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War on depression

World Health Organization ‘Let’s recognize and deal with it.’

European Depression Association ‘Together we will fight depression,

together we will win.’

Global Burdon of Disease Study ‘depressive disorders as a leading 

Institute for Health Metrics and Evaluation cause of burden (…) as a public-

health priority’
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Enkele vragen aangaande

de ‘depressie-epidemie’ 

• De-pressief of geïsoleerd?

• ‘Melancholie’ (toen) = ‘depressie’ (nu)?

• Depressie een universele aandoening? (depressie en cultuur)

• Depressie een individuele ervaring?

(‘grondstemming’, ‘grondervaring’)

• Depressie een individuele ervaring?

(onteigening, vervreemding)



• Rol farmaceutische industrie

• Samenspel met wetenschap en media

• Maar, let op de subtitel van het boek:

Over de plicht het lot in eigen 

handen te nemen

• Depressie door zelfverwerkelijkingsdruk?
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Een nieuw ‘onbehagen in de cultuur’?



Ehrenberg

• Depressie heeft zich doen gelden als ‘ons voornaamste innerlijk 

ongeluk’.  Hoe kan dat? Hoe komt dat?

• Omslag in onze cultuur: van verbod naar gebod, van conflict

naar tekort, van schuld naar schaamte

• Geen restrictie maar expressie van de passies

• Nieuw type subjectiviteit, met een nieuw soort psychisch lijden

• ‘Wisseling van wanhoopsstijl’



Ehrenberg

• Het zichverwerkelijkende individu:  ‘de BV ik’

• Steekwoorden: 

motivatie, ondernemingslust, projectmatigheid, 

flexibiliteit, communicativiteit

• Depressie als keerzijde:  tekort aan motivatie etc.

• Men dient ‘eraan te werken’, het ‘te managen’.



‘Liberale culturele revolutie’
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De globaliserende Markt volgens Dufour

“Hij vernietigt instituties en maakt

een einde aan traditionele

heerschappijen op een dusdanige

manier dat er individuen worden

geproduceerd die plooibaar,

onzeker en mobiel zijn, en

ontvankelijk voor alle wijzen en

variaties van de markt”.



Het hedendaagse subject volgens Dufour

“Dit subject zit in toenemende mate

gevangen tussen een latente melancholie

(de depressie waar we zoveel over horen),
de onmogelijkheid om in de eerste persoon

te spreken, de illusie van almacht, en de

verleiding om een vals zelf aan te nemen,

een geleende persoonlijkheid, of de

meervoudige persoonlijkheden die wijd en

zijd door de markt beschikbaar worden

gesteld.”



‘Liberale culturele revolutie’

• Paradox: alomtegenwoordig appel om ‘jezelf te zijn’

en

extreme moeilijkheid om ‘een zelf te zijn’

• Hyperdynamische tijden, tijden van onzekerheid

• ‘Wees jezelf’  en  ‘wees flexibel’ 

• De (mondiale) markt biedt ons zelfverwerkelijkingsproducten



‘Liberale culturele revolutie’

• ‘neoliberalisme’ = nieuwe horigheid

• antropologische mutatie

• “Mensen hoeven het niet langer eens te worden over transcendente

symbolische waarden; ze dienen zich slechts te voegen naar de

eindeloze en uitdijende circulatie van goederen.”

• Laatmoderne post-neurotische subjectiviteit: 

precair, akritisch, psychotiserend subject

• Psychotiserend: 

“een subject dat open staat voor alle identiteitsfluctuaties en 

zodoende vatbaar is voor alle commerciële vertakkingen”



‘Liberale culturele revolutie’

• Laatmoderne of postmoderne tijd: einde van de ‘Grote 

Verhalen’, verlies van houvast, geen vaste bodem meer

• Subject is ‘zelfreferentieel’ geworden, staat permanent op 

losse schroeven

• Wordt zodoende speelbal: laat zich meevoeren en wordt 

meegevoerd op de grillige baren van de mondiale markt

• De ‘heilige Markt’:  zijn wil is wet



Blaise Pascal   1623 - 1662



Marquis de Sade 1740-1814

1929:  ‘uit de hel bevrijd’



Van amor Dei naar amor sui

Pascal ‘Eigenliefde van Adam was natuurlijk en onschuldig, 

midden 17e eeuw dus gerecht, maar werd zowel misdadig als onmatig 

door zijn zonde’.

Mandeville ‘Private vices, public benefits’

begin 18e eeuw

Adam Smith ‘Private interests’, ‘invisible hand’

eind 18e eeuw

De Sade ‘Isolisme’:  solisme, narcisme, hedonisme

eind 18e eeuw



New York  1929 ‘Torches of Freedom’



spin doctor / father of spin

Edward Bernays









‘Great Exhibition’ – London 1851

In den beginne…



Europa Boulevard

West Edmonton Mall 

Consumptiemaatschappij als ‘ontspanningsbroeikas’

Vandaag de dag…





Een greep…

slechts entertainment

of

fluïdiserende educatie? 



Het laatmoderne individu:   geadresseerd als‘apprentice’? 



Het laatmoderne individu:   geadresseerd als‘apprentice’? 



miskend 

of 

misduid?



Hubertus Tellenbach:

“das Rhythmische als Grundgestalt des 

Lebensgeschehens”

ritmiek als grondgestalte van de levensvoltrekking

Jacques Schotte: 

“dimension temporelle (...) la vraie 

dimension primordiale de toute 

fonctionnement vivant”

temporele dimensie de ware primordiale dimensie 

van alle levensfunctioneren



Ritmiciteit

• Schotte :  

depressie = anhormia + anhedonia + arrhythmia

• Verwijzing naar Archilochus :

“zie in / welk ritme de mensen draagt”

• Basale, continue afstemming (‘Abstimmung’)

• Op een primordiaal, pre-intentioneel, pre-subjectief niveau

• ‘Pré-moi participatif’, een participatief pre-ego

• Mogelijkheid van een primaire ont-stemdheid  (‘Verstimmung’)



• Schotte:    depressie = anhormia - verstoorde bewogenheid 

anhedonia - verstoorde genieting

arrhythmia - verstoorde ritmiek

• primordiale afstemming is een voortdurende wederzijdse aanpassing

• ‘Melancholie’ = heroriëntatie, herstemming

‘Depressie’ = verstoorde herstemming

‘Melancholia’ = ernstig verstoorde herstemming

• ‘Netwerk samenleving’,‘neo-liberalisme’, ‘heilige Markt’:

deze primordiale afstemming steeds moeilijker te realiseren?

‘Melancholie’, ‘depressie’, ‘melancholia’



“For indeed, who is not a fool, melancholy, mad?”

Robert Burton

"Mensen zijn zozeer noodzakelijkerwijs gek, dat niet gek zijn 

neerkomt op een andere vorm van gekte.“

Blaise Pascal


