Egypte heeft het vertrouwen in
het Westen allang verloren

Het ‘hechtingsgen’ werd nooit gevonden

hij dit. Zijn ouders zijn niet bekend met psychische problemen. Wel hebben een broer en zus
van vader diverse malen een depressie gehad.
Bij een dergelijke, veelvoorkomende casus
wordt de clinicus niet geholpen door informatie
over hormonen die volgens onderzoekers die
zich op het brein oriënteren het belangrijkste
onderscheid vormen tussen puber of geen puber, noch met informatie over waar in het brein
activiteit wordt ontplooid als iemand denkt aan
zelfmoord. Een ontwikkelingspsychologische
theorie over de ontwikkeling van het zelfgevoel
in de puberteit en adolescentie kan wel behulpzaam zijn. Met concepten als zelfgevoel, identiteit, relatie tussen het zelf en de ander, ontwikkeling van seksuele identiteit, hechting aan ouders versus aan leeftijdsgenoten, narcistische
grootheidsfantasieën et cetera kun je in kaart
brengen waar verstoringen zitten van veronderstelde psychische processen. Psychologische interventies kunnen worden ingezet om deze psychische verstoring te beïnvloeden.

Jan Derksen
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wee van mijn drie dochters studeren
sinds kort psychologie. Hun kennis van
het brein is nu al indrukwekkender dan
die van de psyche. In de uitneembare, levensechte en op ware grootte gefabriceerde hersenen die mijn bureau opsieren, weten ze mij in
het limbische systeem – het deel van de hersenen waarin emoties worden gereguleerd en andere belangrijke schakelfuncties plaatsvinden –
praktisch alle relevante onderdeeltjes aan te
wijzen. Over emoties en gevoelens, verlangens
en motieven, geweten en ego-ideaal hoor ik ze
nauwelijks. Ze studeren psychologie, maar hun
kompas leidt hen op elk moment – bijna automatisch – in de richting van de neurobiologie.
Aan de sectie klinische psychologie van de
Radboud Universiteit Nijmegen, waar ik onder
meer werk, hoor ik collega’s, die vooral onderzoek doen of deden naar psychotherapie, zeggen dat ze tegenwoordig eigenlijk alleen nog
boeken lezen over de hersenen. Deze klinisch
psychologen scharen zich in de reeks neuropsychologen die hen reeds zijn voorgegaan.
Enige tijd geleden waren psychologen op de
radio aan het woord die onderzoek deden naar
posttraumatische stress als gevolg van de vuurwerkramp te Enschede. Ze hadden ontdekt dat

H

ersenonderzoekers zijn onbekend met
de psychotherapiepraktijk waarin de
psychotherapeut leert en ervaart dat
psychologische interventies effect hebben op
psychische patronen en dat die patronen door
die interventies veranderen, evenals overigens
de sporen daarvan in het brein. Cognitieve neurowetenschappers als Swaab en Victor Lamme,
die werkzaam is aan de faculteit psychologie
van de Universiteit van Amsterdam, zijn trots

Welke klinische toepassingen
heeft al die kennis van het brein
nou eigenlijk opgeleverd?

Een puber met psychische
problemen is niet geholpen met
informatie over hormonen

rokers meer last hadden van posttraumatische
stressverschijnselen dan niet-rokers. Natuurlijk
vroeg de journalist naar de oorzaak van deze
correlaties. Ik zette me schrap en verwachtte een
psychologische theorie, bijvoorbeeld over onveilige gehechtheid in de vroege kindertijd die
zowel het roken als een trauma kan faciliteren.
Niets van dat alles – ze schaarden zich in de rij
van de biologen en kwamen op de proppen met
hypothesen over het brein.
De cognitieve neurowetenschappen hebben
de laatste decennia de meeste onderzoeksgelden naar zich toe weten te trekken. Populaire
boeken over het brein gaan vlot over de toonbank. Van Dick Swaabs boek Wij zijn ons brein
werden in de afgelopen vier maanden een kleine honderdduizend exemplaren verkocht. De
tienduizenden lezers worden ervan overtuigd
dat ons karakter, onze talenten en onze beperkingen voor een groot deel zijn vastgelegd in
hersenen die zijn gevormd door onze genetische achtergrond en de ontwikkeling in de baarmoeder (p. 49). In de baarmoeder worden de
agressieve jongetjes gevormd door de piek in
het testosteronhormoon (p. 211). Agressieve uitingen van hockeyspelers (p. 215) hangen vooral
en wellicht uitsluitend samen met testosteronspiegels. Bij Swaab is de psychologie gereduceerd tot placebo, dat wordt gereduceerd tot een
stofje in het brein (p. 370).
Onderzoekers als Swaab hebben nooit het geduld opgebracht om literatuuronderzoek te
doen naar wetenschappelijke publicaties over
psychologische thema’s en naar psychotherapie. Het brein is overmachtig en allesbepalend
voor al het menselijk gedrag. Vanwege bijvoorbeeld hormonale circuits in het brein kan geen
crimineel meer verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Dat tussen brein en
justitieel circuit nog psychologische, sociologische en cultuurhistorische processen lopen,
heeft geen plaats in de argumentatie van Swaab
en zijn collega’s.
Tijdens een recente studiedag over problematiek van adolescenten maakten de gz-psychologen – die bevoegd zijn om diagnoses te stellen
en behandelingen uit te voeren – waar waarvoor

