
Geloof in jezelf!
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wen heb je een vertrouwde omgeving 
nodig, eentje waarin je mag experi-
menteren met je ‘zijn’, waarin je ook 
mag mislukken en toch nog graag ge-
zien wordt - een zogenaamde holding 
environment. Maar vandaag de dag 
is dat allesbehalve vanzelfsprekend. 
‘Ik ben bezorgd over het ouderschap,’ 
geeft De Wachter toe, ‘omdat we ei-
genlijk zo met onszelf bezig zijn. Onze 
kinderen zijn vaak projecties van onze 
eigen verlangens. We geven telkens toe 
aan hen, omdat we denken dat we hun 
liefde anders zouden verliezen. Terwijl 
juist het omgekeerde waar is. Het is in 
feite door liefdevol te begrenzen dat 
een gezonde identiteit gemaakt wordt. 
Kinderen mogen weer leren dat ze niet 
altijd fantastisch (moeten) zijn en dat 
we hen dan best nog graag zien.’ Het 
leven is niet één groot feest. We kun-
nen niet allemaal The Voice of Junior 
MasterChef winnen. Zelfs als we niet 
meedoen zijn we nog fijne mensen. 
En nee, er is niet voor alles een oplos-
sing en the sky is niet altijd the limit.  
Dirk De Wachter: ‘Weer leren leven 
met beperkingen, met tekorten, dat 
is volgens mij dé opdracht voor de ko-
mende generaties. En ook: hoe kun-
nen we kinderen weer een beetje meer 
zichzelf laten zijn? De consumptie-
maatschappij wordt ons van buitenaf 
opgelegd. Wat we kunnen doen, ook 
als volwassenen, is proberen om onze 
identiteit meer van binnenuit op te 
bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door 
weer verhalen te vertellen, maar ook 
door meer aandacht te geven aan het 
gewone. Gewoon eens gaan wandelen 
in de buurt op zondag, in plaats van 
een duur wellnessweekend te boeken 
of pretpark te bezoeken. In de tuin 
werken, creatief zijn. Gelukkig pro-
beren te zijn met het gewone leven, en 
de gewone aspecten van onszelf.’ ‘We 
moeten terugkeren naar het klas-
sieke model waarin we wisten dat je 
niet alles kan hebben, dat er sowieso 
altijd iets is wat ontbreekt’, vult Paul 
Verhaeghe aan. ‘En daar is niks mis 

mee. Het ontbrekende is juist de basis 
voor creativiteit, voor verlangen en 
motivatie, om zelf een bepaalde invul-
ling te creëren in je leven of de maat-
schappij.’

ZWAKTE ALS ECHTE KRACHT
Een originele klok, in deze tijden van 
succesvol trompetgeschal: we mogen 
van beide heren weer een beetje min-
der fantastisch gelukkig zijn. Meer 
nog: je af en toe ‘gewoon’ of ‘niet zo ge-
weldig’ voelen is heel menselijk. Want 
onze identiteit bestaat niet alleen uit 
pluspunten maar ook uit onze min-
dere kanten. Het is de som van alles: 
onze talenten, onze angsten, onze ge-
voeligheden … Ook dus al die minder 
klaterende aspecten van ons leven, 
waar we meestal niet zo luid over twit-
teren. Alles in de maakbare wereld is 
erop gericht ons succesvol te laten 
zijn. En vooral stressbestendig. En 
sterk. Wat ze ons daarbij niet vertel-
len is dat dat meestal maar een pseu-
dosterkte is. ‘Bij echte innerlijke sta-
biliteit geef je namelijk ook ruimte aan 
kwetsbaarheid en gevoeligheid’, duidt 
De Wachter, ‘eigenschappen die van-
daag niet zo populair zijn en waarmee 
je meestal naar de therapeut wordt 
gestuurd. Terwijl ze zo belangrijk zijn 
voor ons samenleven, omdat ze em-
pathie mogelijk maken. Echte kracht 

betekent: ook zwak kunnen zijn. Maar 
dat is niet evident, omdat de wereld 
dat op dit moment niet ondersteunt.’ 
Integendeel. Als er rond dat thema aan 
de alarmbel wordt getrokken reageert 
het merendeel van de mensen met een 
‘get real, het is nu eenmaal the survival 
of the fittest’. ‘We krijgen als realiteit 
het beeld voorgeschoteld van de com-
petitieve mens die het in een voortdu-
rende strijd met de ander moet zien te 
halen. Maar dat is niet juist, want dat 
is maar de helft van het verhaal’, gaat 
Verhaeghe verder. ‘Die drang tot com-
petitie zit zeker in ons, maar de andere 
kant ook: onze neiging om te delen, 
te zorgen voor anderen, te kiezen 
voor de groep. De uitdaging zit in een  
evenwicht vinden tussen de twee. Ik 
zie wat dat betreft veel kleinschalige 
initiatieven ontstaan waarbij mensen 
weer gaan samen zitten om een andere 
invulling te geven aan de samenleving. 
Dat lijkt me een gezonde verantwoor-
delijkheid, niet alleen tegenover de 
maatschappij maar ook tegenover ons-
zelf - en zéker onze kinderen. Maar één 
kant van het verhaal brengen is niet 
gezond. Een stabiele identiteit is er 
een waardoor we onszelf niet voorbij 
hollen en voldoende tijd kunnen geven 
aan wat ons gezond houdt: normale so-
ciale verhoudingen met anderen.’ Nog 
meer met onze eigen identiteit bezig 
zijn blijkt volgens de heren dus niet 
echt wat we nodig hebben. Dat is ook 
de grote paradox van zelfvertrouwen. 
Hoe kunnen we ons beter voelen over 
onszelf? Misschien door iets minder 
met onszelf bezig te zijn ...
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- Identiteit, Paul Verhaeghe  
(De Bezige Bij, 2012)
- Borderline times -  
Het einde van de normaliteit 
(Dirk De Wachter, 2012)

‘Voor een gezond 
zelfbeeld is een 
omgeving nodig 
waarin je mag 
falen en toch graag 
gezien wordt, 
maar vandaag is 
dat allesbehalve 
evident’ 
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