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Als we het neoliberale dogma 
‘de mens is intrinsiek egoïstisch’ 
klakkeloos aannemen, dan gaan 
we ons ook zo gedragen, stelt Paul 
Verhaeghe. En dit met steeds na-
drukkelijkere stem bij elk nieuw 
boek dat van hem verschijnt. Op 
ManiFiesta stelt hij samen met 
romancier Erwin Mortier zijn 
nieuwste voor: ‘Identiteit.’

Je ervaart de wereld als een groot 
station waarbij iedereen de ziel uit 
zijn lijf loopt om de juiste trein te 
halen. Maar je hebt eigenlijk geen 
idee welke trein jij moet nemen en 
de anderen lijken altijd op een leukere 
trein te zitten, tot jij wilt instappen. 
De overvloed aan keuzes verlamt, 
maakt angstig, vereenzaamt. En 
op de achtergrond wordt het uur-
rooster ook nog eens voortdurend 
door elkaar gegooid, zonder verdere 
verklaring. Een bekend gevoel? Dan 
is de kans groot dat u de boeken van 
Paul Verhaeghe als een thuiskomen 
ervaart. Paul Verhaeghe is van 
opleiding klinisch psycholoog, van 
vorming psychoanalyticus. 
 Na heel wat onderzoek, merkte hij 
dat een brede laag van de bevolking 
met zeer primaire klachten kwam 
aanzetten, vaak gerelateerd aan 
financiële problemen, die geen klas-
sieke psycho-analyse vereisten om de 
oorzaken te herkennen. Het resultaat 
is zijn nieuwste boek Identiteit, over 
hoe wij ons als mens een identiteit 
aanmeten. Met als opvallendste 
stelling dat dit vandaag verdraaid 
moeilijk en problematisch is. Met een 
boel zogenaamde stoornissen zoals 
ADHD, depressie en sociale angst 
tot gevolg. En daar gaat Verhaeghe 
tegen de stroom in: belangrijker dan 
die stoornissen zijn de gevoelens van 
onmacht en eenzaamheid en een 
gebrek aan gemeenschapsgevoel. 
De neoliberale mens ziet zijn sociale 
banden verbroken. Hoe is het zo ver 
kunnen komen? Paul Verhaeghe ziet 
om te beginnen veel slechts in het 
concept meritocratie. 

In een zogenaamde 
meritocratie als de onze 
verdient iedereen loon naar 
werken en klimmen we op 
de sociale ladder op basis 
van eigen verdienste. Wat 

u kunt u daar tegen hebben? 
	 Paul	Verhaeghe. Aanvankelijk 
helemaal niets. In een statische maat-
schappij met weinig of geen sociale 
mobiliteit, is een onderwijsmeritocratie 
juist heel goed om die status quo open 
te breken. Na de 
Tweede Wereld-
oorlog is beslist 
om onderwijs voor 
iedereen toegan-
kelijk te maken. Ik 
ben daar zelf een 
voorbeeld van: ik 
ben de eerste uit 
mijn familie die 
is kunnen gaan 
studeren. Voor de 
eerste generatie 
die opgroeit in een meritocratie is er 
weinig te klagen. Het is pas vanaf de 
tweede generatie dat het langzaam 
maar zeker fout loopt. Zij die op basis 
van verdienste klimmen, trekken eens 
ze aan de top zijn, de deur achter zich 
dicht. En dan gaan zij meer en meer 
bepalen wie nog verder doorstroomt. 
De vriendjespolitiek en de overerving 

van goede posities die de meritocratie 
wil uitschakelen, gaan dan toch weer 
domineren. 
 Het is ook zo dat men na de 
Tweede Wereldoorlog geprobeerd 
heeft om het onderwijs waardenvrij 

te maken. Uit angst 
dat men het on-
derwijs opnieuw 
zou misbruiken 
om een ideolo-
gie op te leggen, 
met alle exces-
sen die daar mee 
verbonden zijn. 
Maar onderwijs 
kan onmogelijk 
waardenvrij zijn, 
en ongeweten gaf 

men een nieuwe ideologie door. 

