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Psychiater Dirk De Wachter over

‘De kunst van het 
ongelukkig zijn’

INTERVIEW: HILDE ANNAERT - FOTOGRAFIE: LEEN WOUTERS / GERRIT OP DE BEECK

Als psychiater houdt Dirk De Wachter de vinger aan de pols van onze 
mentale gezondheid. In zijn praktijk stelt hij vast dat we met onze kleine en 
grote tegenslagen steeds meer een professionele therapeut opzoeken. Sinds 
wanneer is ongelukkig zijn een ziekte geworden? En waarom delen we met 
onze vrienden alleen nog de fun? Deze evolutie verontrust hem en deed hem 
nogmaals in de pen kruipen. Omwille van zijn ‘boodschap van algemeen nut’ 
verdient ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ zeker uw aandacht.
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“Alleen achter een 
gesloten deur, tegen 

betaling, kan men over 
zijn verdriet vertellen.”
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De drukbezette psychiater heeft last minute voor ons nog 
een afspraak gereserveerd in zijn agenda. Achter zijn koele 
zwart-witte verschijning blijkt een joviale en warme persoon-
lijkheid te schuilen, recht evenredig aan zijn missie. Hij is geen 
man van de grote woorden en zware filosofische theorieën: zijn 
pleidooi is helder en uit het leven gegrepen.
De titel De kunst van het ongelukkig zijn springt op z’n minst 
een beetje uit de band, naast alle boeken en magazines vol tips 
voor een lang en gelukkig leven. Maar laat je niet misleiden door 
de titel; ons geluk staat wel degelijk centraal.

Hoewel niemand van ons immuun is voor tegenslagen of 
verlies, wil niemand diegene zijn die een boek over ongeluk 
nodig heeft. We worden er niet graag mee geassocieerd. 
Dirk De Wachter: Onze maatschappij is zo obsessioneel bezig 
met geluk, dat het ongeluk, dat ook deel uitmaakt van het leven, 
geen kans krijgt om gedeeld te worden, om een plaats te krij-
gen en dat kan een mens soms ziek maken. Iedereen zit maar 
te kakelen over zijn fantastische leven, over hoe goed hij het 
wel heeft, maar dan komen de mensen hier, de deur gaat dicht, 
men gaat zitten en barst in tranen uit. Diezelfde mensen die nog 
tevoren op Facebook verkondigden hoe fantastisch hun leven 
is! Dat doet mij als psychiater nadenken. Op Facebook enkel 
vakantie, leuke plaatjes van feestjes en alleen hier, bij een psy-
chiater, achter gesloten deur, tegen betaling, kan men over zijn 
verdriet vertellen. Ik overdrijf het een beetje, maar daar lijkt het 
toch op. 
Zou het de mens geen goed doen, om het verdriet in een ver-
trouwensvolle, kleine kring te kunnen delen? Ik heb het niet 
over verschrikkelijke dingen, niet over misbruik of trauma’s, 
maar over de gewone dagelijkse lastigheden waar we mee zit-
ten, een tegenslag, iets dat misloopt. Mijn stelling is dat, als 
we dat een beetje zouden kunnen delen, we qua liefdadigheid 
en liefdevolheid hiermee winnen. Want liefde en vriendschap 
komen veel meer tot uiting in het samen delen van een moeilijk 
moment dan in een leuke vakantie, die je ook mag hebben, maar 
dat is gemakkelijk. Het niet weglopen van elkaars verdriet, is 
volgens mij de definitie van de liefde. Daarmee is in a nutshell 
gezegd waar mijn boekje over gaat.

