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inleiding

Een jonge vrouw had een recept gekregen voor een van 
de gangbaarste antidepressiva en het pakje opgehaald bij 
de apotheek. Bij thuiskomst maakte ze het open. Ze had 
gedacht aan een bruinig flesje boordevol capsules, als vita-
minepillen, maar wat ze aantrof was een platte, metaalach-
tige strip, waarin elke pil van zijn buurman gescheiden was 
door onevenredig grote vlakken folie. ‘Elke pil is moeder-
ziel alleen,’ zei ze. ‘Het is net alsof ze vanuit metalen koepels 
naar elkaar kijken. Ze zitten allemaal in hun eigen kleine 
gevangenis. Waarom zitten ze niet allemaal bij elkaar in 
een doos, los en vrij?’ De manier waarop de pillen waren 
verpakt, stoorde haar. ‘Ze staan in het gelid als gehoorzame 
soldaatjes – waarom is er niet ten minste eentje bij die uit 
de rij stapt?’ Haar volgende gedachte was om alle pillen in 
een keer in te nemen. Op mijn vraag waarom, zei ze: ‘Dan 
voelen ze zich niet zo alleen en claustrofobisch.’
 Hoewel antidepressiva in de westerse wereld aan mil-
joenen mensen worden voorgeschreven en de cijfers el-
ders gestaag stijgen, komt het kennelijk bij niemand die 
ze levert op dat de remedie wel eens als een spiegel voor 
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de ziekte zou kunnen werken. De eenzame pil kaatst een 
wrede boodschap terug naar degene die het pakje opent. 
Dit naargeestige beeld van gescheiden eenheden drukt de 
negatieve kant van het hedendaagse individualisme uit, 
waarin ieder van ons als een geïsoleerd persoon wordt be-
schouwd, afgesneden van anderen en niet gedreven door 
gemeenschapszin en de wil om samen te werken, maar door 
wedijver om goederen en diensten op de markt.
 Natuurlijk zijn er redenen om antidepressiva zo te ver-
pakken. Het isoleren van de pillen biedt gebruikers de mo-
gelijkheid bij te houden hoeveel ze er ingenomen hebben. 
Je zou kunnen zeggen dat de depressie daardoor beter in 
de hand te houden is. Je zou zelfs kunnen denken dat de 
isolering van elke pil tussen lege vlakken folie of plastic 
de gebruikers ervan weerhoudt te veel pillen in te nemen. 
Maar hoeveel mensen, zou je je kunnen afvragen, denken 
bij het zien van de verpakking van hun antidepressiva het-
zelfde als de jonge vrouw hierboven?
 We zouden deze situatie kunnen beschouwen als een me-
tafoor voor de manier waarop depressie zo dikwijls wordt 
gezien in de huidige maatschappij. Het innerlijke leven van 
de patiënt blijft buiten beschouwing en medicaliserende 
oplossingen krijgen de voorrang. Het lezen van de bijsluiter 
wordt belangrijker dan de relatie tussen gebruiker en pil. 
Depressie wordt gezien als een biologisch probleem, zoals 
een bacteriële infectie, dat een specifiek biologisch genees-
middel vereist. Patiënten moeten weer net zo productief 
en gelukkig worden als ze waren. Met andere woorden, het 
onderzoeken van de menselijke binnenwereld wordt ver-
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vangen door een idee-fixe van de geestelijke gezondheids-
zorg. Het elimineren van het probleem is belangrijker dan 
het doorgronden ervan.
 Zou deze visie op depressie een deel van het probleem 
kunnen zijn? Doordat tegenwoordig zoveel verschillende 
aspecten van de menselijke conditie in termen van biolo-
gische gebreken worden verklaard, wordt de complexiteit 
van ons onbewuste geestelijk leven ons afgenomen. De-
pressie wordt beschouwd als het gevolg van een tekort aan 
serotonine, niet als een reactie op de ervaring van verlies 
en scheiding. Doel van de medicatie is patiënten zo veel 
mogelijk weer tot aangepaste, nuttige leden van de maat-
schappij te maken; de diepere oorzaken en mogelijke ef-
fecten van hun psychologische problemen blijven vrijwel 
buiten beschouwing.
