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k wist niet dat Thomas Mores Utopia in 
Leuven is gedrukt en gepubliceerd. Ei-
genlijk wist ik helemaal niets over die 

hele Utopia, en ik weet er nog altijd bitter weinig 
over. Ik dacht dat de beginletter u- een variant 
was van ‘eu’, het Griekse woord voor ‘goed’, zo-
als in euthanasie, maar niets is minder waar. Die 
u- komt van het Griekse ‘ou’, wat ‘niet’ betekent. 
Utopia betekent ‘geen plaats’, en dus is utopie ei-
genlijk niet het tegenovergestelde van dystopie, 
al gebruiken we die woorden meestal wel zo. 

Hans Achterhuis – want het was naar hem dat 
ik was gaan luisteren, hij is één van de weinige 
mensen die de hele Utopia aandachtig heeft ge-
lezen en er ook uitgebreid over heeft gepubli-
ceerd, je mag hem gerust een autoriteit noemen 
– die Hans Achterhuis zei dat Mores Utopia ei-
genlijk een dystopie is. De opmerking intrigeer-
de me, want toen ik onlangs Brave New World 
van Aldous Huxley herlas, een roman die sa-
men met Orwells 1984 als archetypisch voor-
beeld van een dystopie wordt beschouwd, dacht 
ik: je zou Brave New World net zo goed een uto-
pie kunnen noemen. In de wereld die Huxley 
schetst zijn pijn, verdriet en wanhoop afge-
schaft. Iedereen is gelukkig! En ben je het niet, 
dan kun je een pil nemen om het wel te worden. 
Wat zou je klagen? 

Huxley schrijft met een scherpe, satirische 
pen, maar onder de spot en ironie schuilt een 
flinke dosis ernst. Orwell is alleen maar ernstig, 
en hoewel die twee vaak in één adem worden ge-
noemd, was het water tussen hen diep.

Achterhuis is niet langer een voorstander van 
utopieën. Die monden immers uit in geweld. Ie-
mand in de zaal opperde dat vandaag ISIS het 
utopische denken belichaamt. Het zijn verfoei-
lijke kerels, maar ze worden gedreven door een 
ideaal, dat moet je hen nageven. Ze bewijzen de 
fatale verwevenheid van utopie en dystopie: in 
elke utopie schuilt de kiem van een dystopie, 
en omgekeerd.

Achterhuis brak een lans voor kleine utopie-
en, voor het omtoveren van lappen braakland 
tot moestuintjes bijvoorbeeld, en voor burger-
initiatieven à la het Antwerpse Ringland. Zijn 
gesprekspartner Frank Albers, auteur van de 
dystopische roman Caravantis, vergeleek die 
projectjes met kantklossen in de schaduw van 
een atoomcentrale. Daarmee kreeg hij de lachers 
op zijn hand, maar achteraf bleken de meeste 
mensen voor de formule Achterhuis gewonnen. 
Bram Vermeulens bekende regel werd geciteerd, 
over de steen die hij in een rivier heeft verlegd. Ik 
moest denken aan die inspirerende film Demain 
over bescheiden projecten die het grote verschil 
kunnen maken, en aan het beeld van het pad dat 
geëffend wordt wanneer veel mensen in dezelfde 
richting lopen.

Dat pad zal nooit naar de Volmaakte Wereld 
leiden, daarvoor is de mens zelf te onvolmaakt. 
Het utopische denken verraadt een hunker naar 
Volmaakte Mensen, die wijze beslissingen ne-
men voor zichzelf en voor de wereld. Het is een 
begrijpelijke hunker, maar ze is kinderlijk en na-
ief. Elk denken over mens en maatschappij moet 
vertrekken van onze onvolmaaktheid. Bij elke 
stap die we zetten moet er rekening mee worden 
gehouden. Dat is de enige weg.

et valt op: de estheet De 
Wachter, hij die altijd 
hunkert naar schoonheid, 

houdt spreekuur in een kamer waar vol-
gens zijn vrouw de lelijkste gordijnen ter 
wereld hangen. Het schrikt zijn patiënten 
allerminst af, integendeel, de agenda van 
de psychiater zit nokvol. “Alsmaar meer 
mensen worden vertrappeld door het le-
ven of – erger nog – door anderen, ze ge-
raken niet uit de schaduw. In Borderline 
Times (zijn doorbraakboek uit 2012 – red.) 
heb ik hen een stem willen geven. Met dit 
nieuwe boek ga ik verder. Ik zeg ermee 
tegen een breder publiek: let op, dit heeft 
met ons allemaal te maken.”

