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“Wij leven in een paradijs”, zegt Paul Verhaeghe, “wij hebben een uitstekende gezondheidszorg, vakantie- en ontspanningsmogelijkheden, alle kinderen kunnen naar school,
ons voedsel was nog nooit zo veilig, de vrouw wordt eindelijk als evenwaardig aan de man
gezien... En toch zijn er in Belgie nog nooit meer zelfmoorden, burn-outs, depressies,
langdurig zieken geweest... Vanuit een soort verwondering en machteloosheid hiertegen
in mijn praktijk als psycholoog ben ik op zoek gegaan naar verklaringen en oplossingen.”
Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psy
chologic, hoogleraar aan de universiteit Gent en
heeft een eigen praktijk als psychoanalyticus. Op
zijn achttiende twijfelde hij tussen klassieke talen,
geneeskunde, orthopedagogiek of psychologic. Hij
koos voor de studie psychologie wat toen een heel
nieuwe richting was. De drang naar ‘meer weten
en begrijpen’ maakte dat hij niet een maar twee
doctoraatsthesissen schreef. Door de jaren heen zag
hij de maatschappij veranderen en ook de problemen van de mensen die zijn hulp inriepen. Vooral
vanaf 2000 ging het in stroomversnelling en constateerde hij een tsunami aan identiteitsstoornissen en
stressgerelateerde problemen. “Niet de mens, maar
de maatschappij is ziek”, concludeerde hij. Vanuit
die overtuiging wilde hij niet meegaan in de trend
van een oplapindustrie, maar ging op zoek naar
antwoorden en dat resulteerde in boeken die echte
bestsellers werden. En 0 ja nog dit, zijn priveleven
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kunnen we best omschrijven met een zin uit de
roman Anna Karenina van Tolstoi: ‘Les gens heureux n’ont pas d’histoire’ (gelukkige mensen hebben
geen geschiedenis). Paul is al veertigjaar gelukkig
getrouwd met zijn jeugdliefde, samen hebben ze
twee volwassen kinderen die het huis uit zijn en
drie schatten van kleinkinderen, naast een stiefzoon
met nog eens drie kleinkinderen..

Oplapindustrie
Paul Verhaeghe: “Wanneer iemand psychisch
lijdt en de oorzaken liggen vooral binnen die persoon dan kunnen we veel doen. Liggen ze buiten die
persoon bv. op het werk dan wordt het veel moeilijker. Zo ontstond een soort oplapindustrie, die
onder meer de mantra ‘Werk aanjezelf hanteert.
Een immense business waaraan ook de psychiatric,
de psychotherapie en bij uitbreiding de vele coaches
en goeroes helaas maar al te vaak meededen. Op die
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manier wordt een fout systeem
in stand gehouden. Men maakt
mensen weerbaarder en past hen
aan het systeem aan, desnoods
met pillen. Zo krijgt men het idee
dat de oorzaak in het lichaam
ligt en snel kan worden opgelost.
Dat is geen therapie en op den
duur wordt dat zelfs ethisch een
zeer twijfelachtige manier om
mensen te disciplineren omdat
ze afwijken van wat een neoliberale maatschappij ons opdringt.
Het is een harde, koude maat
schappij die ons vertelt dat we
het zelf moeten doen, we moeten
‘het’ en ‘onszelf maken al is het
ten koste van anderen. Mensen
die mislukken en afwijken van
die neoliberale norm zijn dan
‘gestoord’ of‘ziek’ en krijgen de
raad om zich aan te passen, zo
niet liggen ze buiten. Ik wil daar
niet aan meedoen.

“Wij zijn
teveel bezig
met wot wij
denken dot de
ander van ons
verwacht.”

Elke maatschappij zorgt voor een
bepaald soort mentale afwijkingen. Vroeger toen de kerk het nog
voor het zeggen had, moest je
heel hard je best doen om het paradijs te verdienen. Het lichaam
was sowieso verderfelijk en seks
kon alleen in het leader van de
voortplanting met alle nefaste ge-
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volgen en psychische problemen
vandien. Via de biecht moesten
mensen het slechte in zichzelf
ontdekken en verbeteren. In onze
neoliberale maatschappij moet
je presteren en consumeren in
het hier en nu en dat zo mateloos mogelijk. Jezelf verkopen is
een plicht, hebzucht, individualisme en ongeduld zijn deugden.
Je moet slagen en permanent
genieten. Succesvollejongeren
zijn diegenen die zich egoistisch
en materialistisch opstellen met
Trump als ideaal vermoed ik.
Gefrustreerde werknemers die
niet uitblinken, gaan dan maar
anderen pesten onder leedvermaak van collega’s om toch
maar in iets uit te blinken. Het is
een maatschappij die neerkijkt
op middelmaat, op zelfkennis,
bescheidenheid of introvert
zijn. Voor een topjob moet je het
goed kunnen uitleggen, je zelf
goed verkopen, anderen naar je
hand kunnen zetten en emoties
niet laten meespelen. Dat zijn
de kenmerken van een psychopaat die we dan als na te streven
voorbeeld nemen. Mensen met
een burn-out zijn vaak harde
werkers, die op een bepaald
moment tegen een muur botsen.
Na de diagnose krijgen ze de
raad dat ze het beter wat rustiger
aan hadden gedaan. Maar toen
diezelfde mensen nog succesvol
waren, werden ze vaak bejubeld
voor dat harde werken.
Vroeger was het lichaam taboe,
vandaag zijn we nooit knap,
strak, jong of sexy genoeg. En
dus hebben jongeren ook weer
moeite om zich te tonen zoals
ze werkelijk zijn, net zoals de
generaties voor hen. Het is een
nieuwe vormgeving van een oud
probleem: hoe gaan we om met
ons lichaam? De vele beeldschermen tonen ons continu ideale,
gefotoshopte beelden. Wij nemen