op hun kennis van het brein. Het is jammer dat
zij dit moeilijk kunnen relativeren. Laten we
nuchter blijven: welke indrukwekkende klinische toepassingen heeft deze kennis tot nog toe
opgeleverd?
Elke keer wordt in deze literatuur hetzelfde
voorbeeld gegeven – de elektrodes die worden
geïmplanteerd bij de trillende parkinsonpatiënt, waardoor deze minder gaat trillen. Laten
we ter vergelijking eens een studie doen waarbij
dit trillen wordt behandeld met de veel minder
belastende en zonder bijwerkingen uit te voeren cognitieve gedragstherapie. Maak ons ook
niet wijs dat de ontwikkeling van psychofarmaca een geweldige sprong voorwaarts heeft gemaakt door het hersenonderzoek .
In de wereld van Swaab, en met hem andere
cognitieve neurowetenschappers en helaas tegenwoordig ook veel van hun vakgebied afgedwaalde psychologen, bestaan geen motieven
en verlangens, geen egofuncties en idealen,
geen gewetens en geen emotieregulatiemechanismen die op zichzelf staan, los van de biologie. Zij begrijpen niet dat biologie en fysiologie
noodzakelijke, maar nooit voldoende voorwaarden zijn voor psychologisch functioneren.
Voor hen liggen wetenschappelijke gegevens in
de hersenweefsels waarin ze snijden en waarvan
ze foto’s maken, nooit in een theorie over een
psychisch proces. In de psyche kun je niet snijden en die kun je niet fotograferen. Hierover
moet je wel theorieën opstellen.
De actuele, academische psychologie is in de
ban van experimenteel onderzoek. Ze is gericht
op verbanden van psychologische feitjes, zonder fatsoenlijke psychologische theorieën, met
circuits in de hersenen. Psychologen zijn verworden tot goudzoekers in het brein, in plaats
van dat ze wetenschappelijk zijn getraind in het
opstellen van rationele, zo veel mogelijk toetsbare theorieën over psychische patronen.
Tja, in een neuron kun je kijken. Dat is aantrekkelijk. In iemands verlangen niet. Dat is een
flink stuk abstracter en lastiger, en er wordt
minder snel en minder veel voor betaald. Toch
is dat wat wij psychologen keer op keer moeten
proberen.
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ze stonden. Ze bogen zich over de diagnostiek
en behandeling van de kwetsbare identiteit van
adolescenten. Met diverse theoretische modellen en technische methoden werd de strijd aangebonden met voor jongeren knellende problemen. Kortom, de praktiserende gz-psychologen
bedreven psychologie.
In contrast hiermee stonden die ochtend
twee onderzoekers, Marinus van IJzendoorn en
Michiel Westenberg. Ook in de powerpointpresentaties van beide onderzoekers overheersten
de plaatjes van de hersenen, in plaats van die
over psychische patronen bij jonge mensen.
Door Westenberg werd eerst de al meer dan
tweeduizend jaar bestaande opvatting over pubers ontkracht – ze zijn niet zo lastig, gestoord
of beide, zoals altijd wordt gedacht. Eigenlijk
zijn het gewone mensen met een extra shot hormonen. Tja, het is maar hoe je kijkt naar je studieobject. Met een verrekijker, zoals Westenberg, valt er niet veel aan te beleven. Probeer je
hun innerlijke belevingswereld in kaart te brengen door er een vergrootglas op te leggen, dan
zou collega Westenberg zich een hoedje schrikken: wat een chaos, wat een crisis, wat een strijd,
wat een psychische energie. Van een onderzoeker naar gehechtheid in Nederland zou je mogen verwachten dat hij, voor professionals die
werken met pubers en jongvolwassenen, informatie aandraagt waarmee ze vooruit kunnen.
De hechtingstheorie is tenslotte toch de belangrijkste, de meest uitgewerkte en meest empirisch ondersteunde theorie die we in de ontwikkelingspsychologie kennen. Vanuit deze theorie de adolescent onder de loep nemen, kan alleen maar een rijkdom opleveren aan klinische
hypotheses.
Niets was minder waar die ochtend. Van
IJzendoorn had niet één plaatje van het humane
brein, maar wel tien. Hij bleek naarstig op zoek
gegaan naar het ‘hechtingsgen’. Wat hij kennelijk niet had bedacht, is dat hechting een psy-
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chisch proces is dat net als alle psychologische
processen natuurlijk ook een noodzakelijke,
maar nooit voldoende voorwaarde vindt in de
neurobiologie. Van het psychologische begrip
‘intelligentie’ weten we toch ook al lang dat er
geen gen voor wordt gevonden en dat we een
vaste plek in het brein ter ondersteuning van
het IQ wel kunnen schudden. Van IJzendoorn
wist nog veel meer verbazing bij mij op te roepen toen hij, wijzend naar het limbische systeem, zei dat we de oorzaak voor zelfmoord en
depressie daar wellicht snel konden vinden.
Wat moeten de clinici de volgende dag doen
met hun moeilijke puber als ze hebben gehoord
dat het brein zich schots en scheef ontwikkelt