Is het enerzijds niet begrijpelijk, dat men professionele 
hulp zoekt ? Als je ongelukkig bent, mijden de mensen je 
omdat men niet weet wat zeggen, je krijgt meestal goedbe-
doelde clichés te horen en je weet niet wie je in vertrouwen 
mag nemen.
Dat wil ik juist betogen. Als mensen hier komen, ga ik met hart 
en ziel proberen te helpen, ik ga natuurlijk niet zeggen: uw pro-
bleem is niet groot genoeg. Maar er zijn zoveel mensen die lang 
moeten wachten op professionele hulp. Overal in ons land en 
in de hele Westerse wereld is er een ongelooflijke toename van 
de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Dan wil ik 
nadenken: zouden sommige problemen ook niet in het gewo-
ne leven een plaats kunnen krijgen? Als mensen wat luisteren 
naar mekaar, wat tijd maken, zou dat ook niet interessant zijn, 
moet dat altijd professioneel zijn? Als dat inderdaad blijkt, dan 
zullen er veel professionele hulpverleners moeten bijkomen en 
gaan we er veel moeten voor betalen. Maar ik wil toch ook eens 

kijken of vele problemen, zeker in een beginfase, voor ze hele-
maal uit de hand lopen, in de gewone sociale omgang een plaats 
kunnen krijgen en daarmee opgelost geraken. 

U wil niet als ‘cultuurpessimist’ bestempeld worden. U 
bent te zeer een man van uw tijd en van de wereld, om niet 
te weten dat het vroeger niet beter was en dat het er elders 
niet beter aan toe gaat. 
Ik vind het erg dat men mij daarvan beschuldigd, ik wil helemaal 
niet terug naar vroegere tijden. Ik ben het eens met de theorie-
en dat onze wereld erop vooruit gaat, er is veel minder kinder-
sterfte, geen slavernij, minder martelpraktijken of verschrikke-
lijke oorlogen. In ieder geval, materieel gesproken leven we in 
een van de beste der werelden, toch in onze streken.  Maar het 
is de dubbelheid die ik in vraag stel: waarom komen de patiën-
ten hier bij mij, in déze wereld en zeggen: “Dokter, ik kan niet 
meer, het gaat niet meer, ik ben kapot en ik kan het aan niemand 
vertellen”. Zoveel mensen hebben een psychiater nodig en niet 
alleen voor een gesprek, ook voor medicatie. Er wordt heel veel 
medicatie gebruikt in onze maatschappij. Waarom moeten er 
zoveel psychofarmaca voorgeschreven worden, als onze wereld 
zo goed is? En dit is geen randprobleem, niet iets van een kleine 
marginale kwetsbare groep, maar van een hele bevolking. Waar 
burn-out, depressie, alcoholisme, druggebruik, middelenge-
bruik legio zijn. Als psychiater wil ik daar meer mee doen dan 
alleen maar hier in mijn consultatie voor de mensen zorgen. Ik 
wil aan de wereld zeggen: Is dit nog normaal? Kunnen we daar 
zelf ook niet iets aan doen, of moet dat alleen door de psychia-
ter opgelost worden? Dat is mijn missie. 

U pleit ervoor dat we realistischer in het leven zouden 
staan. Het is immers niet elke dag feest of zondag, de mees-
te dagen zijn zorgen en sleur. 
Ik wil geen negatieve boodschap brengen en mijn boek is geen 
uitnodiging tot pessimisme. Het is integendeel een uitnodiging 
tot een groot optimisme, met name: dat het delen van verdriet 
de schoonheid van het leven bevordert. Spreken met je gelief-
de, met je goede vrienden, met mensen die je kan vertrouwen 
over de lastigheden van het leven, ís van het mooiste wat je kan 
meemaken. Het is een pleidooi voor schoonheid, vriendschap, 
verbinding, voor een beter leven. Het is een vorm van vervul-
ling en zinvolheid en betekenis, die meer diepgang inhoudt dan 
alleen maar feestvieren. En feestvieren mag ook, laat dat dui-
delijk zijn! 
In mijn consultatie, men verwacht dat niet, wordt wel al eens 
geweend van verdriet maar er wordt ook veel gelachen en ple-
zant gebabbeld. Er wordt bij de psychiater, tussen de tranen 
door, ook gelachen en gebabbeld over de mooie dingen van het 
leven. 