Hoe dan?
Dirk De Wachter: “Ik denk dat bij ons in 
het Westen het individualisme is doorge-
schoten. Sinds we God gedood hebben, 
gingen we zijn rol een beetje overnemen 
en verhieven we onszelf tot hemelse pro-
porties. Het probleem is dat dat ikkige het 
verbondene heeft overrompeld. Volgens 
mij is een mens maar een mens in de blik 
van de ander. Ik grond dat filosofisch, in 
de geest van Levinas. Die zegt dat je maar 
iemand bent in de blik, in het brein en in 
de woorden van de ander. Volgens hem is 
het zijn zelf, het naakte zijn, bedreigend 
en adembenemend. De enige manier om 
daaraan te ontsnappen …”

… is je te verbinden met die 
ander?
“Ja. En dat hoeft zelfs geen zuiver altruïs-
tische daad te zijn. We hebben de ander 
nodig, in de eerste plaats voor onszelf. Ik 
kan maar mens zijn als ik andere men-
sen toelaat in mijn bunker. Dat is wat er 
tegenwoordig gebeurt: we verbunkeren, 
en de ander wordt vreemder, lastiger. 

Dat gebeurt niet alleen op individu-
eel, maar ook op maatschappelijk vlak. 
Mede dankzij de hulp van Hind Fraihi 
(onderzoeksjournaliste met Marokkaanse 
roots – red.) sta ik in dit boek stil bij onze 
multiculturele samenleving.”

U wijst erop dat we 
vluchtelingen gelukszoekers 
noemen. Dat we onze 
blik afwenden en lustig 
op exotische vakanties 
vertrekken. Moeten we ons 
schamen?
“Ik ben scherp. Dat probeer ik altijd te 
zijn. Maar als de schaamte u verlamt, 
dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. 
Schaamte of schuld moet net aanzetten 
tot reflectie. Ik neem mezelf altijd als 
toetssteen. Het is niet omdat ik psychi-
ater ben dat ik buiten de wereld sta. Een 
angstige reactie tegenover andere cul-
turen is mij niet vreemd. Wel voeg ik er 
meteen vragen aan toe: Wat betekent dit? 
Moeten we hier niet over nadenken?”

U roept onomwonden op tot 
engagement.
“Dat is de rode draad in mijn boek: en-
gagez-vous! Borderline Times was zeer 
reflectief, zoals de eerste sessies met een 
patiënt waarin we helderheid trachten 
te krijgen en een kwetsuur blootleggen. 
Maar dan begint het pas. Daarna moeten 
we bekijken hoe we terug kunnen naar de 
wereld, met geheven hoofd. Dat kan vol-
gens mij pas als je in die wereld opnieuw 
een plek en een betekenis krijgt, via en-
gagement dus. Ik zet er in dit boek toe 
aan, maar ik toon de richting niet. Ten 
eerste omdat ik het zelf niet weet – en dat 
meen ik, ik pleit meer dan ooit voor een 
niet-weten, je moet durven niet-weten. 

De u van utopie
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Zullen mannen ooit zwanger kunnen worden? Lees het artikel op P.20

“ Ik wil 
gerust 
mijn nek 
uitsteken”

H

Ouders, universiteiten, bange westerlingen en wellnessers, ze 
krijgen in het nieuwste boek van psychiater Dirk De Wachter 
(56) allemaal een veeg uit de pan. “Ik chargeer. Welbewust. Het 
is tijd om uit onze bunkers te komen. Tegelijk zeg ik meer dan 
ooit: ik weet het niet.” 

TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens
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Kristien Hemmerechts 
is schrijver en docente creatief schrijven.

 COLUMN 
Drie pittige pennen geven om de beurt
hun hoogst persoonlijke en ongezouten kijk 
op actualiteit en universiteit.

De kerels van ISIS 
bewijzen de fatale 

verwevenheid
van utopie en 

dystopie.
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En ten tweede omdat de psychothera-
peut geen pastoor is. Hij stelt vragen en 
zegt: Zou het dat kunnen zijn? Of dat? 
Ik weet het niet. Wat denk je zelf? In die 
zin vraagt dit boek meer en is het wel-
licht moeilijker te verteren dan mijn 
vorige twee.”

U geeft wel hints. Zo ziet u 
heil in opnieuw meer voeling 
krijgen met de natuur.
“Er zitten inderdaad aanwijzingen in 
het boek, en ecologische duurzaamheid 
is daar een van. We moeten ook beter 
zorgen voor mekaar. Daarin ben ik zelfs 
een moralist. Mijn vrouw, die huisarts is 
en meer gezond verstand heeft dan ik, 
zegt dan: wat schrijf jij nu, dat ouders 
voor hun kinderen moeten zorgen? Dat 
weet toch iedereen? Maar dan moet ik 
antwoorden: blijkbaar niet. Mijn col-
lega-kinderpsychiaters zien de hech-
tingsproblemen langs ramen en deuren 
binnenkomen. Het is soms rampzalig. 
Het komt altijd neer op die hechting, of 
het nu met je kinderen, je naasten of de 
natuur is. De mens is in essentie een ver-
bonden dier.”

We blijken nochtans geen 
relatiewonderen.
“Nee, en soms heeft dat te maken met 
je erfelijkheid en je geschiedenis, maar 
veel is volgens mij te wijten aan onze we-
reld. Die is rumoerig, hyperstimulerend 
en kolossaal groot. Velen proberen dat 
te bestrijden met wellness, happenings 
en de ene wow-beleving na de andere. 
Heel onze cultuur is erop gericht om 
ons te amuseren, maar dat loopt ooit 
fout. De tegenslagen van het bestaan 
zijn er. Zonder naar zin te zoeken lo-
pen we tegen een muur aan en komen 

we in grote moeilijkheden. De mens 
zal altijd naar zin zoeken. Zonder zin 
is het leven niet leefbaar. We moeten 
blijven nadenken.”

Betreurt u het daarom dat 
universiteiten verworden 
tot wat u diplomafabrieken 
noemt?
“Inderdaad. Ik chargeer een beetje, 
maar het is welbewust. Ik doe het uit 
respect en liefde voor de universiteit, 
een prachtige plek waar ik al jaren een 
vrijgeleide krijg om na te denken. Maar 
die vrijgeleide komt in het gedrang. 
Mijn zoon zit in het eerste jaar van zijn 
opleiding tot psychiater en is van jongs 
af aan in een stramien gezet van ver-
smallend, technisch denken. Maar een 
student moet net een homo universalis 
worden. Zij die zeggen dat daar geen 
tijd voor is, dat het programma al te 
vol zit, vergeten hoe essentieel het is 
om onze jongeren breed te informeren. 
Communicatie, psychologie, ethiek, 
maatschappij, het hoort allemaal bij 
het studium generale. Een te smal opge-
leide arts is een ramp voor de patiënt.”

U verwacht erg veel van de 
jongeren.
“Absoluut. Ik heb in het boek een ma-
nifest opgenomen, een erg polemische 
tekst waarin ik de oudere generaties 
erop wijs dat wat er vandaag misloopt 
onze schuld is. Jongeren die in deze 
cynische, door concurrentie gedreven 
wereld komen, krijgen binnen de kort-
ste keren het gevoel: there is no alter-
native. En toch zoeken ze naar zo’n al-
ternatief. De voorbije jaren heb ik van 
hen zoveel onbevangen, interessante 
ideeën gehoord: over de multiculturele 

samenleving, over man-vrouwverhou-
dingen, over ecologie, over het überka-
pitalisme. Van Borderline Times had ik 
verwacht dat het sympathiek zou wor-
den bevonden door een kleine schare 
van academische heren van middelba-
re leeftijd, maar nee, de jongeren von-
den mij massaal en ontvouwden hun 
plannen. Hun engagement is minder 
naïef, meer geworteld en onderbouwd 
dan dat van de soixante-huitards. Ik 
ben dan ook veeleer hoopvol gestemd.”

