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Angst beschermt en doet leven
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Over fight, flight, freeze & fawn

I

Angst heeft een belangrijke plek in onze overlevingsstrategie: het beschermt ons tegen dreigingen
en schade aan zowel ons fysiek als emotioneel en psychisch welbevinden

n de tweede helft van de twintigste eeuw beschreef
psycholoog Paul Ekman zeven universele emoties
die in elke cultuur ter wereld aanwezig zijn: woede,
afschuw, verbazing, verdriet, vreugde, minachting en
angst. Die lijst is al meermaals herdacht en herschreven, maar
een van de emoties die het telkens haalt, is ‘angst’.
Philipp Kocks
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Vaak wordt angst als negatief ervaren, maar
sommigen halen er ook plezier uit: zo gaan
extreme sporters alsmaar verder in het
opzoeken van een adrenalinekick

Angst als overlevingsstrategie
Logisch dat angst een basisemotie is, want
angst heeft een belangrijke plek in onze
overlevingsstrategie. Het heeft ons tijdens
onze hele evolutionaire geschiedenis weggehouden van gevaar. De algemene trigger
van angst is de dreiging van schade aan ons
fysiek, emotioneel of psychisch welbevinden,
en kan zowel reëel als ingebeeld zijn.
Terwijl veel angsten aangeboren en dus
instinctief zijn, kunnen we voor zowat alles
leren om bang te zijn. Die aangeleerde
angsten ontspringen vaak uit traumatische
ervaringen, al kunnen we het ons meestal
niet meer herinneren wat nu de aanleiding
was. En als we de oorzaak niet kennen, is het
vaak erg moeilijk om die angst te bestrijden.
Aanhoudende angsten kunnen onder de
Engelse term ‘anxiety’ worden gekwalificeerd. Een vertaling als ‘bezorgdheid’ of
‘bekommernis’ doet de term weinig eer
aan. Anxiety kan namelijk snel overgaan in
een aandoening als het zich vaak en met
stijgende intensiteit herhaalt. Het leven van
iemand met ‘anxiety disorder’ kan ernstig
verstoord worden wanneer die angst ingrijpt
in dagelijkse bezigheden zoals werk of slaap.

De functie van angst
Zoals eerder aangegeven, bestaat angst
om ons te beschermen tegen dreigingen
en schade. Ons lichaam is in staat om bijna
het onmogelijke te verwezenlijken als er een
onmiddellijke dreiging op ons afkomt. Wees
er maar zeker van dat als er een luipaard
achter je aanzit, dat je dan plots wel je persoonlijke recordtijd op de 1.000 meter kan
verbreken. Of je het zal overleven, is een
andere vraag.
Maar ook banale handelingen, zoals je
gezicht beschermen tegen een losgeslagen voetbal of je handen uitstrekken als je
dreigt te vallen, zijn voorbeelden van instinctieve reflexen die door angst ontstaan. In
sommige gevallen is het ook beter om die
reflexen af te leren. Je zal nooit een goede
voetballer worden als je elke aangespeelde
kopbal met je handen afweert. Als je bij het
hoogspringen telkens je armen uitstrekt
wanneer je op de mat valt, heb je vroeg of
laat wellicht een gebroken pols.
Angst wordt vaak als negatief ervaren. Het
kan ons een gevoel van gevangenschap
bezorgen en ons ervan weerhouden te doen
wat we graag zouden willen ondernemen.

Boven op een berg blijven staan, terwijl je
eigenlijk graag naar beneden zou skiën,
is helemaal geen fijn gevoel. Vaak heb je
maar een klein duwtje in de rug nodig om
je erover te zetten.
Sommige mensen halen ook plezier uit
angst. Veel sporters gaan steeds extremere uitdagingen aan om die rush opnieuw
te voelen. Snelheden, afstanden of krachtmetingen die wij als gewone stervelingen
al niet meer aandurven, zijn voor extreme
sporters saai en banaal. Ze gaan alsmaar
verder in het opzoeken van een adrenalinekick, soms met fatale gevolgen. Daar wordt
het evolutionaire belang van angst meteen
aangetoond.
Ook de populariteit van horrorfilms is de
afgelopen jaren enorm gestegen. Het laat
ons toe, of toch diegenen die dat wensen,
om angstgevoelens op te wekken zonder
de dreiging van een onmiddellijke dood. Een
simulatie, zeg maar.
Wat doet angst met het lichaam?
Als je bang bent, zal je hartslag de hoogte
inschieten en komen er hoge dosissen
adrenaline vrij die ons extreem alert maken.
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Angst kan je hinderen in je dagelijkse
leven: het kan je een gevoel van
gevangenschap bezorgen en je ervan
weerhouden te doen wat je graag zou
willen ondernemen