Welke waarden heeft 
men dan onbewust 
wel doorgegeven? 
	 Paul	Verhaeghe.	Men is het on-
derwijs meer en meer gaan richten 
op de eisen van de markt. Vaak met 
een nogal simpele kortetermijnvisie, 

waarbij men bijvoorbeeld vooral inzet 
op het invullen van knelpuntberoe-
pen. Men ziet ook de verschuiving 
van een nadruk op kennis, naar een 
nadruk op vaardigheden. Men moet 
geen kapstokken meer hebben in 
zijn geheugen, men kan toch alles 
opzoeken. Dat heeft natuurlijk zo 
zijn gevolgen. 
 In de opleiding journalistiek, een 
richting waar men toch een serieuze 
dosis algemene kennis verwacht, zijn 
er heel wat studenten die niet meer 
weten wie George Orwell is, dat 
vertelde een docent mij. Het gevaar 
bij die nadruk op vaardigheden is 
bovendien dat het uiteindelijk alleen 
maar om attitudes, lees: persoonlijk-
heidskenmerken gaat. Men zet dan 
standaard op zijn cv 
dat men flexibel is 
en een teamplayer. 
Nochtans merk ik 
aan de universiteit 
dat samenwer-
ken eigenlijk niet 
meer wordt aan-
geleerd. 

In uw boek 
citeert u 
Plato die zelf Socrates 
citeert over het verval 
van de jeugd. Is dit geen 
typische klacht die elke 
generatie herhaalt: het 
gaat steil bergaf en de 
jeugd is naar de kloten? 
	 Paul	Verhaeghe.	Het is verleidelijk 
om dat te denken. Maar er is toch 
duidelijk meer aan de hand. Ik geef 
u een voorbeeld. Onlangs wordt een 
van mijn assistentes aangereden 
door een bus, op klaarlichte dag, 
in een rustige, veilige buurt hier in 
Gent. Een zestal mensen zien hoe 
ze hevig aan het bloeden is, maar 
niemand doet zelfs maar een poging 
om haar te helpen. Ze kijken er naar 
en geven geen kik. Die passiviteit 
en onverschilligheid hebben haar 
veel feller geraakt dan die val. En 
dat soort voorbeelden stapelt zich 

op. Dan zie je toch dat er duidelijk 
iets heel erg fout zit? Dat er geen 
gemeenschapsgevoel meer is? 
 
Welke oplossingen 
ziet u dan? 
	 Paul	Verhaeghe.	Kijk, in eerste 
instantie is het belangrijk dat men-
sen zich terug leren verbinden met 
elkaar. Die egocultus is niet in een 
handomdraai uit te wissen. Maar 
het gevaar bestaat dat we nu blijven 
palaveren over de conclusies en de 
huidige situatie eindeloos blijven 
verder analyseren. Uiteindelijk leidt 
dat tot niets. Als ik een oneliner naar 
voren moet brengen zou ik zeggen: 
rationaliteit leidt tot conclusies, emoti-
onaliteit leidt tot actie. Mensen zijn niet 

tot actie te over-
halen met ratio-
nele argumenten. 
Mensen moeten 
aangesproken 
worden op hun 
buikgevoel. De 
rede bedriegt, 
maar ons buikge-
voel liegt nooit. 

U verwacht 
veel van het individu, is het 
niet wat te optimistisch om 
te geloven dat iedereen 
die klik kan maken? 
	 Paul	Verhaeghe.	Nieuwe 
waarden als een imperatief van bo-
venaf opdringen, is gedoemd om te 
mislukken. Met mijn boek wil ik ook 
duidelijk maken: de vraag: wie ben 
ik?, is helemaal niet zo interessant als 
de vraag: wat wil ik? Wat voelt goed 
voor mij? Mensen moeten zelf vanuit 
hun eigen leefwereld een andere 
weg inslaan. Tegenover hun collega’s, 
hun werknemers, hun partners, hun 
vrienden. Neem nu respect. We kun-
nen niet eenzijdig van de anderen 
respect eisen. Nee, we moeten zelf 
respect tonen. Ik heb bijvoorbeeld 
veel autoriteit bij mijn studenten. 
Dat kan alleen omdat ik hen met 
respect behandel. Als ik eens te laat 
kom voor de les, dan verontschuldig 
ik mij eerst. 
 Als je wilt dat mensen zich als 
kinderen gaan gedragen, dan moet 
je hen zo behandelen. En dat is wat 
we zien op veel – gelukkig niet alle 
– werkvloeren: infantilisering van de 
werknemers, acute gevoelens van 
nijd tegenover collega’s omwille van 

In het neoliberalisme zijn er zo weinig 
houvasten dat een stoornis als 
borderline aan een sterke opmars 
bezig is. Het grootste probleem is 
echter de toenemende eenzaamheid, 
stelt Paul Verhaeghe. (Foto Zuzana 
Pištova)

Men is het onderwijs 
meer en meer 
gaan richten op 
de eisen van de 
markt. Vaak met 
een nogal simpele 
kortetermijnvisie 

De vraag: ‘wie ben 
ik?’ is helemaal 
niet zo interessant 
als de vraag: ‘wat 
wil ik? Wat voelt 
goed voor mij?’