U lijkt oprecht bang om 
voor cynicus versleten te 
worden.
“In onze tijd dreigt een soort cynische 
zelfgenoegzaamheid en dat is het erg-
ste wat ons kan overkomen. Trekt uw 
plan, het gaat allemaal naar de knoppen 
en daar is niets aan te doen. Er is wél 
iets te doen. De meest onooglijke mens 
– die vooral, zeg ik altijd – kan iets 
doen. Hij kan zich engageren. En dat 
zeg ik niet in een sfeer van rozengeur 
en maneschijn, dat is even onnozel. Ik 
zoek naar nuanceringen. Ik wil men-
sen een spiegel voorhouden die welis-
waar confronterend kan zijn, maar die 
ik niet op hun hoofd wil kapotslaan. 
Daarom vond ik het niet prettig dat 
sommige critici Borderline Times cul-
tuurpessimistisch noemden. Ik ben 
een therapeut, ik wil mensen vooruit-
helpen. En daarvoor wil ik gerust mijn 
nek uitsteken.”

Bent u zelf weerbaarder 
geworden met de jaren?
“Ik heb geleerd hoe mij in deze geme-
diatiseerde wereld te gedragen. Maar 
ik blijf een kwetsbare mens. Daarom 
vindt mijn vrouw ook dat ik niet in 

de politiek mag gaan. Ze heeft gelijk. 
Ik wil net zomin een goeroe als een 
politicus zijn. Ik wil mijn brede spec-
trum blijven bespelen. Doordat ik zo’n 
zoekende mens ben, had ik het in mijn 
jeugd niet altijd zo gemakkelijk. On-
dertussen gaat het mij beter. Dat heeft 
vooral te maken met chance, denk ik. 
Chance dat ik zo thuisgekomen ben in 
mijn beroep, en bij mijn vrouw. Door 
een merkwaardige speling van het lot 
komen wij nog altijd ongelooflijk over-
een, eigenlijk nog beter dan voorheen. 
Een andere belangrijke factor is dat 
mijn drie kinderen het goed stellen.”

Zo kunnen minder 
gefortuneerden uw 
oproep tot engagement 
onderuithalen: ze hebben 
niet zoveel geluk gehad als 
u en daardoor ontbreekt het 
hen aan energie of geloof om 
er opnieuw voor te gaan.
“Iedereen maakt moeilijke dingen 
mee in zijn leven. Ik ook. Zo heb ik 
een hele lieve, maar oude en versleten 
vader. Dat is zo erg om te zien en om 
te dragen. Maar ik besef dat anderen 
nog veel meer platgeslagen worden 
door de wereld. Het is niet evident. De 
man die ik daarin graag citeer, is de 
Franse diplomaat Stéphane Hessel. Ik 
stond onlangs aan zijn graf – ik bezoek 
graag graven. Hessel zat in Buchen-
wald en had dus een zwaar leven, en 
toch riep hij op zijn oude dag nog: In-
dignez-vous! Engagez-vous! Ik vind die 
woorden te schoon en te sterk om ze 
niet te blijven herhalen.”
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Dirk De Wachter,
‘De Wereld 
van De Wachter’, 
LannooCampus, 
2016, 190 p. 

Het engagement van 
jongeren vandaag 
is minder naïef, 
meer geworteld 
en onderbouwd 
dan dat van de 
soixante-huitards.

Heel onze cultuur 
is erop gericht om 
ons te amuseren, 
maar dat loopt 
ooit fout. 
De tegenslagen van 
het bestaan zijn er.


