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Homo transcendentalis. Uit de serie ’Vive
memor leti’ (Leef steeds met de dood in gedachten), 2009, acrylinkt op doek. JANNEMIEK

„Er is de wereld van iedereen, er is de smalle tunnel van de waanzin, en aan het einde van de
tunnel is er de isoleercel van je eigen, strikt eenzame privéhel. Ik wil een aantal van die helse
cellen verkennen, als een Dante op Seroxat.” Dichter Ingmar Heytze vertelde ooit het verhaal
van zijn eigen kleine waanzin en wil nu de grote waanzin gaan verdichten.
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ij leven in psychologische tijden.
Daarmee bedoel ik enerzijds dat
geestelijk min of meer gezonde
mensen het interessant vinden om te lezen
hoe hun psyche werkt: Psychologie Magazine
heeft een oplage van bijna 125.000 exemplaren. Aan de andere kant is er de uitdijende verlustiging in de emoties van anderen – hoe groter, hoe beter.
Let wel: het gaat niet om emoties die kunnen
worden opgeroepen door fictie, maar echte
emoties van echte mensen. We vinden het
geen enkel probleem om toe te kijken hoe
mensen elkaar maandenlang een huis vol camera’s uit proberen te pesten. We laten mensen die eerzuchtig genoeg zijn om beroemd te
willen worden, live kapot gaan aan spot en
hoon bij meedogenloze afvalcompetities voor
een loopbaan als model, danser of musicalster.
We kijken verlekkerd naar fobici die zich publiekelijk en vrijwillig in een grote videokamer laten behandelen voor hun angsten. Het
hoort allemaal bij een nieuw, alomtegenwoordig zwelgen in de emoties van iemand anders,
zonder dat je je verder in die ander hoeft te verdiepen. Ze willen het toch zelf ? Dan kun je er
net zo goed naar kijken. We zijn voyeurs van de
geest geworden.
Vijf jaar geleden publiceerde ik een klein, rood
boekje over angsten: het ’Scooterdagboek’. Als
ik toen had geweten wat ik me ermee op de
hals zou halen, had ik het nooit gepubliceerd.
Wat dacht ik toen ik dat boekje uitbracht? Dat
het goed zou zijn als er tenminste één boek bestond waarin staat opgeschreven hoe het is om
een paniekstoornis te hebben, hoe het voelt,
en hoe je er mee om kunt gaan zonder dat je er
meteen cameraploegen, vogelspinnen en Emile Ratelband bij hoeft te halen.
Dat ik mezelf daarmee in een vreemde spagaat plaatste – ik zocht immers zelf ook de publiciteit met mijn autobiografische boekje –
doorzag ik niet. Ik hoopte wat begrip te kunnen kweken voor angsten bij niet-fobici en vice
versa bij fobici voor de reactie van niet-angstigen – want je mag niemand kwalijk nemen dat
hij je fobie niet begrijpt. Het is gelukkig onmogelijk om de angst van een ander werkelijk te
begrijpen. Daarvoor moet je hem kunnen delen, en dat is niemand gegund.
Het ’Scooterdagboek’ gaat over mijn omgang
met de paniekstoornis die me jarenlang aan de
stad Utrecht heeft gekluisterd. Het boekje
werd breed en positief besproken en, als ik de
dankbare mailtjes mag geloven, omhelsd door
een aantal fobiepatiënten die zich herkennen
in mijn verhaal.

Er was wel een prijs: ik sta nu in elk persmapje
van dit land gebrandmerkt als mediagenieke
fobicus. Daardoor kan ik de rest van mijn leven
geen interview meer geven zonder dat de
dienstdoende journalist ongegeneerd een
boom opzet over mijn geestesleven, ook al
word ik uitgenodigd om mijn mening te geven
over Sinterklaasgedichten, het nieuwe logo
van Utrecht of de wissel van Sven Kramer.
Gelukkig kom ik ze zelden tegen, maar er
schijnen mensen te zijn die denken dat mijn
reiswee een truc was. Ze redeneren: elke kunstenaar heeft een ’ding’ nodig. Achterberg vermoordde zijn hospita, Vincent van Gogh sneed
zijn oor eraf en Ingmar Heytze heeft besloten
dat hij een reisfobie heeft. Zo informeerde ooit
een journalist of er geen zweem van koketterie
bij zat. Koketterie. Je zult de onnozelaar de kost
moeten geven die denkt dat een mens uit koketterie fobisch wordt.
Angst en fobieën zijn hot en dat is goed verklaarbaar, want we hebben het respectievelijk
over de meest primaire menselijke emotie en
de meest voorkomende psychische aandoening. Tien op de tien mensen weten maar al te
goed wat angst is, één op de tien krijgt op zeker
moment in zijn leven met een fobie te maken.
Waarom is de fobie van een ander interessant? Omdat je er met je pet niet bij kunt.
Hoewel ik uit eigen ervaring weet hoe een fobie werkt, kan ook ik me niets voorstellen bij
fobieën van anderen. Ik begrijp het achterliggende mechanisme wel, maar heb de koppeling met het object niet. Daardoor hebben fobieën – de mijne incluis – altijd iets potsierlijks. Bovendien is het een aandoening waar
veel mensen goed van kunnen genezen – wat
leidt tot het wijdverbreide misverstand dat iedereen daartoe in staat dient te zijn, en dat je
geen ruggengraat bezit als je dat toevallig niet
helemaal of helemaal niet voor elkaar krijgt.
Een fobie heeft per definitie niets te maken
met werkelijk gevaar; het is de angst om bang
te worden. Mensen kunnen dan ook een fobie
ontwikkelen voor de meest krankzinnige dingen. Je kunt bijna geen situatie, werkwoord,
wezen of ding bedenken of er is ergens iemand
op deze aardbol onredelijk bang voor.
Veel voorkomende fobieën hebben meestal betrekking op dingen die echt gevaarlijk kunnen
zijn. Het zit in onze genen om latent bang te
zijn voor zaken als bliksem, roofdieren en grote hoogtes. Als zich in je leven iets traumatisch
voordoet — je ziet hoe iemand door de bliksem
wordt getroffen — of als je ouders je voortdurend inprenten dat je bij onweer niet naar bui-