Paul Verhaeghe: “De boelcen die
ilc schreef, zijn voor mij een manier
geweest om te ontsnappen aan
de machteloosheid op mijn werk. “

dat - ook onbewust - in ons pp en
gaan er ons naar gedragen. Dat
er steeds meer meisjes zijn die
calorieen tellen, komt niet uit de
lucht gevallen. Abnormale perfectie wordt het nieuwe normaal.
En in dat woord ‘normaal’ zit ook
het woord ‘norm’, het wordt ons
opgelegd. Daardoor zijn we teveel
bezig met wat wij denken dat de
ander van ons verwacht ”.

Intimiteit is zoveel meer
dan seksualiteit
Ook de problematiek van
intimiteit versus seksualiteit liet
Paul Verhaeghe niet los: niet als
mens, niet als therapeut, niet
als wetenschapper. Dus ging hij
weer op zoek. Met een kritisch
oog doorpluisde hij heel wat
wetenschappelijke studies en
essays, doorwroette sociale onderzoeken en experimenten. Dit
alles resulteerde in zijn laatste
boek ‘Intimiteit’ waarin hij al die
wetenschappelijke bevindingen

verwoordt in een vlot leesbaar
boek dat ook toegankelijk is voor
niet-academici, wat op zich al een
serieuze prestatie is.

“Je kan geen
intieme
verhouding
aangaan met
een ander,
alsje geen
goede intieme
verhouding
hebt tot
jezelf.”

Paul Verhaeghe: “Als ik aan
mensen vraag waar ze zich goed
bij voelen dan krijg ik aanvankelijk meestal banale, vaak
materiele antwoorden zoals
vakantie, reizen, lekker eten,
een promotie... Na verschillende
gesprekken zeg ik dat ze bet ‘goed
voelen’ letterlijk moeten nemen,
niet in bun hoofd, maar in bun
lijf. Dan pas krijg ik andere, meer
existentiele antwoorden zoals:
persoonlijke contacten, van
iemand anders lets terugkrijgen...
Tijdens de voorbereiding van bet
boek ‘Intimiteit’ vroeg ik ook aan
mensen in mijn omgeving wat bet
woord ‘intimiteit’ bij hen opriep.

De meeste antwoorden lagen in
de sfeer van bet intiem-erotische.
Sommigen zagen bet ruimer dan
vrijen, want in sommige gevallen is seks alles behalve intiem.
Maar wat is bet dan wel? Er is
een nauwe koppeling tussen
intimiteit en seksualiteit, maar
bet is geen synoniem. Men kan
immers seks hebben zonder dat
bet intiem wordt en je kan intiem
zijn met iemand zonder dat er
seks aan te pas komt.
Een intieme liefdesverhouding
maakt een mens gelukkig, maar
waarom is bet zo moeilijk om
die te vinden, laat staan in stand
te houden? Veelgehoorde verklaringen wijzen in de richting
van individualisering, misbruik,
mondige vrouwen en besmuikte
mannen. In mijn boek heb ik bet
vooral over de intieme verhou
ding met ons eigen lichaam. Die
is niet aangeboren, dat is lets
wat we moeten leren. Mensen
kennen zichzelf meestal niet
goed, beseffen te weinig wat er in
bun eigen lichaam aan de hand
is. Vaak is die band met onszelf
en ons lichaam gehavend, door
onze geschiedenis, door stress,
een gevoel van ‘nooit genoeg te
zijn’ en de vervreemding die dat
met zich meebrengt. Je hiervan
bewust worden, is een eerste
stap. Alsje niet lekker in je lijf zit,
kan je immers niet omgaan met
bet lijf van een ander. We moeten
op een goede manier alleen met
onszelf kunnen zijn om echt
samen met iemand anders te
kunnen zijn. Altijd bij de ander
widen zijn, is even ongezond
als altijd alleen widen zijn. Echt
samen kunnen zijn en echt alleen
kunnen zijn, dat hangt heel nauw
samen. Mensen die dat kunnen,
zijn gelukkige mensen.” ••

De maat van alle
dingen

De maat van alle dingen
- zo die al bestaat is de juiste nabijheid,
inclusief de geboden afstand
van wat met ons
en tegen ons is,
niet in enige afgebakende
ruimte,
niet in een vermoede
of gevreesde confrontatie,
maar in het begrip
van de buigzame,
weerbare,
slijtbare tussenruimte.
Albert Bontridder
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