UITNODIGING
Psychiaters en neurologen eren hun vakgenoten door
vernoeming. De Duitse gestichtsarts Alois Alzheimer, de
Londense huisarts James Parkinson, de Moskouse psychiater
Sergei Korsakov, de Weense kinderarts Hans Asperger – ze zijn
van mensen van vlees en bloed veranderd in namen die nu
verwijzen naar een ziekte, een syndroom of een autistische
aandoening. Daarbij leverden ze hun voornaam in, en al snel ook
de rest: de herinnering aan hun leven en de omstandigheden van
hun ontdekkingen.
Douwe Draaisma reconstrueert in Ontregelde geesten de levens
van dertien beroemde ‘namen’ uit de wetenschap van hersenen
en geest. Wat hebben ze precies ontdekt? Wie waren hun
patiënten? Artsen als Parkinson, Alzheimer en Asperger hadden
een talent dat nu aan romanschrijvers lijkt voorbehouden:
schrijvend aan hun ziektegeschiedenissen konden ze een patiënt
laten opstaan van papier. Als je hun werk leest merk je dat ze je
geheugen binnenwandelen en daar niet meer uit vertrekken.
Draaisma’s fijne oog en innemende stijl doen denken aan Oliver
Sacks: onder zijn pen veranderen de ziektegeschiedenissen van
bekende aandoeningen in onvergetelijke verhalen.
In zijn lezing richt Douwe Draaisma zich vooral op de
syndromen die verbonden zijn met de namen van Hans
Asperger, Georges Gilles de la Tourette en Joseph Capgras.
Waarom werd Asperger pas na zijn dood ontdekt? Hadden de
‘moeilijke kinderen’ die hij in 1943 in behandeling had eigenlijk
wel ‘Asperger’? Wat heeft iemand die nu aan ‘Tourette’ lijdt nog
gemeen met de gevallen die Tourette in 1885 beschreef? Hoe
kon een stoornis als de waan dat je dierbaren zijn vervangen
door bedriegers, het ‘dubbelgangerssyndroom’ van Capgras, in
nog geen tien jaar van een psychiatrische stoornis in een
neurologisch syndroom veranderen?

Douwe Draaisma is als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis
van de psychologie verbonden aan de rijksuniversiteit van
Groningen. Hij is auteur van de succesvolle De metaforenmachine.
Een geschiedenis van het het geheugen en Waarom het leven sneller
gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen. Beide
zijn inmiddels in acht talen vertaald.
Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen is zijn meest recente
boek. De boeken zijn bij de lezing verkrijgbaar.

Triaz (een samenwerkingsverband
van Boekhandel De Tribune, Riagg
Maastricht en AZM) nodigt u uit
voor een lezing van

Douwe Draaisma
onder de titel

Ontregelde geesten
over o.a. beroemde psychiaters en
neurologen en de met hun namen
verbonden syndromen.
Frenk Peeters, psychiater, zal de
introductie verzorgen.
Dankzij Theatergroep Het Vervolg
kan deze lezing plaatsvinden in het
Derlon Theater (Plein 1992 in
Maastricht) op dinsdag 27 februari
2007 om 20.00 uur. De entree
bedraagt € 5,00.
Reserveren en kaartverkoop bij
Boekhandel De Tribune, ook via
info@detribune.nl.