Kan u stellen dat de focus in de huidige samenleving meer 
gericht is op het HEBBEN, het uiterlijke, dan op het inner-
lijke ZIJN van voorheen ? 
De nieuwe media, Facebook, Instagram, brengen het uiterlijk 
vertoon meer naar voor, zijn meer gericht op het beeld, de uiter-
lijkheid. Ik stel het in vraag: is een Facebook-berichtje nu meer 
gericht op de buitenkant dan een gesprekje onder elkaar op een 

“Het grootste plezier vind ik in thuis zijn. 
Omringd door mijn kunstwerken 

en boeken, reusachtig veel boeken.”

bankje op het marktplein van vroeger? Het is een beetje roman-
tisch voorgesteld, maar tijd maken om mekaar te ontmoeten, 
niet zoals vroeger, maar zoals nu, daar pleit ik voor. Gebruik je 
smartphone niet alleen om te zeggen: “Oe is ’t ermee?” “Goe”. 
Punt. Gedaan. Maar voor : “Waar spreken we af ? Het is goed 
weer buiten, we kunnen nog op een terrasje zitten”. Ontmoe-
ting, in de ogen kijken, dat is mijn pleidooi. Ontmoetingen en 
stilte en tijd vinden in deze moderne seculiere wereld. 

Volgens u moeten we meer inzetten op onze sociale con-
tacten en onze sociale vaardigheden. Over onze gevoelens 
praten is nooit onze sterkste kant geweest, we storten ons 
hart niet meer uit, verder dan een schouderklopje gaan we 
nog zelden. 
Inderdaad, dat wil ik eveneens op de agenda zetten. Maar je 
verdriet, dat is niet iets wat je op televisie of op Instagram moet 
delen voor duizend volgers. Dat is iets om vertrouwelijk over 
te spreken, met mensen die je nabij en genegen zijn, stilletjes 

en zonder veel gedoe. Het uiten is voor veel mensen problema-
tisch, ze zitten gevangen in de illusie van het altijd fantastisch 
en succesvol zijn. Zodanig dat het verdriet en de mislukking en 
de schuld niet weg kunnen en alleen maar bij de therapeut ter 
sprake kunnen komen. Ik pleit ook niet voor een emocultuur, 
die overal altijd alles in verdriet gaat vertalen, dat is ook niet 
mijn bedoeling, maar als het je niet meezit, spreek erover. 
Mensen zeggen mij: ik heb niemand. Dat zijn de problemen van 
deze tijd: de ikkigheid waar ik in mijn vorige boeken al over ge-
sproken heb, de inbunkering en het hoge individualisme. Ik ben 
niet tegen een mensbeeld dat autonoom is en dat kan beslissen, 
maar wel tegen een mensbeeld dat zo ingebunkerd is dat er 
geen enkele vorm van deling en communicatie meer mogelijk 
is. Veel mensen lopen daarin vast. 

In de huidige economische context wordt ons niet veel tijd 
meer gegund om een ziekte of tegenslag te verwerken. 
Inderdaad, ook in mijn vak moet men heel snel verbetering 
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in een bottom-up proces, dan zijn we goed bezig. Ik geloof veel 
meer in de initiatieven van de gewone kleine mensen, die zeg-
gen: wat heb ik vandaag voor iemand kunnen doen? Het klinkt 
bijna belachelijk ouderwets en stroperig, maar wat ik bedoel is : 
reflectie. Wat heb ik vandaag gedaan, heb ik weer doorgedramd 
en bezig geweest met weet-ik-veel-wat, of heb ik iets betekend? 
Als we dan die reflectie zouden kunnen introduceren in de we-
reld… ik geloof er in dat dat kan. Het is een moeizaam proces,  
maar er zijn nog genoeg mensen die daar ook over reflecteren. 
Ik ben daar niet pessimistisch over, ik zie heel veel jonge men-
sen die zich engageren, nadenken, tegenwoordig zelfs extreem 
nadenken over het milieu en de ecologie, daar wil ik niet cy-
nisch over spreken.