 Hoe meer de samenleving het menselijk leven echter in 
deze mechanistische termen beziet, des te groter de kans 
dat depressie steeds meer om zich heen zal grijpen. Een 
depressie behandelen op dezelfde manier als bijvoorbeeld 
een infectie, waarvoor antibiotica nodig zijn, is altijd een 
gevaarlijke beslissing. Om te beginnen geneest het medi-
cijn niet datgene wat de patiënt depressief heeft gemaakt, 
en hoe meer men de symptomen ziet als tekenen van afwij-
kend of onaangepast gedrag, des te meer zullen patiënten 
de last voelen van de norm, van wat ze geacht worden te 
zijn. Ze worden het slachtoffer van de hedendaagse visie 
op mensen als ‘resources’, waarin het individu niet meer is 
dan een eenheid van energie, een pakket vaardigheden en 
competenties, dat op de markt gekocht en verkocht kan 
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worden. Als het leven van de mens daartoe is gereduceerd, 
is het dan vreemd dat zo veel mensen dit lot afwijzen en 
hun energie en marktpotentieel verliezen naarmate ze die-
per in depressie en ellende verzeild raken?
 Ik pleit er in dit boek voor het huidige concept van de-
pressie te laten varen en wat wij depressie noemen te be-
schouwen als een reeks van symptomen die voortkomen 
uit complexe, unieke menselijke levensgeschiedenissen. 
Daarin gaat het ook over scheiding en verlies, al zijn we ons 
dat niet altijd bewust. We worden vaak geraakt door ge-
beurtenissen in ons leven zonder te beseffen hoe belangrijk 
ze zijn of in hoeverre ze ons veranderen. Om onze reactie 
op dergelijke ervaringen inzichtelijk te maken, moeten we 
over het juiste conceptuele gereedschap beschikken en dat 
vinden we naar mijn mening in de oude begrippen rouw 
en melancholie. Depressie is een vage term voor alle moge-
lijke gemoedstoestanden. Rouw en melancholie zijn echter 
nauwkeurige begrippen die ons kunnen helpen klaarheid 
te brengen in de wijze waarop wij – al dan niet met succes – 
omgaan met de verliezen die bij het menselijk leven horen.
 In de populaire psychologie wordt rouwen vaak gelijkge-
steld aan het te boven komen van een verlies. Maar komen 
we onze verliezen ooit te boven? Is het niet eerder zo dat 
we ze op allerlei manieren integreren in ons leven, soms 
met succes, soms met rampzalige gevolgen, maar nooit 
pijnloos? Als je rouw zorgvuldig en diepgaand wilt onder-
zoeken, kijk je naar de mechanismen en wisselvalligheden 
ervan. Melancholie wordt doorgaans als een achterhaalde 
categorie beschouwd, een historische curiositeit, of als een 
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poëtische benaming voor een stemming of egocentrische 
droefheid. Maar melancholie is, zoals we zullen zien, veel 
meer dan dat, en ze kan ons bovendien inzicht geven in 
sommige van de ernstigste depressiegevallen, wanneer 
mensen ervan overtuigd zijn dat hun leven waardeloos en 
onleefbaar is.

Toen ik een paar jaar geleden Freuds korte, kernachtige 
essay ‘Rouw en melancholie’ herlas, bedacht ik ineens hoe 
weinig er door latere generaties psychoanalytici eigenlijk 
over rouw is geschreven. Talloze malen is het gedrag van 
mensen die kampen met verlies beschreven, maar veel min-
der vaak de diepere psychologie van het rouwen. Freuds 
collega Karl Abraham heeft enkele briljante artikelen over 
het onderwerp gepubliceerd en zijn leerling Melanie Klein 
stelde rouw centraal in haar theorie over de psychische 
ontwikkeling. Latere analytici leken echter terughouden-
der. Sterker nog, het meeste van wat er in het Engels ver-
schenen is over de thema’s van Freuds essay heb je in een 
paar weken gelezen. Vergeleken met de bergen boeken, ar-
tikelen en congresverslagen over andere psychoanalytische 
onderwerpen waarvoor je jaren nodig zou hebben, was de 
literatuur over rouw minimaal. Ik vroeg me af waarom.
 Hetzelfde gold voor melancholie. Afgezien van een paar 
historische studies, hadden analytici heel weinig geschre-
ven over wat voor Freud in elk geval een cruciaal begrip 
was. Hoe viel dit verzuim te verklaren? Eén antwoord leek 
voor de hand te liggen. Waren rouw en melancholie ooit 
algemeen aanvaarde termen, tegenwoordig heeft iedereen 
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het over depressie. Je zou een verband kunnen zien tussen 
het verdwijnen van de oude termen en de alomtegenwoor-
digheid van het nieuwe begrip. Ouderwetse categorieën 
hadden plaatsgemaakt voor een eigentijds, welomschreven 
denkbeeld en aan literatuur over depressie is bepaald geen 
gebrek. Het onderzoeksgebied is zelfs zo groot dat het on-
mogelijk is alle publicaties bij te houden.