De flexibele weg naar machteloosheiD 
interview Paul verhaeghe 

“De neoliberale 
samenleving 
maakt ons ziek” 
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trivialiteiten, omdat de ene een nieuwe 
bureaustoel krijgt en de andere niet. 
Dat men daar zo zwaar aan tilt, is een 
gevolg van dat machteloze gevoel. 
En met de onmacht komt ook het 
pestgedrag. 

En u bent er echt zeker van 
dat zo’n soort sadisme niet 
gewoon eigen is aan de 
mens, homo homini lupus? 
	 Paul	Verhaeghe.	Dat is het debat 
nature versus nurture. Alles wijst er 
op dat de weegschaal doorweegt 
ten voordele van nurture. Neem een 
Indiaas kind vlak na de geboorte weg 
en laat het hier opgroeien bij Belgische 
ouders en dat kind ontwikkelt een 
Belgische identiteit. Een identiteit 
komt hoofdzakelijk tot stand via 
spiegeling. Kijk bijvoorbeeld naar 
dat klassieke experiment in een 
Amerikaanse school: aan het begin 
van het schooljaar zet men de slechtst 
presterende leerlingen samen, maar 
men maakt hun leerkrachten wijs dat 
het de uitblinkers van de school zijn. 
Met de uitblinkers doet men net het 
tegenoverstelde. Wat blijkt al snel? De 
leerlingen maken de verwachtingen 
die hun leerkrachten tegenover hen 
hebben waar. 
 Zo werkt het ook in de grote ver-
halen die een maatschappij lijken te 

domineren. Bij dit huidige neoliberale 
klimaat aanvaarden we collectief be-
paalde stellingen: de mens is intrinsiek 
egoïstisch bijvoorbeeld. Door dat te 
geloven, gaan we 
er ons ook naar 
gedragen. Dat pa-
troon moeten we 
doorprikken. Net 
zoals we dat met 
het grote verhaal 
van het katho-
licisme hebben 
gedaan, waarbij 
we geloofden dat 
de mens intrin-
siek slecht was 
en regels nodig 
had van God om 
al die zondigheid in te dijken. Mijn 
buurman van 80 jaar voelt zich nu 
zwaar bedrogen. ‘Wat hebben ze ons 
indertijd toch allemaal wijsgemaakt?’, 
foetert die. 

Hoe reageert u op de 
kritiek die u krijgt in nogal 
wat opiniestukken? Dat u 
uit zou zijn op aandacht 

bijvoorbeeld. Of dat u alles 
maar selectief interpreteert 
vanuit uw prakijk? 
	 Paul	Verhaeghe.	Ik kan mij 

voorstellen dat 
sommige mensen 
dit zien als aan-
dachtszucht van 
mijn kant, maar 
dat is dan een 
misvatting, want ik 
sta niet graag op 
een podium. Een 
andere misvat-
ting is dat ik tot 
deze conclusies 
kom, vanuit mijn 
praktijk, maar dat 
speelt daar maar 

een zeer beperkte rol in. Ik voelde 
zelf veel onmacht bij patronen die 
ik zag opduiken in de wereld om mij 
heen, zeker niet alleen in mijn praktijk. 
Daarna heb ik veel onderzoek gedaan 
en heel veel gelezen. Mijn boeken zijn 
eigenlijk de neerslag van mijn eigen 
bewustwordingsproces. Ik kom maar 
zeer geleidelijk en via veel reflectie 
tot deze conclusies. 

U lijkt in uw boeken vaak 
terug te grijpen naar 
etymologie om iets te 
verklaren. Is dat bewust? 
	 Paul	Verhaeghe.	In taal zit veel 
meer psychologie dan in gelijk welk 
psychologisch handboek. Taal is een 
liefhebberij voor mij. Ik heb ook een 
klassieke opleiding gehad, al die 
uren Latijn en Grieks kruipen niet in 
je kleren. Een eerste eye-opener in dit 
verhaal was voor mij trouwens een 
student die vlak na een aankondiging 
aan zijn medestudenten afsloot met: 
‘En succes met de les’. Toen heb ik mij 
gerealiseerd dat ik die succeswensen 
overal te pas en te onpas hoorde. Maar 
wat betekent dat eigenlijk? Ik vind 
dat angstaanjagend, die fixatie op 
succes. Zeer frappant is de newspeak 
of nieuwe taal die met een nieuwe 
ideologie komt. In het geval van het 
neoliberalisme zie je dan termen als: 
investeren in een relatie, kapitaliseren 
van vaardigheden. Klinkt benauwend, 
toch? En dan zijn er heel wat activi-
teiten die bijna automatisch uit te 
boot vallen. Als winst de drijfveer is, 
dan is een roman lezen een slechte 

