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JEZELF, MAAR NIET TE VEEL
Terwijl er nog nooit zoveel boeken in 
de rekken hebben gelegen die authen-
ticiteit prediken moet je bij het eerlijk 
neerzetten van jezelf toch rekening 
houden met de context waarin je dat 
doet. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de kwaliteit van een prille relatie 
beïnvloed wordt door de mate waarin 
de partners hun positieve kanten aan 
de ander laten zien, en de kwaliteit 
van een langere relatie door de mate 
waarin partners hun negatieve kan-
ten mogen laten zien. ‘Op dit moment 
bestaat onze sociale realiteit uit vele 
kortetermijnrelaties’, merkt Leroy op. 
‘Daarom leven we in een maatschap-
pij waar impression management aan 
de orde is: we laten ons van onze beste 
kant zien. Je authentiek tonen in al je 
aspecten is niet gemakkelijk in een 
maatschappij waarin we verwacht 
worden perfect te zijn. Vandaar dat 
ik aanraad: wees jezelf, maar niet te 
veel. Onderzoek, bijvoorbeeld bij sol-
licitanten, geeft aan dat je kwetsbaar 
opstellen een goede zaak is, maar 
enkel als je je tegelijk ook competent 
kan opstellen. Ben je niet competent 
dan wordt kwetsbaarheid als zwak-
heid gezien. Zo kan je als leraar voor 
de klas wel zeggen dat je een min-
dere dag hebt, maar je mag je gezag 
niet verliezen. In een context waarin 
kwetsbaarheid niet geapprecieerd 
wordt trek je beter toch een muur-
tje op.’ Kwetsbaarheid werkt volgens 
Leroy overigens ook aanstekelijk: als 
jij je kwetsbaar opstelt zal de ander 
ook geneigd zijn om meer van zich-
zelf te laten zien. Zo wordt een ver-
trouwensrelatie opgebouwd. Hannes 
Leroy: ‘Kwetsbaarheid is een belang-
rijk ingrediënt voor vertrouwen, maar 

zo’n relatie opbouwen vraagt tijd. En 
voldoende interactie. Een baas, leraar 
of collega kan authentiek overkomen 

maar of hij echt authentiek functio-
neert weet je pas als je voldoende met 
hem optrekt.’

AUTHENTIEK IN EENVOUD
Kan een relatie een crisis aan dan 
ben je al een heel eind op weg. 
Authenticiteit oefent zich namelijk 
in moeilijke momenten, stelt Dirk De 
Wachter in zijn nieuwe boek Liefde, 
een onmogelijk verlangen?. Ook hij 
definieert een authentieke relatie 
als ‘een relatie waarin je kwetsbaar 
kan zijn’. Maar hij pleit tegelijk voor 
bedachtzaamheid: ‘Kwetsbaarheid 
tonen gaat niet over je zomaar 
transparant opstellen en aan heel 
Vlaanderen laten weten dat je mis-
bruikt bent door je stiefvader. Het 
gaat om kleine stappen naar vertrou-
wen zetten, bij mensen die je heel 
nabij zijn. Mensen die bij elkaar meer  
authenticiteit durven neerzetten zul-

len zich beter voelen. Het is geen ga-
rantie op perfectie, want dat bestaat 
niet - we zullen altijd tegen onze be-
perkingen aanlopen. Maar het is wel 
een handleiding voor een minder 
kwetsende worsteling.’ De sleutel 
voor het beter omgaan met de com-
plexiteit van relaties zit volgens De 
Wachter ook in het opnieuw omar-
men van eenvoud. ‘Niet wegvluch-
ten van je ware gevoelens in drank 
of drugs, nieuwe relaties, exotische 
vakantiebestemmingen of excessen, 
maar gewoon weer simpele dingen 
doen samen, thuis blijven in de va-
kantie, een boekje lezen of samen tv-
kijken. Zo creëren we weer een con-
text waarin we meer onszelf kunnen 
zijn. Ga je op reis naar een exotisch 
paradijs dan moét het allemaal leuk  
zijn, want het heeft zoveel gekost! De 
leukigheidscultuur waarin we leven 
kan maar blijven bestaan door de prijs 
van de grote ontkenning van wat er 
werkelijk in ons leeft. En die maakt 
mensen heel eenzaam. Sartres zei: 
l’enfer c’est les autres, maar ik zou eer-
der zeggen: l’enfer c’est le manque de 
l’autre, het willen ontsnappen aan de 
ander. In het eenzaam terugtrekken 
zit de ware hel. Het samenleven met 
de ander is af en toe wat vagevuur, 
en af en toe ook hemels. Maar om dat 
te ervaren moet je het risico van de 
kwetsbaarheid durven aangaan.’

M E E R  L E Z E N
Liefde, een onmogelijk 
verlangen?, Dirk De Wachter 
(Lannoo Campus, 2014)

‘Afhankelijk van 
met wie je omgaat 
zie je andere kan-
ten van jezelf, en 
moet je zien hoe je 
dat stukje inpast in 
de puzzel’  
h a n n es l eroy, ps ycholoog