 Maar al bij vluchtige beschouwing van een groot deel van 
de huidige literatuur over depressie blijkt dat hier niet het 
antwoord op onze vraag kan liggen. De problemen waar de 
huidige onderzoekers zich op richten, zijn ver verwijderd 
van de kwesties die Freud en zijn studenten bezighielden. 
Hun gecompliceerde theorieën over de wijze waarop wij 
geestelijk op verlies reageren, hadden plaatsgemaakt voor 
beschrijvingen van uiterlijk gedrag, twijfelachtige bioche-
mie en oppervlakkige psychologie. Nergens in de statistie-
ken en grafieken waren de verslagen te vinden van wat de 
patiënten zelf zeiden, alsof luisteren niet belangrijk meer 
was. De veelzijdigheid van het vroegere onderzoek was 
verloren gegaan. Verdwenen waren de nuances, verdwenen 
was de interesse voor de menselijke subjectiviteit die de 
onderzoeken van de eerste analytici hadden gekenmerkt. 
Het ging gewoon om een heel andere reeks van problemen. 
Was dit nu vooruitgang?
 Toen viel me nog een gedachte in. Ik was naar een plaat-
selijke boekhandel gegaan, in de hoop wat recente studies 
over het thema verlies te vinden. Na de non-fictie bekeken 
te hebben zonder iets nieuws te ontdekken, richtte ik me 
op de planken met fictie. Daar stonden boeken uit alle hoe-



15

ken van de wereld, geschreven door jonge romanciers, ge-
routineerde publiekslievelingen en de grote meesters uit 
het verleden. Vele ervan gingen onmiskenbaar over verlies, 
scheiding en de dood van een geliefd persoon. Alleen al 
die aantallen: het duizelde me even. Wekenlang had ik me 
afgevraagd waarom er geen literatuur bestond over mijn 
onderzoeksthema en nu werd ik geconfronteerd met de 
ene plank na de andere vol boeken over bijna niets anders. 
Toen bedacht ik dat de wetenschappelijke literatuur over 
rouw waarnaar ik op zoek was geweest, misschien simpel-
weg alle literatuur was. Deze zee van boeken over elk denk-
baar onderwerp was in feite de wetenschappelijke litera-
tuur over rouw. En dat zette me aan het denken over het 
verband tussen rouw, verlies en creativiteit. Wat was de 
plaats van de kunst in het rouwproces? En kon de kunst 
zelfs een belangrijk instrument zijn om de verliezen die ie-
ders leven onvermijdelijk kent, te helpen doorgronden?

Daarmee had ik nog steeds amper antwoord op mijn vra-
gen. Hoe moesten we de categorieën rouw en melancholie 
vandaag verstaan? Boden de oude freudiaanse concepten 
nog steeds hetzelfde houvast of moest er iets nieuws aan 
worden toegevoegd? Hoe zou je de beide begrippen moe-
ten onderscheiden en hoe zouden we ze kunnen gebruiken 
om de vreselijke lijdensweg van degenen die over depres-
sie klagen in een ander kader te plaatsen? Om over deze 
vragen te kunnen nadenken moesten we om te beginnen 
de term ‘depressie’ van zijn enorme vaagheid ontdoen. 
Hij wordt zo algemeen en zo achteloos gebruikt dat hij in 
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feite een struikelblok vormt voor nadere bestudering van 
onze reacties op verlies. De huidige westerse samenlevin-
gen zijn pakweg de afgelopen dertig jaar steeds meer in het 
depressieconcept gaan geloven, al waren daar bepaald on-
voldoende gronden voor. Het feit dat de diagnose zo over-
heersend is geworden, vereist enige toelichting.