investering, want dat valt inderdaad 
niet zo snel te kapitaliseren. Bildung 
verliest dus heel sterk aan belang. Als 
men voorstellen doet om mensen 
die voor een studierichting kiezen 
die niet lineair verbonden is met een 
goed betaalde job en dus ‘nuttig voor 
de maatschappij’ wil straffen, word ik 
kwaad. Meer aandacht voor Bildung 
lijkt mij juist heel erg essentieel. 

William Peynsaert   

Paul Verhaeghe presenteert zijn boek 
op ManiFiesta op zaterdag 22 september 
om 15 u in het Centrum Staf Versluys. Meer 
info over de auteur vindt u op zijn rijkelijk 
gevulde site http://paulverhaeghe.psy-
choanalysis.be/, waar 
u onder andere heel 
veel krantenartikels, 
eerdere interviews en publica-
ties met en van Paul Verhaeghe 
terugvindt, samen met 
heel wat boeken waarop 
hij zich baseerde bij zijn 
onderzoek. Voor details 
over het programma zie 
www.manifiesta.be 
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Identiteits(mis)vorming	in	een	
neoliberale	samenleving	
Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en hoog-
leraar aan de Universiteit Gent. Met Tussen hysterie en vrouw (1996) 
en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002) won hij internatio-
nale erkenning als Freud- en Lacankenner. Met Liefde in tijden van 
eenzaamheid brak hij door naar een algemeen publiek; het boek 
werd een internationale bestseller en werd in acht  talen vertaald. 
Van Het einde van de psychotherapie (2009) zijn meer dan 12.000 
exemplaren verkocht.
 In zijn nieuwste boek Identiteit stelt hij vragen als: wat is de invloed 
van de maatschappij waarin we leven op onze identiteit? Welke ef-
fecten hebben dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktdenken, privati-
sering, en de idee van de maakbare samenleving op ons ik-gevoel? 
De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben. Paul 
Verhaeghe betoogt in Identiteit dat de mens eenzamer dan ooit is, 
en betekenisvol leven diepgaand problematisch is geworden.
 Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe 
zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de heden-
daagse individuele psychische problemen. 

De	cover	

Don’t judge a book by the cover, maar toch, hoe oud is het meisje op de 
cover denkt u? Haar naam is Savanha en ze is twee jaar oud. Ze is een 
van de deelneemsters aan een schoonheidswedstrijd voor kinderen 
in de Verenigde Staten. In een samenleving waar we steeds meer 
onze identiteit verliezen, benadrukken we heel erg ons uiterlijk. Soms 
omdat onze enige zekerheid, het enige wat meestal nog vast ligt, 
ons geslacht is. Dat gaan we dan extra in de verf zetten. Hoe minder 
belang de inhoud heeft, hoe belangrijker de verpakking wordt. 
 Paul Verhaeghe koos deze foto uit een hele reeks, omdat hier de 
geforceerde erotiek en de geforceerde glimlach ontbreken. Hier kan je 
het kind, achter de make-up nog een beetje zien: een licht geopende 
mond, ogen met een beetje melancholie. Haar houding straalt iets 
anders uit dan platte, misplaatste erotiek. Paul Verhaeghe hoopt dat 
het verzet is. Tegen de imperatieven van competitiviteit, inhoudsloos 
succes, tegen de mentaliteit van ‘winner takes all’ en tegen vermarkt 
hedonisme, zonder diepgaande hechtingen met onze medemensen. 
Met Identiteit zet je een hoop hoop in je boekenkast. 

Identiteit werd uitgeven bij De Bezige Bij, kostprijs circa 19,50 euro, en is onder 
andere te koop in het literaire café en de boekenbeurs van ManiFiesta op zaterdag 
22 september op ManiFiesta, meer info op www.manifiesta.be 
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In het geval van 
het neoliberalisme 
zie je termen 
als: investeren 
in een relatie, 
kapitaliseren van 
vaardigheden. Klinkt 
benauwend, toch? 

Paul Verhaeghe formuleert op een 
rustige en heldere manier wat velen 

wel voelen, maar niet onder woorden 
kunnen brengen: dat ons economisch 

model ons ziek maakt en ons van 
elkaar vervreemdt.  

(Foto Zuzana Pištova) 


