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>>> dwingend. En wegen - stilletjes maar 
wel - almaar zwaarder door. We lijken 
ons bevrijd te hebben van een God en 
van autoriteiten die alles voor ons be-
paalden, maar ondertussen laten we 
de markt dicteren wie we zijn. Niet 
bewust: we zijn het zo gewend en het 
is zo alomtegenwoordig dat we er in 
feite niet eens bij stilstaan. Maar we 
voelen het aan den lijve, aan de stress, 
de vermoeidheid, de burn-outs en de 
gedragsstoornissen bij onze kinderen 
… De crisis heeft daar nog een schepje 
bovenop gedaan. De beurs is de nieuwe 
godheid die we met o!ers moeten zien 
te bedaren. En eigenlijk zijn we zelf 
niet beter af: want met de Facebooken 
en Twitters van deze wereld stijgt en 
daalt ook onze waarde met de likes  
van de dag. ‘Eigenlijk is het een grote 
paradox: er komt zo veel druk op het 
individuele dat het erdoor ondermijnd 
wordt’, aldus De Wachter. ‘Veel men-
sen lopen verloren in de vraag: wie ben 
ik nu eigenlijk? Omdat dat lijkt samen 
te vallen met: wie moet ik zijn van deze 
consumentenwereld? Wie word ik ge-
acht te zijn? Enkele generaties geleden 
was onze identiteit meer iets vanzelf-
sprekends. We waren er niet zo mee 
bezig. Je was gewoon het kind van je 
ouders. Waren zij slager dan werd jij 
waarschijnlijk ook slager - wat ove-
rigens ook zijn nadelen kon hebben. 
Maar het was een gegevenheid, niet 
iets wat je zelf moest construeren.’ 
Het is niet enkel een constructie ge-
worden, maar zelfs een soort van 
prestatie. In de ‘meritocratie’ waarin 
we leven krijgen we voortdurend de 
boodschap dat alles - ook onze identi-
teit - maakbaar is. Als je maar flink ge-
noeg je best doet. Iedereen kan de pre-
sident van Amerika worden. Yes, I can! 
‘Op zich is het een goede evolutie dat 
er een stuk maakbaarheid in ons leven 
gekomen is,’ merkt De Wachter op, ‘al-
leen zijn we daarin wat te ver doorge-
schoten. Want succes is nu volledig je 
verdienste. Dat betekent dat als het je 
niet lukt, dat ook je eigen schuld is. In 

dat opgeklopte Amerikaanse ideaal 
vergeten we dat er maar één iemand 
president kan zijn.’

BYE BYE MIDDENMOOT
‘Niet zo lang geleden werd onze cul-
tuur - en dus onze identiteit - bepaald 
door een wisselwerking tussen vier 
centrale aspecten: politiek, religie, 
economie en kunst. Nu telt enkel eco-
nomie nog’, zegt Paul Verhaeghe in 
zijn bestseller Identiteit, waarin hij een 
duidelijke link legt tussen maatschap-
pelijke veranderingen en ons veran-
derd ik-gevoel. Hij noemt onze maat-
schappij de ENRON-maatschappij, 
naar het beruchte rank and yank- be-
oordelingssysteem van dat bedrijf. 
De werknemers werden bij ENRON 
voortdurend competitief beoordeeld, 
en jaarlijks werden de laagst scoren-
den ontslagen - nadat ze publiek ver-
nederd werden. ‘Je ziet dat principe 
nu overal opduiken’, merkt Verhaeghe 
op. ‘Er is natuurlijk altijd competi-
tie geweest, maar vroeger had je ver-
schillende categorieën en iedereen 
had een plaats. Het was niet de “top-

laag” tegen de “benedenlaag”’. Nu zie 
je die middengroep steeds meer weg-
vallen: je bent erbij - of niet. En dat 
is niet gezond.’ De 1 % tegenover de 
99 %. Gevolg: we lopen allemaal op 
onze tenen om bij de besten te kun-
nen horen. Een uitputtingsslag. Niet 
alleen voor ons lichaam, ook voor ons 
zelfwaardegevoel. ‘We behoren tot een 
sociale diersoort’, duidt Verhaeghe. 
‘Dat betekent dat we doodsbang zijn 
voor uitsluiting: in de hoek gezet wor-
den, veroordeeld worden, uit de groep 
vallen … Het meritocratische model 
waarin we leven zorgt in feite voor 
uitsluiting, én voor wantrouwen. Wie 
eruit valt is een loser. Het zorgt er 
ook voor dat de sociale verhoudingen 
doorbroken worden. Terwijl we met de 
groep waartoe we behoren juist nor-
male interacties zouden moeten kun-
nen hebben wordt ons nu geleerd dat 
de ander een concurrent is, dat we hem 
moeten wantrouwen en dat we beter 
goed gefocust blijven op onszelf.’

LEVE HET GEWONE
Om een gezond zelfbeeld op te bou-

Zelfvertrouwen maak je niet zelf
‘Onze identiteit is een verzameling van ideeën die de buitenwereld op 
ons lijf geschreven heeft’, schrijft psycholoog en psychoanalyticus 
Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit. We definiëren onszelf door de 
interactie met de buitenwereld. En dat is een voortdurend proces. Een 
kind heeft nog geen beeld van zichzelf. Het heeft een aantal tempera-
mentskenmerken, waar de omgeving mee in interactie gaat en die ze 
beoordeelt. Eenzelfde eigenschap kan zowel positief als negatief 
bevonden worden (‘hij heeft karakter’ versus ‘hij is koppig’). Die 
interactie met de omgeving gebeurt via twee processen: identificatie 
en separatie. We willen bij de groep horen (geliefd worden door ouders 
of peergroup) en tegelijk uniek zijn (ons afzetten, eigenheid ontwikke-
len). Hoe die interactie verloopt bepaalt ons zelfbeeld, ons gevoel van 
zelfvertrouwen, zelfwaarde, zelfliefde of juist zelfhaat. In tegenstelling 
tot wat het woordje ‘zelf’ laat vermoeden doe je dat niet in je eentje. 
Alle workshops en zelfhulpboeken ten spijt, een gezond zelfbeeld 
creëren is géén eigen vaardigheid of verdienste. Wil je dat ontwikkelen 
dan heb je daar in eerste instantie een gezonde omgeving voor nodig.

PARADOX