Die reacties maken deel uit van de zogenoemde ‘fight-or-flight response’, de
vecht-of-vluchtreactie. Je lichaam maakt zich
klaar om ofwel te vechten ofwel te vluchten.
Bij een plotse dreiging gaat je amygdala
meteen aan de slag. De amygdala is een
deel van je hersenen dat je helpt emoties te
verwerken. Ze zal ook onmiddellijk de hulp
van je hippocampus inroepen die de dreiging analyseert en in een context plaatst.
Terwijl zij aan het werk zijn, zal je lichaam
een aantal stoffen vrijmaken om het in staat
te stellen op de dreiging te reageren. Pas
wanneer je hippocampus beslist heeft dat
de dreiging niet of niet meer gevaarlijk is, zal
je lichaam zich langzaamaan weer naar een
normale toestand begeven.
In de werkelijkheid is de neurologische reactie
op angst veel complexer dan dat, wat ook
kan verklaren waarom iedereen op dezelfde
triggers verschillend kan reageren. De studie
naar angst is een gigantisch veld in de wetenschap met nog veel onontgonnen terrein.
Angst voor afwijzing
Als we aan dreigingen en schade aan het
welbevinden denken, gaan we meestal uit
van fysieke gevaren die ons lichaam kunnen beschadigen. Maar een belangrijke
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categorie die we niet mogen vergeten als
we het over angsten hebben, is angst voor
emotionele schade.
Iedereen maakt het al eens mee: je moet
voor een grote groep spreken en je besterft
het bijna van de angst. Of het is de eerste
dag op je nieuwe werkplaats en je trein heeft
vertraging. De angst die je dan voelt, is de
angst voor afwijzing.
Of die vorm van angst instinctief is of aangeleerd, daar zijn wetenschappers het nog
niet over eens. Wat wel geweten is, is dat
ook die soort een belangrijke evolutionaire
betekenis heeft. Onze behoefte om bij een
groep te horen zit diep in de menselijke
evolutie geworteld.

presentatie voor een grote groep mensen of
te laat komen op je eerste dag. Maar toch zit
die angst nog diep in ons. Sommige wetenschappers stellen de angst voor afwijzing
zelfs gelijk aan de angst voor het sterven.
Fight, flight, freeze & fawn
We hebben al gezien dat ons lichaam zich
heel snel in staat kan stellen om te vechten
of te vluchten wanneer het op overleven
aankomt. Lang werd ook gedacht dat dat
de enige twee primaire reacties op dreigingen waren. Elke andere reactie werd
als ‘afwijkend’ of abnormaal beschouwd.
Maar gaandeweg ontdekte men nog twee
andere reacties die men nu tot de primaire
responsen rekent.

Door onze geschiedenis heen was het
belangrijk om samen te werken om te overleven. Je had een hele stam of een heel
dorp nodig om in barre omstandigheden in
leven te blijven. Als je als individu letterlijk
werd uitgestoten, had je geen kans om het
alleen in de wildernis te redden.

De ‘freeze response’, of bevriezingsreactie,
zal vaak bij niet-dodelijke dreigingen voorkomen. Het lichaam zal zich in een staat van
mentale of soms zelfs fysieke verlamming
brengen om de dreiging te ondergaan tot
ze voorbij is. Op dat moment hoop je dat
de situatie snel verbetert, zodat je daarna
zo onbeschadigd mogelijk kan verdergaan.

