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len’. Of bij je baas, die simpelweg in-
competent blijkt, of je arts, die duide-
lijk ook niet meer weet wat hij je moet 
aanraden. Waar is de tijd dat kinderen 
luisterden, partners een leven lang bij 
je bleven en bazen en artsen het so-
wieso beter wisten? ‘Mensen in deze 
tijd worstelen met hun verbindin-
gen’, schrijft ook psychiater Dirk De 
Wachter in zijn bestseller Borderline 
times. ‘We worstelen ermee in de zin 
dat relaties niet meer vanzelfsprekend 
zijn’, legt hij uit. ‘Er zijn geen sterke 
hiërarchieën, geen vanzelfsprekende 
autoriteit, geen universele gedrags-
codes meer die zeggen hoe je je tot die 
of die moet verhouden. We stellen ons 
als individuen tegenover elkaar op en 
moeten de gedragscode telkens weer 

uitvinden. We vragen ons daarbij uit 
onzekerheid af hoe de ander zou wil-
len dat we ons opstellen, of wat de des-
kundige ervan zou zeggen … Vroeger 
waren relaties een stuk een gegeven-
heid, ze werden door de gemeenschap 
soms bijna dwingend opgelegd en be-
waakt. Nu zitten we in een soort van 
vrijheidsdenken, waardoor we re-
laties blijvend in vraag stellen. Er is 
geen vanzelfsprekendheid meer en 
dat maakt het vermoeiend, onzeker 
en lastig.’ 

BROEIERIGE COCKTAIL
Terwijl we een paar generaties ge-
leden nog te maken kregen met één 
gezin, één dorp, één huisarts, één 
schoolmeester en één pastoor komen 

we in deze hectische tijden - door ons 
veelzijdige en erg veranderlijke leven - 
in contact met een veelvoud aan men-
sen. We scheiden, hertrouwen, krijgen 
stiefkinderen, telkens als we verhui-
zen nieuwe buren en bij elke herstruc-
turering andere collega’s en bazen. En 
laten we vooral die 500 vrienden op 
Facebook niet vergeten ... Opgehitst 
door de drukte en stress van elke dag 
raken we in al die wisselende con-
tacten gemakkelijker geïrriteerd en 
komen de kleine kantjes sneller naar 
boven. Die we dan even gauw weer 
onder de mat vegen, omdat we tegelijk 
ook willen beantwoorden aan het be-
heerste, tolerante ideaalbeeld dat we 
denken dat de ander en de maatschap-
pij - en bij uitbreiding wijzelf - van ons 