Wie of wat inspireert u in het dagelijks leven en bij het 
schrijven van uw boeken ?
Mijn eerste inspiratie komt uit mijn persoonlijke leven, met 
mijn geliefde, mijn kinderen, het leven dat ik gehad heb, lang 
geleden met mijn ouders, mijn broer. Dat is natuurlijk de be-
langrijkste vorming van het zijn, dat is de basis van hoe ik ben 
en in elkaar zit, als bodemplaat zal ik maar zeggen. Maar mijn 
patiënten inspireren mij elke dag, rechtstreeks, met hun ver-
driet en hun moeilijkheden én met hun oplossingen en hun 
creativiteit en hun wonderbaarlijke manieren om te overleven 
ondanks de verschrikkingen. Dat inspireert mij dagelijks. En 
dan zijn er inderdaad ook de literatuur, de kunsten. Ik ben een 
grote liefhebber van niet alleen literatuur, maar ook beeldende 
kunsten, theater, dans. Opera en muziek zijn voor mij ook een 
heel belangrijke bron van inspiratie. 

U schrijft niet alleen, maar leest ook veel. Heeft u een lieve-
lingsschrijver ?
Ik vind het belangrijk voor een psychiater om literatuur te le-
zen, grote literatuur, romans. Ik citeer in mijn boek heden-
daagse schrijvers. Zij kunnen het veel beter verwoorden dan 
ikzelf. Ik heb niet zoiets als een lievelingsschrijver of een top 

tien. Ik heb ooit Michel Houellebecq ontmoet en alles van hem 
gelezen, maar lieveling is een woord dat niet helemaal past bij 
de persoon van Houellebecq. Verder houd ik van de klassie-
kers, de grote Russen. In mijn vorig boek heb ik veel uit Vasily 
Grossman’s Leven en Lot geciteerd. Dat boek heeft mij totaal 
overrompeld, ik vond dat één van de grootste romans van de 
geschiedenis eigenlijk. Ik heb nu op vakantie een roman van 
Stefan Zweig gelezen, Thomas Mann… De grote literatuur kan 
mij erg vervullen.

U gebruikt in uw boek en tijdens uw lezingen uw eigen jar-
gon ; woorden als ikkigheid, baarmoederigheid, verpillen, 
vermosselen. Kan u daarmee beter uitdrukken wat u be-
doelt ? 
Dat is een beetje onbewust begonnen. Ik ben natuurlijk niet in 
slecht gezelschap als ik zeg dat Heidegger dat ook deed. Het 
kunnen bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden zijn waar ik 
een zelfstandig naamwoord van maak. Woorden die zo een bé-
tje wringen en niet helemaal correct zijn, vallen op. Mensen zijn 
er alert op en denken dieper na over de betekenis, dat is hoe ik 
het voor ogen heb. Het is iets om voorzichtig en gedoseerd te 
gebruiken. In Nederland is er een thesis over gemaakt, over het 
De Wachteriaans.

Wat is uw persoonlijke geluksformule ?
Kijk, ik ben een hardwerkende mens, ik ben veel onderweg en 
veel in het buitenland. Dat is allemaal heel boeiend en heel inte-
ressant, maar het grootste plezier vind ik in thuis zijn. Omringd 
door mijn kunstwerken en boeken, reusachtig veel boeken. Als 
ik daar kan werken, aan tafel in de woonkamer, met mijn gelief-
de in de buurt, een mooi streepje muziek, een lekker wijntje, en 
dan een goed boek, ja, dat is toch wel één van de meest funda-
mentele genoegens die je in het menselijk bestaan kan meema-
ken. Het licht valt binnen door de gordijnen, de deuren staan 
open, zoiets, de muziek van Bach weerklinkt, er ligt een dik 
boek waar ik in verder lees, mijn huis, mijn vrouw,...    