Vandaag is onze maatschappij zo ver
gevorderd dat je ook kan overleven als je
wordt uitgestoten. Zeker als het om ‘kleine’
aangelegenheden gaat, zoals een slechte

Die reactie komt geregeld voor bij seksuele
misdrijven. Slachtoffers van aanranding of
verkrachting getuigen dat ze niets ondernamen om de handelingen te stoppen en

© Shutterstock.com

Bij specifieke fobieën, bijvoorbeeld
angst voor honden, zullen experts een
blootstellingstherapie voorstellen, waarbij
je heel geleidelijk in contact wordt gebracht
met het onderwerp van je angst

voelen zich daardoor verantwoordelijk voor
de situatie. Daarom dient er bij de begeleiding van de slachtoffers, maar ook bij de
voorlichting van de maatschappij veel meer
de focus op die primaire reactie gelegd te
worden. Het gebeurt immers nog steeds dat
rechtszaken mislukken omdat het slachtoffer zogezegd niet de ‘juiste’ signalen aan
de dader gaf.
Al te vaak wordt de vechtreactie opgehemeld als een moedige actie tijdens een
misdrijf. Op die manier worden niet alleen
de schuldgevoelens van slachtoffers die die
‘moed’ niet toonden vergroot, maar creëert
men ook een gevaar voor toekomstige
slachtoffers die de vecht-of-vluchtreactie
als enige oplossing zien. Erger nog, daders
zullen zich kunnen verschuilen achter het
feit dat hun slachtoffer zich niet heeft
verweerd en dat ze hun daden niet als
ongewenst ervoeren.
De vierde primaire reactie op dreigingen die
men onderscheidt, is nog complexer. Het
gaat om de zogenoemde ‘fawn response’. Je
kan het ruwweg vertalen als het zich onderdanig opstellen om iemand te behagen.
Tijdens die respons zal het slachtoffer er alles
aan doen om de dader te plezieren, zodat
die geen verdere schade zou aanrichten.

Ook hier wordt die reactie bijna altijd verward met instemming en moet er ernstig
werk worden gemaakt van begeleiding,
voorlichting en wetgeving.
Angsten overwinnen
Los van overlevingsstrategieën kan angst
je ook hinderen in je dagelijkse leven.
Iemand die heel graag naar Australië op
reis zou gaan, maar een doodsangst voor
spinnen heeft, kan ofwel zijn angst overwinnen ofwel gewoon niet vertrekken. Het
kan natuurlijk ook veel erger. Een persoon
die bang is voor honden zal herhaaldelijk
een paniekaanval ervaren gewoon door
over de straat te lopen. Of denk aan mensen met pleinvrees die niet of nauwelijks
buiten durven te komen.
Gelukkig bestaan er verschillende methoden om je angsten te overwinnen. Met
lichte vormen van angst of ‘anxiety’ kan
je bijvoorbeeld zelf aan de slag. Daarbij is
het belangrijk om de oorzaken te identificeren en het probleem bij de stam aan te
pakken. Frequente meditatie, verandering
van omgeving, erover praten met je vrienden, een nieuw begin, het zijn allemaal
factoren die het je mogelijk maken om
met een rustigere geest door het leven
te gaan.

Wees ook zeker niet bang om de stap naar
therapie te zetten. Therapeuten zijn experts
in het ontdekken van oorzaken en gaan
samen met jou op zoek naar oplossingen.
Bij extreme gevallen zoals frequente paniekaanvallen, paranoia of waanideeën kan
medicatie helpen. Een psychiater zal je in
dat geval helpen om de medicatie juist in te
stellen, zodat je opnieuw kan functioneren
zonder de stress van een angststoornis.
Bij specifieke fobieën, zoals angst voor
bepaalde dieren, zullen experts een blootstellingstherapie voorstellen. Je wordt heel
geleidelijk in contact gebracht met het
onderwerp van je angsten, waardoor je
meer en meer een resistentie en gewoonwording opbouwt. Dat werkt bijvoorbeeld
ook met angst voor het spreken voor een
groep. Die therapie gaat vaak gepaard met
relaxatietechnieken, om het gevoel van rust
te linken aan de situatie waarvoor je angst
ervaart.
De volgende keer dat je je doodschrikt van
een spin of dat je op het laatste moment
afhaakt bij een bungeesprong, denk er dan
aan: dat gevoel heeft ons al meermaals van
de ondergang gered.
***
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Angsten in de loop van het leven
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In alle vormen en op alle leeftijden