 Hoe meer het begrip depressie ongefundeerd wordt ge-
bruikt en reacties op verlies worden gereduceerd tot bio-
chemische problemen, hoe minder ruimte er overblijft om 
de complexe structuren van rouw en melancholie waar-
door Freud zo gefascineerd was, te onderzoeken. Ik pleit 
ervoor deze begrippen nieuw leven in te blazen en het be-
grip depressie louter te gebruiken als een descriptieve term 
voor oppervlakkige gedragsaspecten. Na een korte intro-
ductie van enkele van de huidige visies op depressie, zal ik 
Freuds theorieën tegen het licht houden. Latere analytici 
hebben deze kritisch bezien en we zullen constateren dat 
Karl Abraham en Melanie Klein, in het spoor van Freud, 
belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het onderzoek 
naar verlies. Hoewel hun ideeën nu misschien vergezocht 
of op zijn best achterhaald lijken, zullen we zien dat er nog 
steeds veel van te leren valt.
 Na Freuds vroege baanbrekende werk werd één wezen-
lijk punt van kritiek op zijn essay onvermijdelijk. Freud zag 
rouwen als een individuele opgave, maar elke gedocumen-
teerde menselijke samenleving kent een centrale plaats toe 
aan openbare rouwrituelen. Verlies kreeg binnen de ge-
meenschap zijn beslag via een heel systeem van rituelen, ge-
bruiken en codes, variërend van veranderingen in kleed- en 
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eetgewoonten tot uitermate gestileerde herdenkingsplech-
tigheden. Niet alleen voor de nabestaande en diens directe 
familie, maar ook voor de veel grotere sociale groep. Maar 
waarom moet het omgaan met verlies een openbare zaak 
zijn? En als de huidige samenlevingen, wantrouwig ten op-
zichte van dergelijk openbaar vertoon, verdriet steeds meer 
tot een privéaangelegenheid maken, behorend tot het indi-
viduele domein, zou dat dan een effect kunnen hebben op 
het rouwen zelf? Is rouwen tegenwoordig moeilijker van-
wege deze uitholling van maatschappelijke rouwrituelen? 
Voor rouwen, zo is mijn betoog, zijn anderen nodig.
 Om dieper op deze vragen in te kunnen gaan moeten we 
definiëren wat rouwen precies is. Verdriet kan onze eerste 
reactie op verlies zijn, maar verdriet en rouw zijn niet hele-
maal hetzelfde. Als we iemand verliezen die ons dierbaar is, 
door dood of door scheiding, komt het rouwen niet auto-
matisch op gang. Sterker nog, bij veel mensen komt het he-
lemaal niet. We zullen vier elementen van het rouwproces 
beschrijven waaruit blijkt dat men geestelijk met het ver-
lies bezig is. Zonder deze elementen blijft men gevangen 
zitten in een stagnerend, weifelend rouwen of in melan-
cholie. Bij rouw treuren we om de doden; bij melancholie 
sterven we met hen. In het laatste hoofdstuk schetsen we 
op basis van Freuds ideeën een theorie van de melancholie 
die een verklaring biedt voor de centrale rol van creativi-
teit in deze pijnlijke, ondermijnende gesteldheid.

Ik zou een aantal mensen willen bedanken voor hun bijdra-
ge aan dit boek. In de eerste plaats mijn analysanten voor 
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hun inzichten, energie en moed om te spreken over dat-
gene wat hun leven zo pijnlijk maakt. Veel van wat hierna 
volgt is door hen geformuleerd; ik had vaak het gevoel dat 
ik niet meer deed dan hun woorden neerschrijven. Ik ben 
ook veel verschuldigd aan Geneviève Morel; haar werk is 
een permanente inspiratiebron geweest voor mijn onder-
zoek naar rouw en melancholie. Dankzij een studiegroep 
op het Centre for Freudian Analysis and Research kon ik 
veel van de thema’s van dit boek uitwerken en ik zou het 
cfar dan ook willen bedanken voor alle steun. Mijn bij-
zondere dank gaat ook uit naar Ed Cohen, wiens belang-
stelling, aanmoediging en kritiek van onschatbare waarde 
waren, en naar de vrienden en collega’s die aan het boek 
hebben bijgedragen: Maria Alvarez, Pat Blackett, Vincent 
Dachy, Marie Darrieussecq, Abi Fellows, Astrid Gessert, 
Anouchka Grose, Franz Kaltenbeck, Michael Kennedy, Ha-
nif Kureishi, Janet Low, Zoe Manzi, Pete Owen, Vicken Par-
sons, Hara Pepeli, Alan Rowan en Lindsay Watson. Dany 
Nobus was zo vriendelijk een eerste technische versie van 
een deel van mijn onderzoek te publiceren in het Journal 
for Lacanian Studies. Simon Prosser van Hamish Hamil-
ton was een perfecte redacteur, Anna Ridley en Francesca 
Main boden me de broodnodige hulp en Georgina Capel 
van Capel-Land was zoals altijd een vriendelijke en gedul-
dige agente.