en dat de zelfmoord toch wordt veroorzaakt
door de hersenen? Als ze die heren geloven, blijven ze thuis van hun werk, maar ik heb begrepen dat ze dit niet hebben gedaan. De psychologie zal moeten worden gered door de in de praktijk werkzame gz-psychologen. Zij diagnosticeren en beïnvloeden de hele dag psychische processen, ze maken daar kennis mee en ontwikkelen kennis in hun praktijk.
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eem nu een zeventienjarige jongen die
sinds de zomervakantie toenemend
somber is geworden. Hij is naar het
eindexamenjaar van het vwo gegaan, kwam in
een nieuwe groep, vond weinig aansluiting en
begon zich af te zonderen. Thuis bij zijn ouders
klaagt hij over moeheid, moeite met naar school
gaan. Hij kan niet meer genieten. ’s Nachts horen ze hem vaak rommelen op zijn kamer. Hij
voelt zich ook toenemend angstig, durft zich
niet onder zijn klasgenoten te mengen, wordt
paniekerig en voelt zich minderwaardig. Zijn
ouders zijn ongerust en vertellen aan de psycholoog, die door hen wordt geconsulteerd, dat ze
bang zijn dat hij zichzelf iets aandoet. De ouders denken dat hij blowt. Bij navraag ontkent
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m de gebeurtenissen in Egypte te begrijpen, moeten we terug naar de stelregels die voormalig president Mubarak sinds zijn machtsovername in 1981 gebruikte.
Egypte is een zwakke staat. Het Egyptische
volk is lui en consumeert meer dan het produceert. Het is een volk dat minachting verdient.
De Verenigde Staten hebben de touwtjes in
handen in de Arabische wereld, vanwege de olie
en vanuit de overtuiging dat we bondgenoten
zijn. Het streven was vrede en stabiliteit, om
precies te zijn de vrede van de zwakken en de
stabiliteit en continuïteit van hen die Mubarak
hielpen regeren.
Het recept van de Wereldbank en het IMF
voor economische ontwikkeling moest worden
opgevolgd om de VS tevreden te stellen en hun
economische steun te blijven ontvangen. Het
politieke leven werd de nek omgedraaid. In
plaats daarvan nam men genoegen met een
vorm van democratische heerschappij waarbij
het Egyptische volk alleen maar dacht aan
brood en geen boodschap had aan vrijheid.
Het vredesverdrag met Israël moest overeind
blijven om het Westen tevreden te stellen. We
deden alsof we ons inzetten voor een oplossing
van de kwestie-Palestina. In werkelijkheid kon
het ons niets schelen wat daar gebeurde.
De politieke islam werd officieel beschouwd
als vijandig, maar werd tegelijkertijd ondersteund met alle middelen, vooral met geld uit
de bevriende Golfstaten. We zetten de deuren
van de Egyptische media, de scholen en de universiteiten wijd open voor de politieke islam,
opdat we die – hét schrikbeeld van het Westen –
als reden konden aanvoeren voor hulp uit hetzelfde Westen. Israël wil immers geen islamitische staat van de omvang van Egypte als buurland.
De minachting voor cultuur en intellectuelen
was diep. Elke politiek-islamitische stroming
binnen het leger werd bestreden. Mubarak wilde in geen geval een herhaling van het scenario
van de moord op Sadat. Tegelijkertijd deed hij
alles eraan om zich te verzekeren van de loyaliteit van de troepen.
Enkele jaren nadat hij aan de macht kwam,
werd persoonlijk, financieel gewin steeds belangrijker voor de president. Dit kwam aan het
licht door het conflict met de toenmalige minister Abdel Halim Abu Ghazala (Defensie), over
provisies in het kader van wapentransacties.
Toen Mubaraks zonen halverwege de jaren
tachtig hun studie hadden afgerond, begon de
fase van het familiebedrijf. Daarna was Mubaraks vrouw Susan aan de beurt. Zij maakte carrière in de politiek.
Enkele decennia Mubarak als machthebber
hebben geleid tot diverse, conflicterende krachten binnen het politieke stelsel, te weten: het leger, onder aanvoering van Omar Suleiman, de
baas van de Egyptische geheime dienst; de oude
garde, geleid door Safwat al-Sharif, die zo’n
twintig jaar minister van Informatie was, vervolgens secretaris-generaal van de regeringspartij NDP en voorzitter van de Shura-raad; een
groep rond Kamal al-Shadhli, die een paar
maanden geleden overleed; en tot slot was er
nog de machtige kliek rond Susan Mubarak met
onder meer de vroegere minister van Cultuur,
die ruim 23 jaar op het pluche bleef, de huidige
minister van Informatie en enkele bestuursleden van de Nationale Raad, actief binnen de
burgermaatschappij en uiteraard de zakenlieden rond Mubaraks jongste zoon Gamal.
Al deze groepen konden hun gang gaan, zolang ze zich hielden aan de onderlinge afspraak
om niet in elkaars vaarwater te komen. De neergang van het dictatoriale regime werd vijf jaar
geleden ingezet, toen Gamal Mubarak en de zijnen openlijk dongen naar een dominante posi-