A

Iedere levensfase heeft haar specifieke angsten: als vijftiger en zestiger draag je doorgaans
de zorg voor jongere én oudere generaties, en voel je je vaak gewrongen tussen al die
verantwoordelijkheden

ngst is van alle leeftijden. Als kind ben je
bijvoorbeeld bang van monsters onder je bed.
Nadien nemen die ‘monsters’ andere gedaanten
aan. Zo is er de angst voor het volwassen worden,
de angst voor de druk die je wordt opgelegd, de angst om niet
alles te bereiken wat je wil bereiken, de angst voor eenzaamheid
en voor het levenseinde. We gingen op zoek naar die aan de
verschillende levensfasen gerelateerde angsten en sprokkelden
tal van getuigenissen.
Veerle Magits
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Het is normaal dat kinderen angsten
hebben, dat hoort bij hun ontwikkeling:
doordat ze die angsten ervaren, leren
ze om te gaan met het feit dat ze bang
kunnen zijn

Kleuters
Het is normaal dat kleine kinderen angsten hebben, dat hoort nu eenmaal bij hun
ontwikkeling. Doordat ze die angsten ervaren, leren ze om te gaan met het feit dat
ze bang kunnen zijn. Op vierjarige leeftijd
kunnen kinderen zichzelf als een losstaand
individu ten opzichte van anderen beschouwen. Hiermee ontstaat het gevoel van
kwetsbaarheid, omdat ze het vermogen
ontwikkelen om een voorstelling te maken
van wat eventueel zou kunnen gebeuren.
Zo kunnen ze in die fase bang worden van
hun eigen fantasieën.
Jade, 4 jaar, eet haar lolly niet op uit angst
voor de reactie van de juf, want mama vergat het papiertje er thuis al af te halen en op
school mag geen afval weggegooid worden.
Roan, 6 jaar, is bang om naar de kapper
te gaan en om zijn nagels te laten knippen.
Schoolkinderen
Vanaf de leeftijd van zes jaar neemt het realiteitsbesef van kinderen toe, waardoor ze
oog voor de werkelijkheid krijgen. Die complexe realiteit boezemt angst in, wat dan
weer een gevoel van onzekerheid tot gevolg
heeft. Voorbeelden van angsten op die
leeftijd zijn slapeloosheid en nachtmerries.

Kinderen tussen zes en twaalf jaar beginnen
ook steeds meer te denken in termen van:
stel je eens voor dat …
Xander, 6 jaar, is bang dat iemand ’s nachts
zijn kamer zal binnenkomen en zijn speelgoed zal meenemen.
Tinne, 9 jaar, is bang voor dieven als ze
ergens alleen in huis is. En wanneer ze
’s avonds gaat slapen, moet het licht in de
gang aanblijven.
Tieners
De angsten die pubers ervaren zijn gerelateerd aan het nadenken over hoe zij op
anderen overkomen en hebben te maken
met sociale contacten, de prestaties op
school en het uiterlijk. Ook de eigenheid van
het leven houdt hen bezig.
Anaïs, 13 jaar, heeft als angst dat haar
ouders zullen sterven en dat ze als wees zal
achterblijven. Ze is ook bang om op een dag
ontvoerd te worden.
Julie, 12 jaar, is bang om niet te kunnen zijn
wie ze wil zijn. Ze vreest dat ze moet zijn zoals
anderen of dat ze moet voldoen aan de verwachtingen van anderen om ‘leuk’ gevonden
te worden.

