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WAAROM WE VANDAAG ZO KWETSBAAR ZIJN 
Waarom is het zo moeilijk om vertrouwen te hebben in 
onszelf? En wat hebben onze opvoeding en de samen-
leving daarmee te maken? En vooral: is er hoop aan de 
horizon? Niemand beter om het aan te vragen dan psy-
chiater Dirk De Wachter en psycholoog Paul Verhaeghe. 
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ls je ‘geloof in je-
zelf ’ googelt krijg 
je zomaar eventjes  
4 660 000 resulta-
ten. Aan het aan-
bod zal het dus niet 
liggen. Tips, work-
shops en boeken die 

je meer zelfvertrouwen en eigenliefde 
beloven vliegen massaal door de ether 
- en over de toonbank. En toch, om 
het met de woorden van psycholoog 
Paul Verhaeghe te zeggen: ‘nooit had 
de westerse mens het zo goed, nooit 
voelde hij zich zo slecht’. Hoe gul de 
markt ook wil helpen, het mag blijk-
baar niet baten. Katrijn (27) is van 
haar roze wolk gevallen sinds ze be-
vallen is. Haar baby huilt veel, ze voelt 
zich onzeker en maakt zich nu al zor-
gen of ze haar kindje ooit wel geluk-
kig zal kunnen maken. Bert (42) is 
een paar weken geleden ontslagen en 
heeft zichzelf huisarrest gegeven. Hij 
neemt zijn telefoon niet op en mijdt 
kennissen en vrienden, omdat hij zich 
geen houding weet te geven. Bea (60) 
voelt zich sinds haar verjaardag ‘oud 
en afgeschreven’. Ze is er compleet 
down van, het getal is haar té con-
fronterend. Een paar enkelingen met 
een kleine identiteitscrisis? Of is er >>>

meer aan de hand? Volgens psychiater 
Dirk De Wachter wel. Eind vorig jaar 
kwam de negentiende druk van zijn 
boek Borderline times uit, waarin hij 
onze drukke consumptiemaatschap-
pij aan de kaak stelt. Het immense 
succes van dat boek zegt in feite al ge-
noeg. ‘De identiteit van mensen staat 
enorm onder druk’, zegt hij. ‘Zeker op 
jonge mensen rust een grote druk om 
per se iemand bijzonder te zijn. We 
moeten jong, mooi, blits en rijk zijn. 
En alles wat we doen moet fantastisch 
zijn. De Facebook-kant van het leven. 
Waardoor mensen in feite niet meer 
weten wie ze zijn. Want als het niet fan-
tastisch is, wat is het dan wel?’

MISLUKT? EIGEN SCHULD!
We leven in een maatschappij die onze 
identiteit claimt. Bedrijven willen ons 
laten betalen voor het uitbouwen van 
ons zelfbeeld. ‘Zeg me welk drankje 
je drinkt en ik zeg je wie je bent.’ We 
zijn de auto waarmee we rijden, het 
kledingmerk dat we dragen, de clubs 
waar we bij horen … De economie 
reikt ons een catalogus aan waaruit 
we onze identiteit mogen samenstel-
len. Zogezegd in alle vrijheid, maar de 
normen waaraan we verondersteld 
zijn te beantwoorden zijn beperkt en 
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