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i

Depressie is tegenwoordig overal. Huisartsen stellen de 
diagnose, beroemdheden onthullen dat ze eraan lijden, 
kinderen krijgen er recepten voor uitgeschreven, de media 
wijden er artikelen aan, soappersonages worstelen ermee. 
Veertig jaar geleden was depressie echter nog bijna ner-
gens: slechts een gering percentage van de bevolking werd 
geacht eraan te lijden en als diagnostische categorie had 
ze weinig status. Mensen waren angstig of neurotisch, maar 
niet depressief. Soms wordt dat uitgelegd als toegenomen 
wetenschappelijke kennis. Aangezien we nu pas echt we-
ten wat depressie is, kunnen we achteraf vaststellen dat het 
ziektebeeld er altijd al is geweest, alleen niet gediagnosti-
ceerd. Dat de diagnose er kwam, is simpelweg een teken 
van wetenschappelijke vooruitgang.
 Vanuit dat gezichtspunt is depressie de naam van een 
unieke ziekte. Een ziekte met specifieke biologische ken-
merken, die je aantreft in alle menselijke samenlevingen. 
De symptomen zijn onder meer slapeloosheid en een ge-
brek aan eetlust en energie, en dit verlies van biologische 
veerkracht wordt toegeschreven aan een chemisch pro-
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bleem in de hersenen. Zijn deze eerste symptomen er een-
maal, dan kan de cultuur ermee aan de slag en het ene be-
kendheid geven en ons over het andere laten zwijgen. We 
hebben er geen moeite mee onze vrienden of onze arts te 
vertellen dat we ons uitgeput voelen, maar zullen niet snel 
beginnen over ons afgenomen libido.
 En zo zullen onze biologische gesteldheden door de cul-
turele omgeving ook worden geïnterpreteerd als stemmin-
gen en emoties. Futloosheid, bijvoorbeeld, zal in de ene 
samenleving worden uitgelegd als ‘droefheid’ of ‘schuldge-
voel’, maar in de andere niet. Ook de wijze waarop culturen 
op deze gevoelens reageren verschilt nogal, variërend van 
zorg en aandacht tot onverschilligheid en afwijzing. De ene 
cultuur biedt een rijk vocabulaire voor deze gevoelens en 
verleent ze legitimiteit, de andere niet. Wat wij ‘depressie’ 
noemen, is de specifieke westerse medische interpretatie 
van een bepaalde reeks biologische gesteldheden, met her-
senchemie als basisprobleem.
 In een andere visie is depressie een gevolg van diepgaan de 
maatschappelijke veranderingen. De opkomst van markt-
gestuurde economieën leidt tot afbraak van sociale steun 
en gemeenschapsgevoel. Solidariteit met maatschappe-
lijke groepen maakt plaats voor gevoelens van leegte en 
isolement. Als mensen nergens op terug kunnen vallen, een 
wankele economische basis hebben, onderhevig zijn aan 
stress en weinig alternatieven en verwachtingen hebben, 
worden ze ziek. Volgens deze zienswijze heeft depressie 
maatschappelijke oorzaken. Aanhoudende maatschap-
pelijke druk moet uiteindelijk wel lichamelijke gevolgen 
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hebben, maar eerst komt de druk en pas daarna komen de 
biologische reacties.
 Dit sociale aspect zien we terug in de visie van sommige 
psychoanalytici, die depressie interpreteren als een vorm 
van protest. In geïndustrialiseerde samenlevingen worden 
mensen als eenheden van energie beschouwd en daartegen 
komen ze, al dan niet bewust, in verzet. Veel van wat tegen-
woordig het etiket depressie krijgt zou je dan ook kunnen 
zien als ouderwetse hysterie in de zin van een afwijzing van 
de geldende gezagsverhoudingen. Depressie zal onvermij-
delijk meer om zich heen grijpen naarmate de samenleving 
het belang van waarden als rendement en economische 
productiviteit sterker benadrukt. En hoe meer de heden-
daagse samenleving ons er in onze zucht naar bevrediging 
toe aanspoort autonomie en onafhankelijkheid na te stre-
ven, hoe meer dat verzet de vorm zal aannemen van precies 
het tegenovergestelde van deze waarden. Zo ontstaat nood 
te midden van overvloed. Depressie is dus een manier om 
nee te zeggen tegen die opdracht.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zou in 2010 de-
pressie het grootste volksgezondheidsprobleem zijn na 
hartziekte. Tussen de 25 en 45 procent van de volwassen 
bevolking zal erdoor worden getroffen, terwijl de percen-
tages voor kinderen en adolescenten stijgen. Volgens de 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
tellen de Verenigde Staten op dit moment bijna 3,5 miljoen 
depressieve kinderen, van wie ruim 6 procent psychiatri-
sche medicatie krijgt. In 1950 schatte men nog dat depres-
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sie maar een half procent van de bevolking zou treffen. Wat 
kan er de afgelopen halve eeuw gebeurd zijn?