ten mag, dan is het niet gek dat je bang bent als
het onweert. Maar pas als je vervolgens elke situatie gaat vermijden waarin het zou kunnen
gaan onweren, ga je niet meer gezond om met
je angst. Dan heb je een fobie ontwikkeld.
Waarom kunnen mensen ook fobieën ontwikkelen voor volmaakt ongevaarlijke dingen?
Volgens veel deskundigen is een fobie een geconditioneerde reflex: een pavlovreactie van je
hersens. Stel dat je als kind een keer heel erg
overstuur bent en je ziet toevallig een Friese
staartklok, dan sla je de herinnering aan dat gevoel op in combinatie met je herinnering aan
die klok. De kans is groot dat je het gevoel
’overstuur zijn’ en het ding ’staartklok’ met elkaar blijft verbinden. De volgende keer dat je
een staartklok ziet, raak je opnieuw overstuur,
en dan denk je dat het door de staartklok komt.
Je wilt niets meer met staartklokken te maken
hebben: je wordt al bang als je eraan denkt dat
je er een tegen zou kunnen komen. Andere
klokken zie je trouwens ook steeds minder zitten. Uiteindelijk ben je fobisch voor álle soorten klokken.
Dit lijkt een vergezocht voorbeeld, maar chronomentrofobie (angst voor klokken) bestaat
echt. En het kan nog veel vreemder: er zijn
mensen die ziekelijk bang zijn om links- of
rechtsaf te slaan, de straat over te steken, op
een roltrap te staan of over een zebrapad te lopen. Zie hier mijn alfabet van onwaarschijnlijke, maar werkelijk bestaande fobieën:
ambulofobie (loopangst)
barofobie (angst voor de zwaartekracht)
catoptropfobie (angst voor spiegels)
dendrofobie (angst voor bomen)
ephebifobie (angst voor tieners)
fagofobie (slikangst)
gamofobie (trouwangst)
heliofobie (zonangst)
iofobie (angst voor vergif)
japanofobie (angst voor Japan of Japanners)
keirofobie (scheerangst, angst voor kappers)
lalofobie (spreekangst)
mageirocofobie (kookangst)
nephofobie (wolkenangst)
oenofobie (wijnangst)
phronemofobie (denkangst)
rhinofobie (neuzenangst)
sciofobie (angst voor schaduwen)
tafefobie (angst levend te worden begraven)
urofobie (plasangst)
venustrafobie (angst voor mooie vrouwen)
wiccafobie (angst voor hekserij)
xenoglossofobie (angst voor vreemde talen)
zelofobie (angst voor jaloezie).