De ups en downs van het leven
—
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hebben. Vandaar dat er ook vlug met medicatie wordt gewerkt 
omdat men niet de tijd heeft om een rouwproces, een verlies, 
een lastigheid te laten herstellen in een natuurlijk proces. Dat 
past niet in een functioneel mensbeeld dat altijd vooruit moet 
en is volgens mij één van de verklaringen voor de massale 
burn-outs-epidemie die in de hele Westerse wereld heerst. 
Voor de burn-outs moet iedereen zijn verantwoordelijkheid 

opnemen, niet alleen de bedrijfsleiders maar ook wijzelf. Ener-
zijds werken we veel minder uren dan onze voorouders, maar 
die uren zijn meer gecomprimeerd. Anderzijds zetten we ons-
zelf heel erg onder druk, want ook thuis stopt het niet met 
presteren. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar we 
lopen toch weer ergens vast. In België zijn vierhonderdduizend 
mensen langdurig arbeidsongeschikt, daarvan is één derde 
arbeidsongeschikt om psychische/psychiatrische reden. De 
maatschappij vindt dat we dan strenger moeten optreden en 
deze mensen na verloop van tijd hun uitkering afnemen, maar 
dat is de kop in het zand steken.
 
De belangrijkste boodschap van uw boek is dat de anderen 
onze woorden, onze aanwezigheid en tijd nodig hebben om 
gelukkig te zijn. We leven dus in functie van het geluk van 
de ander. Komen we hier bij de Zin van het Leven ? 
Dat ís volgens mij de zin van het leven. Onder het materieel 
geluk en succes, zit een diepere laag die wezenlijker is en dat is 
de laag van het zinvol bestaan. In navolging van de Franse filo-
soof Emmanuel Levinas stel ik: hoe kan ik het geluk van mijn 
medemens bevorderen? Daar word ik zelf gelukkiger van en dat 
is een fundamentelere vorm van leven, dat is zin én betekenis. 
Dat is een vorm van voldoening, van content zijn, van vredevol 
kunnen zijn met je bestaan en dat kan volgens mij het best door 
samen te leven en iets te kunnen betekenen voor anderen. Ik 
hoop dat mijn boodschap bij de lezers aankomt en dat ze er iets 
mee kunnen.  

Is dat de essentie van uw beroep, het “psychiater zijn” : 
mensen tips en tools aanreiken, hen leren omgaan met hun 
tegenslagen of miserie ? 
Nee, dat moet ik fors tegenspreken. Ik probeer mensen zélf 
hun tips te laten vinden, dat is een groot verschil. Ik zeg niet 
tegen mijn patiënt: “Nu moet je dit of dat doen” of ik probeer 
dat toch te vermijden. Mensen vragen soms : “Dokter, wat moet 
ik doen?” Dan zeg ik : “Vertel eens over jezelf, hoe ben je opge-
voed, wat doe je in het leven...” en ik probeer in hun leven te kij-
ken, hoe leven ze, wat is voor hen een zinvol bestaan. Dat is voor 
iedereen anders, ik kan dat voor hen niet invullen. Ik probeer 
in de dialoog en in het nadenken de mensen zover te brengen 
dat ze zelf hun oplossing vinden. Dat is iets helemaal anders 
dan dat ik als een soort goeroe zou zeggen hoe mensen moeten 
leven, alsof ik dat zelf zou weten. Ik weet dat voor mezelf ook 
niet altijd, dat is zelf ook altijd weer een zoeken en struikelen, 
en niet goed weten, en af en toe mislukken en mij er dan slecht 
bij voelen en dan aan mijn vrouw zeggen : “Ik weet het ook weer 
niet”. 

Hoe kunnen we de samenleving redden van de oppervlak-
kigheid, de eenzaamheid, het egocentrisme ? De jeugd les-
sen geven in empathie, zoals in Denemarken? 
Daar heb ik allemaal niets op tegen. Ik probeer heel bescheiden 
mijn bijdrage te leveren met mijn boek. Door mij niet alleen op 
te sluiten in de ivoren toren van de consultatie, maar door ook 
aan de maatschappij te zeggen wat en hoe ik het zie. Ik hoop dat 
ik iets kan betekenen. En moest nu iedereen, ook schrijvers en 
journalisten, een kleine zinvolle bijdrage leveren aan de wereld, 

“Het niet weglopen 
van elkaars 

verdriet, is volgens 
mij de definitie van 

de liefde.”