 Historici op het gebied van psychiatrie en psychoanaly-
se zijn het er merendeels wel over eens dat uiteenlopende 
factoren er in de tweede helft van de twintigste eeuw toe 
hebben geleid dat depressie een klinische categorie werd: 
de pressie om psychische problemen net zo te categorise-
ren als andere gezondheidsproblemen, zodat het accent van 
onbewuste mechanismen verschoof naar uiterlijk gedrag. 
Het instorten van de markt voor milde tranquillizers in de 
jaren zeventig, nadat de verslavende eigenschappen ervan 
bekend waren geworden, waardoor er een nieuwe diagnos-
tische categorie – met bijbehorende remedie – gepopula-
riseerd diende te worden om de malaise van de stedelijke 
bevolking te verklaren en erop in te spelen. En ten slotte, 
de nieuwe wetten voor de geneesmiddelenkeuring, die een 
simplistische, aparte opvatting van wat ziekte was bevor-
derden. Het gevolg was dat de farmaceutische industrie 
zowel het beeld van de ziekte als de remedie ervoor fabri-
ceerde. Het grootste deel van het gepubliceerde onderzoek 
was door deze industrie gefinancierd en depressie veran-
derde zo geleidelijk van een complex van symptomen met 
verschillende onbewuste oorzaken in simpelweg iets waar-
op antidepressiva inwerkten. Als de medicijnen stemming, 
eetlust en slaappatronen beïnvloedden, dan was depressie 
een probleem met stemming, eetlust en slaappatronen. Met 
andere woorden, depressie werd evenzeer gecreëerd als 
ontdekt.
 Tegenwoordig bestaat er enige scepsis over de werkzaam-



23

heid van antidepressiva. Het is inmiddels welbekend dat 
de meeste onderzoeken naar de effectiviteit ervan door de 
industrie zijn gefinancierd en dat tot voor kort negatieve 
uitkomsten vrijwel nooit werden gepubliceerd. Ook de 
specificiteit van de medicijnen staat ter discussie. Maar on-
danks alle reserve blijft het beeld van depressie als een her-
senprobleem ook de sceptici aanspreken. Wanneer in kran-
tenartikelen wordt gewezen op de gevaren van bepaalde 
medicijnen als Seroxat die het risico van suïcide mogelijk 
zouden verhogen, wordt daarvoor vervolgens een bioche-
mische verklaring aangevoerd: het medicijn veroorzaakt de 
suïcidale gedachten. Deze critici delen derhalve de overtui-
ging van de makers van het medicijn, namelijk dat onze ge-
dachten en handelingen biochemisch bepaald kunnen zijn.
 Wat deze kritiek impliceert is domweg dat de medicijnen 
niet goed genoeg zijn: ze moeten specifieker zijn en posi-
tieve in plaats van negatieve gedachten bevorderen. Dit 
standpunt gaat er volledig aan voorbij dat de suïcides soms 
te wijten kunnen zijn aan een slechte eerste diagnose – bij-
voorbeeld, zoals we later zullen zien, omdat melancholie 
ten onrechte als ‘depressie’ wordt gediagnosticeerd – en, 
wat net zo belangrijk is, aan het feit dat depressie een be-
schermend mechanisme kan zijn: als het wordt weggeno-
men, wordt de kans op wanhoopsdaden groter. Er zijn zelfs 
studies waarin wordt betoogd dat milde depressies iemand 
kunnen beschermen tegen suïcide. In andere gevallen kan 
de wijze waarop het medicijn je geestelijke toestand af-
vlakt, de productie van authentieke afweermiddelen tegen 
suïcidale gevoelens uitschakelen.