Vijf jaar later staan de zaken er voor mij aanmerkelijk beter voor. Inmiddels ben ik in het
bezit van mijn motor- en autorijbewijs, ik heb
de zee gehaald en nog wat andere plaatsen die
ik lang niet gezien had. Tijdens de afgelopen
Boekenweek trad ik meerdere malen op in Amsterdam, deze zomer ga ik weer eens meedoen
in de schrijverstent op Lowlands in de Flevopolder. Genezen is een te groot woord, maar de
wereld is weer een stuk groter dan hij was. Het
is tijd voor een nieuw project dat in de verte
voortborduurt op het ’Scooterdagboek’: een
dichtbundel met als titel ’De atlas van wanen’,
waarin de gruwelijkste en mooiste wanen
waaraan mensen kunnen lijden worden verdicht.
De werkelijkheid is wat je hersens ervan maken. Het ’ik’ dat in je huist heeft daar maar weinig over te zeggen. Sterker nog, het idee dat er
een ’ik’ in een mens huist, is mogelijk de meest
algemeen verspreide waan die er bestaat. Ik
ben ervan overtuigd dat je tijdens een zware
paniekaanval een kijkje krijgt in een andere
wereld, waarin je volstrekt alleen bent met je
eigen angsten en fantasieën. Er is de wereld
van iedereen, er is de smalle tunnel van de
waanzin, en aan het einde van de tunnel is er
de isoleercel van je eigen, strikt eenzame privéhel. Daarvan zijn er zo veel als er gekken zijn.
Ik wil een aantal van die helse cellen verkennen, als een Dante op Seroxat.
Misschien wil ik die wereld verder verkennen
omdat ik, mogelijk geheel onterecht, het gevoel heb dat ik me door mijn eigen geschiedenis enigszins in beide werelden kan verplaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat zware geestelijke aandoeningen een binair karakter hebben:
als je iemand hebt vermoord, kun je nooit
meer iemand worden die niet iemand heeft
vermoord, als je geen maagd meer bent kun je
het ook nooit meer worden en een beetje
zwanger worden is eveneens uitgesloten. Hetzelfde geldt volgens mij voor een zware psychose of depressie; als je iets dergelijks hebt
meegemaakt sta je voorgoed aan de andere
kant, ook al genees je voor tweehonderd procent.
Natuurlijk ben ik ervan doordrongen dat een
paniekstoornis andere koffie is dan een psychose met waandenkbeelden. Maar ik heb wel
ervaren hoe het is om er volkomen van overtuigd te zijn dat je gek wordt of doodgaat, terwijl je tegelijkertijd nog beseft dat dat niet zo
is. Met andere woorden, ik koester de waan dat
ik een paar stappen heb gezet op een weg die
een volbloed waanlijder helemaal af moet lopen omdat hij niet anders kan. En die de mees-

te mensen kunnen inslaan. Het verschil is dat
ik weer terug kon lopen om te vertellen van
welke verontrustende dingen ik een glimp heb
opgevangen.
In ’De atlas van wanen’ wil ik als dichter in de
huid kruipen van mensen met fantoomledematen, mensen met de overtuiging dat hun
partner door een dubbelganger is vervangen,
mensen die geloven dat ze zijn overleden en al
bezig zijn om weg te rotten. Ik wil weten hoe
het is om er niet aan te kunnen twijfelen dat je
het weer beheerst, dat je zo groot bent als een
flatgebouw of juist zo klein als een mier. Ik wil
mensen aan het woord laten die een huis
stampvol oude kranten moeten bezitten, mensen wier hoofd vijf keer per dag explodeert,
mensen die een terminale ziekte simuleren
om aandacht te krijgen, mensen die zeker weten dat de Tweede Wereldoorlog nog volop bezig is en dat zij daarom hun familie moeten liquideren.

De Feiten
Dit zijn de feiten: ik bewaar de waarheid in een kleine, groene fles
om mijn hals. U weet dat, ik weet dat. Maar nu vraagt u mij om
deze fles af te geven. Heel interessant, want het is mijn waarheid.
Ik heb mij daarvoor niet te verantwoorden en u heeft mij niet
ter verantwoording te roepen, temeer daar u een draak bent
die mij niet verbranden kan, omdat ik een onzichtbare pyjama
draag van asbest. Dat mag hier, gek genoeg, weer wel, terwijl ik
daarmee de hele afdeling in gevaar breng. Waarom? Daar zit iets
achter: omdat u een draak bent en weigert om dit toe te geven.
Kijk. Dan vraag ik mij, op mijn beurt, af waar we het eigenlijk
nog over hebben. Niet over de fles om mijn nek, zoveel is zeker.
De waarheid is van mij. Dit zijn de feiten en daar blijf ik bij.
Ingmar Heytze

De bundel zal afsluiten met een gedicht over
een waan die geen waan is: het Martha Mitchell-effect. Het is genoemd naar de vrouw van
John Mitchell, procureur-generaal in de regering Nixon. Ze werd aanvankelijk voor geestesziek verklaard toen ze zei dat er in het Witte
Huis illegale activiteiten werden ondernomen,
en bleek pas gelijk te hebben toen de Watergate-affaire uitkwam.
Het verschil tussen de komende bundel en
het ’Scooterdagboek’ is niet alleen het verschil
tussen proza en poëzie. Ik heb het verhaal van
mijn eigen kleine waanzin verteld, nu wil ik de
grote waanzin gaan verkennen en verdichten.
De fascinatie voor die waanzin is nooit overgegaan, domweg omdat ik het idee heb dat ik – en
met mij hele volkstammen dichters en kunstenaars – er dichter bij zit dan veel andere mensen. Door te schrijven over wanen waaraan ik
zelf niet lijd, wil ik me er misschien wel onbewust van verzekeren dat ik zelf niet gek ben.
„Ik word als een van dezen”, schreef Willem
Kloos tijdens een verblijf tussen ’gekken’ in
Santpoort. De ’Atlas van wanen’ moet een getuigenis worden van het tegenovergestelde.
Ingmar Heytze is dichter en publicist. Sinds maart
2009 is hij de eerste officiële stadsdichter van
Utrecht. Zijn laatst verschenen bundel is ’Utrecht
voor beginners: de Domstad in 127 gedichten’ (uitgeverij Podium, 2009, ISBN 9789057591099). Volgend
jaar zal hij drie maanden doorbrengen als artist in residence in kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen op
de Willem Arntsz hoeve, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Dolder.

