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Namens de redactie

Literatuur en psychiatrie: op het eerste gezicht hebben ze niet bepaald veel met elkaar 
te maken. En na het heerlijke boekje Waanzin in de wereldliteratuur (2015) van de 

betreurde Peter Steinz, is het maar de vraag wat er nog aan het thema kan worden toe-
gevoegd. Steinz (1963-2016) geeft in zijn publicatie ‘een rondleiding door het dolhuis 
van de literaire fictie’. Uiteraard komen daarbij namen aan bod als Boudewijn Büch, 
Edgar Allan Poe, Virginia Woolf en Sylvia Plath. Steinz heeft duidelijk gemaakt dat psy-
chiatrische stoornissen – ‘gevallen’ – op schrijvers altijd een grote aantrekkingskracht 
hebben uitgeoefend. Niettemin is hij zich ervan bewust – en dat hoort ook de lezer te 
zijn – dat het veld tussen ‘gek’ en ‘normaal’ onwaarschijnlijk groot is en onderhevig aan 
vele soorten variaties, varianten, fluctuaties en gradaties. Jan Arends, J.M.A. Bies-
heuvel, Roger van de Velde en zoveel anderen, ook vergeten auteurs: alleen al met schrij-
vers uit de Nederlandstalige literatuur valt er een lijvige encyclopedie te vullen.

Een van de gezaghebbende auteurs die over het thema hebben geschreven, Ranne 
Hovius, heeft ook een stuk voor dit nummer klaargestoomd. Haar standaardwerk De 
eenzaamheid van de waanzin heeft ook op Steinz’ belangstelling kunnen rekenen. Een 
andere ‘grensverlegger’ was Michel Foucault, met zijn Waanzin en redeloosheid uit 1961. 
Foucault was van oordeel dat ‘de gek’, in de Renaissance nog een soort verspreider van 
een aparte wijsheid, vanaf medio de zeventiende eeuw werd opgesloten ter bescherming 
van de maatschappij. In de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw kwam een proces van 
deinstitutionalization op gang, waarbij psychiatrische patiënten de nodige bewegings-
vrijheid werd gegund, in sommige gevallen met het oog op re-integratie in de samen-
leving.

In dit nummer van Passage, dat meteen aan zijn vierde jaargang toe is, hebben we het 
thema in hoofdzaak vanuit de wetenschappelijke hoek willen bekijken, zonder in een te 
gewichtig jargon te willen vervallen. Frits Milders bekijkt de literatuur als inspiratie-
bron voor de psychiatrie, terwijl Ranne Hovius de paden detecteert die de psychiatrie 
heeft gevolgd bij het inhaken op de letterkunde. Een interessante case study is van de 
hand van Arko Oderwald, over verholen motieven in het werk van F. Scott Fitzgerald. 
Wouter Schrover bekijkt het specifieke deelthema van de levensbeëindiging. Co-editor 
Sofie Vandamme onderzocht ‘het geval Bovary’, en de raakvlakken van creativiteit en 
psychische problematiek bij Gustave Flaubert.
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