanteerde dezelfde werkwijze met betrekking tot de selectie 

van literatuur omtrent Clinique de La Borde. De kritieken van de antipsychiatrie kunnen 

als dusdanig in volgend onderzoek op een geheel andere manier worden behandeld en 

er kan eveneens een dialoog worden gecreëerd aan de hand van deelvragen die zich 

niet specifiek richten op de visie op psychische stoornissen en op het geweld. Volgend 

onderzoek kan eveneens de ideeën van elke auteur verder uidiepen. Kan de ʻPrivate 

Practice Situationʼ van Szasz toegepast worden bij een psychotische problematiek? In 

welke mate kunnen de theorieën van Szasz die werden gebaseerd op de 

conversiehysterie, worden veralgemeend naar alle psychische stoornissen? Op welke 

manier werd Oury beïnvloed door de ideeën van Tosquelles? Is de schizoanalyse 

zoals deze werd geformuleerd door Deleuze & Guattari klinisch toepasbaar?  

 

De evoluties binnen de theorievorming van elke auteur afzonderlijk werden slechts 

opgenomen indien het mijn inziens belangrijk leek met betrekking tot het onderwerp 

van deze studie. De publicaties van Foucault en van Deleuze & Guattari verdienen 

daarom een uitvoerig onderzoek om hun theorieën en de evoluties binnen hun ideeën 

nader te bestuderen. Op welke manier maakte Guattari de overstap van de 
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institutionele psychotherapie naar de kritieken die hij formuleerde binnen LʼAnti-

Oedipe? Welke veranderingen zijn er merkbaar in Foucaults Le pouvoir psychiatrique 

in vergelijking met de conceptualisatie van geweld in Lʼhistoire de la folie à lʼâge 

classique? 

 

In het laatste deel van deze literatuurstudie toonde ik het belang aan van een reflectie 

betreffende de psychotische praxis en de institutionele analyse binnen de 

hedendaagse psychiatrie. Ik beperkte dit hoofdstuk en werkte de ideeën niet grondig 

uit. Het is immers bedoeld als een eerste aanzet tot verder onderzoek. Er is uitgebreid 

onderzoek nodig naar de relevantie van de kritieken betreffende de hedendaagse 

psychiatrie. Kan de psychotische praxis ondersteunt worden binnen een ambulante 

hulpverlening? Op welke manier leidt de conceptualisatie van de psychose als een 

praxis tot concrete adviezen betreffende het therapeutische handelen? Is een 

multireferentieel overdrachtsveld noodzakelijk voor het klinisch werken bij een 

psychotische problematiek? Op welke manier verschijnt geweld binnen de ambulante 

hulpverlening? Is er vandaag de dag reeds sprake van een institutionele analyse bij 

ambulante hulpverlening? Op welke manier moet de institutionele analyse 

geconcretiseerd worden binnen de outpatient zorg?  
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