Dertig jaar lang hebben de VS en Europa
de nu gevallen dictator Mubarak geholpen.
Europa steunt alleen democratie in de
Arabische wereld als het volk een
Europagezinde regering kiest.
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Verleden, achterlijkheid en lelijkheid enerzijds,
vooruitstrevendheid en het verlangen naar verandering en schoonheid anderzijds.
In de media werd gespeculeerd dat de demonstranten het niet lang zouden volhouden,
omdat de Egyptische burgers in meerderheid
arm en onbemiddeld zijn en elke dag moeten
werken voor hun brood.
De invloed van de politieke islambeweging is
opgeklopt om het Westen bang te maken, door
te wijzen op de invloed van Iran en de Libanese
Hezbollah. Met de realiteit heeft dat niets te
maken. Op de oppositie werd het ‘verdeel en
heers’-principe losgelaten. Men zocht zogenaamd de dialoog met groeperingen binnen de
oppositie. Sommige gingen hierop in, andere
wezen het aanbod af. Het gevolg was verdeeldheid binnen de oppositie en geen dialoog.
Echte toezeggingen werden pas gedaan toen
het leger onder leiding van Omar Suleiman de
overhand kreeg. De hele kliek rond Gamal Mubarak werd afgeserveerd. Gamal Mubarak zelf
werd uit de partij gezet. Ministers die hem
trouw waren, werden afgezet. Deze laatsten
kregen een uitreisverbod. Hun kapitaal werd
bevroren. Volksvijand Ahmed Ezz, naaste vertrouweling van Gamal Mubarak en monopolist
van de ijzer- en staalindustrie, werd opgeofferd.
Ook hij kreeg een uitreisverbod. Daarna volgde
Safwat al-Sharif, leider van de oude garde, die al
veel invloed had verloren ten gunste van de
kliek-Gamal Mubarak. Susan Mubarak was al
helemaal uit beeld verdwenen. De president
verklaarde dat hij over acht maanden zou aftreden. In een dramatische en aangrijpende toespraak maakte hij duidelijk dat hij op Egyptische grond wilde sterven.
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tie in de regering. Over deze kliek, die op grove
wijze de rechten van burgers schond en hun bezittingen inpikte, werd onder Egyptenaren al
hevig gediscussieerd. Bij de jongste parlementsverkiezingen, in november vorig jaar, trok deze
groep de macht naar zich toe. Ze pleegde openlijk verkiezingsfraude, om Gamal Mubarak bij
de presidentsverkiezingen in september op de
troon te krijgen. Ze groeven hun eigen graf.
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e revolutie van de afgelopen weken
ging uit van jongeren uit de middenklasse en de onderkant van de samenleving. Al snel kregen ze medestanders uit alle lagen van de bevolking, burgers die verlangen
naar een einde aan de corruptie, naar meer
werkgelegenheid en een aandeel in de economische groei. Mensen uit alle lagen van de samenleving sympathiseren met de revolutie, met uit-