Naïade, 15 jaar, is bang dat ze mensen zal
teleurstellen, vooral op het vlak van haar
studies. Ze heeft angst om niet te slagen
en haar diploma niet te halen. Ze is ook
bang om alleen te zijn, omdat ze moeilijk
vrienden maakt.
Twintigers en dertigers
Jongvolwassenen houden zich dan weer
meer bezig met acceptatie binnen de vriendenkring. Ze zijn bang voor afwijzing op het
gebied van sociale contacten. De zorgen
en stress die zij ervaren, hebben te maken
met hun levensloop, zoals studiekeuze en
-resultaten, beroepskeuze en het verlaten
van het ouderlijk huis.
Muriel, 23 jaar, is vooral bevreesd om
niet te bereiken wat ze (professioneel) wil
bereiken. Ze heeft het gevoel dat het nu of
nooit is om daaraan te werken: ze moet
nu dat diploma halen, nu die netwerken
creëren … Via de sociale media vergelijkt
ze zich met anderen en ziet ze hoe die hun
diploma’s behalen en starten met werken.
Dat bezorgt haar veel stress en druk om
ook iets te bereiken. Daarnaast heeft ze
angst om financieel nooit rond te komen,
en angst voor hoe anderen haar zien. Ze
beseft dat niemand perfect is, maar toch
wil ze dat zijn.
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De angsten van jongeren en
jongvolwassenen hebben dikwijls
met sociale contacten te maken: hoe
komen ze over, worden ze door anderen
geaccepteerd of worden ze afgewezen?

Ayalah, 21 jaar, heeft heel veel angst om
volwassen te worden. Autorijden, alleen
gaan wonen, je eigen papierwerk doen …
Ze heeft het daar moeilijk mee, want het
is een stap dichter bij het volwassen zijn.
“Ik denk persoonlijk dat ik niet de enige
ben, of althans, dat hoop ik, want er komt
toch veel op je af. Veel mensen vragen
ook steeds: wanneer wil je kinderen, wanneer ga je trouwen, wanneer ga je alleen
wonen?”

24

genoemd, bij de andere leidt het tot angst
voor hoe het verder moet.
Katia, 44 jaar, heeft twee grote angsten. De
eerste heeft betrekking op haar volwassen
kinderen: zal het hen lukken een zelfstandig
leven weg van huis te leiden? De tweede
angst betreft haar ouder wordende ouders:
wat met ziekte, mobiliteit, een eventuele
verhuis naar een woonzorgcentrum?

Kevin, 22 jaar, is bang dat hij nooit een eigen
woning zal kunnen kopen, ook al heeft hij
veel spaargeld. Huizen worden alsmaar
duurder en je moet toch al een groot bedrag
zelf inbrengen. Tevens is hij bang om alleen
te gaan wonen, om zelf een huis te onderhouden … Hij heeft het ook moeilijk met zijn
werk. “Ik doe mijn job graag, maar niet voor
de rest van mijn leven. Alleen weet ik niet
welke andere job ik kan doen zonder eerst
te gaan studeren.”

Filip, 47 jaar, groeide op met bepaalde
ideeën en verwachtingen, zowel op professioneel als op relationeel vlak. Maar wat als
het toch niet loopt zoals je had gehoopt?
Wat als de prins op het witte paard of de
prinses met het glazen muiltje niet bij jou
langskomt zoals bij de meesten uit je vriendenkring? En eenmaal halfweg je leven
stel je je ook nog andere vragen: Wat als
mijn ouders wegvallen? Wie zal naar mij
omkijken als ik ouder ben? Wie zal voor me
zorgen? Wordt eenzaamheid mijn vriend?

Veertigers
Rond je veertigste kan je stellen dat je
ongeveer in de helft van je leven zit. Het is
een moment waarop heel wat mensen aan
zelfreflectie doen: wie ben ik en wat heb ik
tot nu toe bereikt, zowel op persoonlijk als
op professioneel vlak. Bij de ene leidt die
zelfreflectie tot twijfel, onrust en een oncomfortabel gevoel, ook wel de midlifecrisis

