Een langgerekte kortsluiting
Inleiding

(Uit Mark Kinet (Red.) Zuchtigheid en afhankelijkheid. In hun relatie met middelenmisbruik
(Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2006 p 9-23)

Mark Kinet

Narcotics cannot still the Tooth
That nibbles at the soul Emily Dickinson

Choose Life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big
television, choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers.
Choose good health, low cholesterol, and dental insurance. Choose fixed interest mortgage
repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisurewear and matching
luggage. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose
sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking
junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a
miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats you
spawned to replace yourself. Choose your future. Choose life... But why would I want to do a
thing like that? I chose not to choose life. I chose somethin' else. And the reasons? There are
no reasons. Who needs reasons when you've got heroin?
Mark 'Rent-boy' Renton, 'Trainspotting'

1. Middelengebruik en zuchtigheid

Middelengebruik is van alle tijden en van alle culturen. Het is een antropologische universale.
Blijkbaar heeft de mens op tijd en stond nood aan het losser worden van het Ik (cfr De Cauter,
1995 p 47), wil hij in een extatische vervoering weg van zichzelf, geheel in iets opgaan en zelf
in het niets verdwijnen.
Er zijn verschillende manieren om in een roes te geraken (cfr Godderis, 2004 p 5-10). Er is
het mystiek gezoem van de Tibetaanse monniken. Er is de roes die het resultaat is van honger

en ontbering zoals bij pilaarheiligen en heremijten. Er is de trance die door ritmische en
rituele lichaamsbewegingen wordt teweeggebracht, zowel in het Afrikaanse oerwoud als in de
Grieks-Orthodoxe kerk van Chevetogne. Er zijn de seksuele oefeningen van het tantraBouddhisme en er is de intense concentratie van wie met nietsontziende gedrevenheid zijn
Ding doet. Bij wijze van boutade: als ik 's nachts in mijn bureau aan deze inleiding zit te
schrijven zijn eerst tientallen figuren aanwezig, dan zit ik alleen en tenslotte ben zelfs ikzelf er
niet meer…
De eenvoudigste en ook de meest gebruikte manier om in een roes te geraken is ongetwijfeld
de intoxicatie door middel van bepaalde roesverwekkende, in de meest uiteenlopende
gedaanten verpakte scheikundige stoffen.
In 'Het onbehagen in de cultuur' beschrijft Freud (1930) de onvermijdelijke pijn van het zijn
die de condition humaine kenmerkt. Er is het onbehagen dat te maken heeft met de
confrontatie met natuurlijke verschijnselen zoals ziekte en rampspoed. Maar er is ook en
vooral het onbehagen dat eerder voortvloeit uit de cultuur: de strijd tussen levens- en
doodsdrift, de innerlijke verdeeldheid tussen bewust en onbewust, tussen goede bedoelingen
en 'demonische' krachten, tussen bepaalde wensen en verlangens en geboden en verboden. De
meest populaire remedie tegen dit onbehagen is volgens hem dan het gebruik van chemische
stoffen.
Terwijl de meeste mensen met mate kunnen gebruik maken van deze scheikundige producten
wordt bij sommigen het middelengebruik excessief en/of grensoverschrijdend. Ze zijn gulzig
en mateloos in hun verhouding tot het product en kunnen niet meer stoppen. Zij zijn zich
nochtans van de schadelijke tot potentieel dodelijke gevolgen van hun gebruik bewust maar
het middel is voor hen een noodzaak geworden, waarheen ze met zuchtigheid worden
gedreven. Ofwel is het middel voor hen een verdovend middel geworden. De roes brengt dan
vooral vergetelheid en wordt als dusdanig de enige en onmiddellijke oplossing voor alle
negatieve gevoelens en problemen. Ofwel is het middel een genotmiddel waardoor ze worden
gegrepen en waarvan de smaak hen nooit meer los laat. In beide gevallen hebben zij met hun
product dan een bijna passioneel-destructieve verhouding waarbij ze zich aan gene zijde van
goed en kwaad, van gezond of ongezond begeven op zoek naar een vernietigende genieting.
Zij dan afhankelijk geworden van één oplossing of slaaf van één onmogelijk, verboden en
mateloos genot.
Zoals we zullen zien heeft dit vaak te maken met moeilijkheden die ze ervaren of ervaren
hebben in verband met de onvermijdelijke afhankelijkheid
van de grote Ander.
Onvermijdelijke afhankelijkheid, want deze afhankelijkheid is a fact of life.

2. Afhankelijkheid

Het mensenkind wordt in absolute hulpeloosheid en fysische onrijpheid ter wereld geworpen.
Het is voor zijn voortbestaan in eerste instantie totaal afhankelijk van de zorg en bescherming,
van de macht en tussenkomst van de grote Ander. Met elke behoefte, prikkel of (aan)drift kan
het mensenkind immers niets anders aanvangen dan een appèl doen op de grote Ander door
middel van een (hulp)kreet.
Bovenop deze afhankelijkheid van de ander superponeert zich nog een tweede
afhankelijkheid. Van zodra de grote Ander de behoefte bevredigt, tegen de prikkel beschermt
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