zondering van hen die profiteerden van het regime en de conservatieven, die de verandering
zagen als een bedreiging van hun veilige leventje. Zij vormen niet meer dan 15 procent van
de Egyptische samenleving. Deze revolutie begon zonder leider, zonder duidelijk politiek
programma en zonder banden met de oppositiepartijen en de moslimbroeders.
Twee weken lang probeerde het regime-Mubarak onverminderd vast te houden aan het beleid dat had gegolden vanaf dag één van de opstand. Dat beleid zag er zo uit: je schept een veiligheidsvacuüm, om de mensen angst aan te jagen, en geeft de revolutie de schuld. Je laat de
demonstranten opjagen door een stel relschoppers. Aldus geschiedde op woensdag 2 februari.
Het was een scène om nooit te vergeten – hoogopgeleide jongeren met mobiele telefoons in de
hand aan de ene kant, ruige types op kamelen
en paarden met zwaarden aan de andere kant.

an de andere kant stonden de demonstranten. Ze scandeerden leuzen, maakten grappen over zichzelf en het bewind
en riepen om het aftreden van de regering. Wat
ze eisten, was een democratisch systeem met
vrije burgers, pluralisme en vrijheid van meningsuiting. Ze wezen elke vorm van dialoog af
zolang Mubarak nog op zijn post zat. Het vertrek van Mubarak had voor hen de hoogste prioriteit, omdat anders de gesloten compromissen zomaar ongedaan konden worden gemaakt.
Mubarak hoopte te kunnen rekenen op de
loyaliteit van het leger en probeerde de financiële en economische wereld ervan te overtuigen dat hij alles had gedaan wat mogelijk was
om tegemoet te komen aan de eisen. Hij zou
zich niet opnieuw kandidaat stellen en zou ook
zijn zoon niet naar voren schuiven. Hij had zijn
regering gewijzigd en degenen die verantwoordelijk waren voor de economische rampspoed
overgedragen aan de justitie. De grondwet zou
worden gewijzigd, om de democratie te waarborgen. Er kwam een onderzoek naar de gang
van zaken rond de laatste parlementsverkiezingen. Mubarak dacht ook de belangen van de internationale gemeenschap in de regio veilig te
stellen.
Wat denken de mensen op de straat over de
houding van het Westen? Het Egyptische volk
had het vertrouwen in het Mubarakregime en
in het Westen verloren. De Europese landen zitten verstrikt in een gecompliceerd web van uiteenlopende belangen. De legitieme en humane
principes waarvoor Egyptenaren de straat op
gingen, waren voor hen volledig irrelevant.
Wij hebben vertrouwen in de volkeren van
deze aarde, maar niet in regeringen, totdat die
hebben bewezen dat ze ons vertrouwen verdienen. Hoe kunnen we vergeten dat de VS en Europa dictator Mubarak dertig jaar lang hebben
bijgestaan? Europa ondersteunt democratie in
de Arabische wereld alleen als het volk een Europagezinde regering kiest die zich inzet voor
Europese belangen in de regio.
De revolutionairen gingen net zolang door
totdat Mubarak vertrok. Die strijd hebben zij
gewonnen. Zij hebben hem ten val gebracht. Ik
ben ervan overtuigd dat het politieke en maatschappelijke leven in Egypte voor altijd grondig
zal veranderen.
© Die Zeit
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