Brigitte, 44 jaar, beseft dat ze op haar leeftijd
ergens in de helft van het leven zit. Ze heeft
het gevoel dat het beste gepasseerd is:
de kinderen worden onafhankelijker, grote
professionele sprongen zullen er niet meer
worden gemaakt … Daarnaast realiseert
ze zich dat haar ouders niet meer zo jong
zijn als ze wel dacht en dus niet onsterfelijk
zijn. Dat besef komt vaak pas wanneer ze
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lichamelijke ongemakken beginnen te krijgen.
En dan zijn er ook nog de bezorgdheden,
niet zozeer angsten, over de kinderen: Zijn ze
wel gelukkig genoeg? Ervaren ze niet te veel
druk op school? Zullen ze op het rechte pad
blijven? Experimenteren ze niet te veel, met
drugs bijvoorbeeld? Vinden ze een partner
die goed voor hen is?
Esther, 42 jaar, was tijdens haar jeugd bang
om er niet bij te horen, om uitgesloten te
worden. Ondertussen heeft ze die angst
helemaal losgelaten. Ze is op het punt
gekomen dat ze blij en tevreden is met de
persoon die ze geworden is. Erbij willen
horen boeit haar helemaal niet meer. Vroeger
had ze altijd voor ogen om op haar veertigste een evenwichtig leven en een vaste job
te hebben, en dat heeft ze. Maar nu stelt ze
zich de vraag of ze die baan voor de rest van
haar leven wil houden. Het antwoord is ‘nee’
en dus staat ze voor een nieuwe uitdaging:
een andere job vinden. Het oude, vertrouwde loslaten en het nieuwe, onbekende
omarmen. Het blijft beangstigend, maar toch
kijkt ze er anders tegenaan dan toen ze pas
was afgestudeerd. Ze is zelfverzekerder nu,
rijk aan ervaringen en sterk genoeg om de
sprong te wagen. En ook op het vlak van de
liefde heeft de angst in haar jonge jaren om
een relatie aan te gaan, plaatsgemaakt voor
ware liefde en is ze ondertussen een echte
believer van ‘houden van’ geworden.
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Ouder worden gaat vaak gepaard met
angst om ziek te worden, om lichamelijk
en geestelijk af te takelen, met angst
voor eenzaamheid en het verlies van
sociale contacten, en met angst voor het
levenseinde

Vijftigers en zestigers
Die generatie wordt ook wel de sandwichgeneratie genoemd. Mensen uit die
leeftijdscategorie, grotendeels tussen de 45
en de 65 jaar, zorgen op hetzelfde moment
in hun leven voor één of twee jongere generaties, hun kinderen en kleinkinderen, én
voor een oudere generatie, hun ouders. En
daarenboven combineren ze het opnemen
van die zorgtaken met een job. Hun energie,
tijd en aandacht moeten ze verspreiden en
vaak voelen ze zich gewrongen tussen al
die verantwoordelijkheden, wat tot angsten
kan leiden.
Natasja, 58 jaar, leeft met de angst om op
een dag haar baan niet meer aan te kunnen.
De werkdruk stijgt immers enorm en haar
lichaam volgt niet meer. Ze is bang om de
combinatie van werk, gezin en zorg voor
haar kleinkinderen en haar ouders niet meer
vol te houden. “Wij zijn de sandwichgeneratie en ik wil dat iedereen op mij kan rekenen,
maar gaat me dat ook allemaal lukken?”
Chantal, 56 jaar, is bevreesd voor de mensonwaardige behandeling die haar met het
ouder worden te wachten staat. Het is een
angst die haar ’s nachts al eens doet wakker liggen en die gebaseerd is op situaties
die haar moeder momenteel meemaakt.
Eenmaal je een bepaalde leeftijd hebt
bereikt, word je door de maatschappij

afgeschreven en wordt er automatisch
verondersteld dat je bepaalde dingen niet
meer kan, zoals denken voor jezelf, opkomen voor jezelf … Er wordt langs je heen
gepraat en over je heen beslist. Je moet
als pakweg tachtigjarige heel stevig in je
schoenen staan en mentaal heel sterk zijn
om daar tegenin te gaan. Het taboe van
ouderenmis(be)handeling mag zeker eens
aangekaart worden. Daarnaast heeft ze
ook angst voor wat er allemaal in de wereld
aan het gebeuren is, zoals het egoïsme dat
tijdens de coronacrisis gaandeweg de plaats
innam van de solidariteit die er bij de eerste
coronagolf twee jaar geleden nog heerste.
Zeventigplussers
Bij het ouder worden is er vaak sprake van
angst voor dementie, angst om ziek te worden, angst om lichamelijk af te takelen, angst
om op straat ten val te komen, angst voor
eenzaamheid. En er is de angst voor het
levenseinde: het besef van eindigheid, zowel
fysiek als mentaal, is aanwezig, evenals de
angst om in pijn of eenzaamheid te sterven.
Annick, 70 jaar, heeft als grootste angst om
te sterven op een moment dat haar kleindochters nog geen dertig zijn. Of om niet
meer onafhankelijk te zijn, want ze wil blijven
doen wat ze wil en gaan waar en wanneer
ze wil, zonder hulp van haar kinderen of
anderen nodig te hebben. Ze is bang om

