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>>> verlangen. Een broeierige cocktail 
die vroeg of laat tot ontploffing komt. 
‘Vroeger werd er veel gezwegen, dat 
was een manier om die relationele 
complexiteit de kop in te drukken’, 
zegt De Wachter. ‘Maar ook nu wordt 
er niet zo veel uitgesproken, er wordt 
vooral uitgeageerd. We slikken pil-
len en drugs, we roepen naar elkaar 
en lopen weg van elkaar. Eerder dan 
dat we rustig bij elkaar zitten en ons 
afvragen: hé, wat gebeurt er hier ei-
genlijk?’

WALK THE TALK
Complex zijn relaties in zekere zin 
altijd. Onbewust raken mensen in 
onze omgeving thema’s in onszelf 
aan die ons beroeren. We bewonde-
ren mensen die ons stimuleren en 
het beste in ons naar boven halen, 
en we komen in conflict met an-
dere die weerstand oproepen en ons  
kwaad, jaloers of geïrriteerd maken. 
Of we het nu willen of niet, we projec-
teren trekjes van onszelf op anderen 
en in die (soms fijne, soms confron-
terende) interacties leren we onszelf 
beter kennen. We hebben moeite om 
die complexiteit in onszelf te accepte-
ren, en tegelijk verlangen we diep van-
binnen naar relaties waarin we al die 
aspecten van onszelf eerlijk kunnen 
beleven, zonder afgewezen te worden. 
Authentiek in onze relaties mogen 
staan lijkt meer dan ooit aan de orde. 
‘Authenticiteit is waarschijnlijk al-
tijd al belangrijk geweest, ook de oude 
Grieken en Shakespeare schreven er 
al over’, zegt professor Hannes Leroy, 
psycholoog die aan de KU Leuven 
doctoreerde op het thema ‘authentici-
teit’. ‘Maar er zijn uitdagingen in onze 
huidige maatschappij die authenti-

citeit wenselijk en tegelijk moeilijk 
maken. Authenticiteit zou ik defini-
eren als: trouw zijn, niet alleen aan 
jezelf maar ook aan anderen en aan 
je waarden. Dat lijkt misschien een-
voudig maar dat is het zeker niet. Om 
trouw te kunnen zijn aan jezelf moet 
je jezelf leren kennen. Zelfbewustzijn 
is een voorwaarde, want kan je wel 
eerlijk zijn met anderen als je niet 
eerlijk bent met jezelf? Anderen zijn 
een belangrijke schakel voor ons om 
authentiek te worden, daarom praat 
ik in plaats van al of niet authentiek 
zijn liever over authentiek functione-

ren. Ons echte zelf vinden en opbou-
wen gebeurt in constante relatie tot 
anderen, en is nooit af. Afhankelijk 
van met wie je omgaat zie je andere 
aspecten van jezelf en moet je telkens 
zien hoe je dat stukje in de bestaande 
puzzel van je persoonlijkheid plaatst. 
Omdat we in onze huidige samenle-
ving zoveel keuzes te maken hebben 
en zoveel rollen neer moeten zetten is 
het niet evident om telkens coheren-
tie te vinden in ons gedrag. Je moet 
weten waar je voor staat en dat ook 
in daden omzetten. Walk your talk. 
Zeker niet evident!’

Het kleine ontmoeten
Antropologe Ruth Soenen onderzoekt al jaren het belang van - zoals ze 
dat noemt - ‘het kleine ontmoeten’: spontane, alledaagse ontmoetingen 
tussen toevallige onbekenden op publieke plaatsen zoals de tram, het 
station, de bibliotheek … Sceptici zouden kunnen denken dat de veel-
heid en oppervlakkigheid aan contacten onze sociale cohesie in gevaar 
kan brengen, maar niks lijkt minder waar. ‘We praten veel meer met 
elkaar dan we vermoeden’, zegt Soenen. ‘Soms maar seconden, soms 
langer, soms zelfs bijna intiem, over de kinderen, de hond of een thema 
uit de actualiteit. Die ontmoetingen hebben meer impact op ons dan we 
zouden verwachten. Ze zijn zo spontaan dat we er vaak niet eens aan 
denken om erover te praten, maar ze hebben een emotionele impact, 
we nemen ze mee doorheen de dag en ze worden als waardevol ervaren. 
Ook al ontbindt het contact zich even snel weer.’ Bovendien heeft de to-
taliteit van die kleine contacten ook een belangrijk collectief effect op 
het sociale klimaat van een stad of een ruimte. Het bepaalt mee of je je 
ergens prettig en veilig voelt of niet. ‘Hoe we ook digitaliseren, hoe de 
tijden ook veranderen, mensen zullen altijd dat tastbare, dat reële, dat lij-
felijke sociale weefsel opzoeken’, concludeert Soenen. ‘Het een zal altijd 
samengaan met het ander.’ Recent onderzoek van gedragspsychologen 
Nicholas Epley en Juliana Schroeder van de universiteit van Chicago lijkt 
dat alvast te bevestigen: het geeft aan dat pendelaars die onderweg 10 
à 15 minuten met vreemden praten zich beter en productiever voelen.
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