door lichamelijke problemen niet meer uit
bed te kunnen of niet meer te kunnen bewegen. Ook vreest ze om problemen met haar
geheugen te ervaren, om een hartinfarct te
krijgen, of om in het bijzijn van haar kleinkinderen te sterven. Kortom, ze is bang om
oud te worden, want dat betekent minder
energie hebben, minder kunnen dansen,
sneller moe zijn, minder sociale contacten
hebben, door reumapijn minder onder de
mensen kunnen komen …
Brigitte, 79 jaar, droeg vroeger een zak vol
angsten mee: angst voor het nieuwe, angst
voor het onbekende, angst voor morgen,
angst voor later, angst voor wat de wereld en
de mensen kan overkomen, angst om ziek
te worden en om geliefden te verliezen …
Nu liggen de grootste obstakels achter haar
en zijn die angsten weg. Zelfs de gedachte
aan de dood maakt haar niet meer bang.
Gehaast is ze wel niet, maar veel kan haar
niet meer overkomen … Ze leeft.
Eugène, 82 jaar, leeft wel nog met die angsten van vroeger, die nu zelfs scherper en
dichter dan ooit aanwezig zijn. Ziek worden,
alleen zijn, door familie en kinderen verlaten
en vergeten … Waar gaat het met ons naartoe? En hij is bang om te sterven. “De angst
voor morgen verlamt mij vandaag.”
***
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Angst in religie en geloof
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Gestoeld op het onbekende

A

Het ontstaan van religie an sich zou als een copingmechanisme kunnen worden
beschouwd, een manier om het onbekende te verklaren en ermee om te gaan, of om
antwoorden op filosofische, existentiële en natuurkundige levensvragen te geven

ngst is een ambivalente emotie, een drijfveer
die zowel positieve als negatieve effecten op
het gedrag kan hebben. Angst kan ontstaan
door een dreiging of door onbegrip, en kan ons reflexmatig
doen bevriezen, vluchten of vechten. We begrijpen zijn
evolutionaire ontstaansgronden, maar speelt angst ook een rol
in religie en geloof? Angst blijkt een belangrijke factor te zijn
die ons helpt om geloofsbeleving en bekeringsdrang beter te
begrijpen en te kaderen.
Yvan Dheur
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Religies en angst
Angst is een neurologische respons die
onder andere door een gebrek aan kennis of begrip kan worden getriggerd. Angst
als een fysiologische reactie op het onbekende en het onverwachte, als een vorm
van overlevingsmechanisme om snel met
dat onbekende of onverwachte om te gaan.
Religies hadden bij hun ontstaan tot doel
om een antwoord te geven op filosofische,
existentiële en natuurkundige levensvragen
en om een soort van rationalisering te bieden voor wat men toen niet begreep of kon
verklaren. Het ontstaan van religie an sich
zou in die zin kunnen worden beschouwd
als een copingmechanisme voor existentiële
angst, een mentale reactie om het onbekende te verklaren en ermee om te gaan.
Religies hebben door de geschiedenis heen
ook systemen ontwikkeld, gestoeld op
angst, om de achteruitgang van religie tegen
te gaan. Concepten als hel en paradijs zijn
pas later in de religieuze geschiedenis ontstaan om mensen angst aan te jagen indien
ze zich niet aan de geloofsvoorschriften
zouden houden.
In oosterse religies is het concept van reïncarnatie verschenen om gelovigen door
middel van angst te stimuleren om de
religieuze regels strikt op te volgen. Angst
om naar de hel te gaan of angst om in een
‘minderwaardig’ wezen te reïncarneren als
middel om het geloof aan te zwengelen.
Waarom ik geen christen ben
Bertrand Russell, een Britse filosoof, historicus, logicus en wiskundige, gaf op
6 maart 1927 in Londen een lezing voor de
National Secular Society waarin hij aangaf
waarom hij geen christen was. Hij was van
mening dat religie gestoeld is op angst voor
het onbekende. Enerzijds zou geloof een
symptoom van angst zijn, maar anderzijds
zou angst een symptoom van geloof zijn.
Angst voor de dood, voor het mysterieuze,
voor de verslagenheid.
Volgens Russell is religie ontstaan uit het
besef dat wij kwetsbaar zijn en dat wij
daarom nood zouden hebben aan een

bovennatuurlijke, zelfs magische kracht die
ons zou beschermen. De doctrine van de
‘straf’ die sterk aanwezig is in het geloof,
zowel in dit leven als in het hiernamaals, zou
een drukkingsmiddel zijn om het gedrag
van mensen onder controle te houden.
Angst zou dan ook, aldus Russell, aan
de oorsprong van wreedheid liggen, en
dat zou verklaren waarom religie zo vaak
met wreedheid gepaard gaat, in religieuze
conflicten maar ook door haar geschiedenis heen. Denk maar aan de inquisitie, de
heksenvervolgingen, de collaboratie of de
problemen van kindermisbruik.
Wetenschap, ratio en kennis zijn dan ook
de ideale instrumenten om angst zijn voedingsbodem te ontnemen.
Angstig fanatisme
Angst blijkt ook meer extreme gedragingen in
de wereld te voeden. Het radicalisme en het
religieus fundamentalisme, de antichoicecampagnes geleid door oerconservatieve
religieuze groeperingen, de strijd tegen
het secularisme die we in internationale
instellingen zien toenemen, kunnen allemaal gezien worden als het resultaat van
de angst van kleine, uiterst conservatieve
geloofsgroepen voor de moderniteit, de
vooruitgang en de vrijheid.
Religieus geïnspireerd terrorisme is een vorm
van psychologische oorlogsvoering die angst
benut als middel en als doel. Een middel om
bepaalde religieuze voorschriften ingang te
doen vinden en een doel door leiders en
gemeenschappen bang te maken als ze de
religieuze bepalingen niet incorporeren. De
aanslag op het Franse satirische weekblad
Charlie Hebdo bijvoorbeeld had onder meer
tot doel de cartoonisten angst aan te jagen,
zodat ze het niet meer zouden aandurven om
cartoons over het geloof te maken.
Haatmisdrijven, straffen voor blasfemie of
godslastering en voor het uiten van kritiek op religie, straffen voor apostasie of
geloofsverzaking en voor het niet-gelovig
zijn, zijn daar de meest zichtbare gevolgen
van. De angst van die extreme subgroepen
voor evolutie gaat vaak ook gepaard met

angst voor andere religies. De toename van
christianofobie (angst voor christendom),
islamofobie (angst voor islam) en antisemitisme (Jodenhaat), maar evenzeer de
exponentiële groei van haat jegens vrijzinnigen
en humanisten in de wereld, is dikwijls het
resultaat van een ongeremde angst in die
ultraconservatieve kringen.
En dat zijn niet de enige angsten die we
in conservatieve religieuze kringen vaststellen. Zo zijn er ook eleutherofobie (angst voor
vrijheid), epistemofobie (angst voor kennis),
prosofobie (angst voor vooruitgang), peccatofobie (angst om te zondigen), neofobie
(angst voor alles wat nieuw is), cherofobie
(angst voor vrolijkheid en geluk), allemaal
angsten die vaak in geradicaliseerde religieuze gemeenschappen opduiken.
Kennis ten bate van vooruitgang
Moeten wij bang zijn van die toenemende
angstgevoelens met soms gewelddadige
effecten? Moeten wij angst hebben voor
die omslag naar polarisatie, radicalisering
en extremisme?
Het is begrijpelijk dat men bang wordt van
de vijandige gevolgen van dergelijke angsten, maar niet tot op een punt dat men
erdoor bevriest. Het beste wapen tegen
angst is kennis, ratio, vrij onderzoek en
wetenschap, nadenken en kritisch denken,
zichzelf in vraag stellen, antwoorden proberen te formuleren, verifiëren … Het licht in
de duisternis.
De meest rationele manier om met een
explosie aan haat en radicalisering, om met
extreme ideologieën om te gaan, is om ze
een voor een te onderzoeken, te analyseren
en te begrijpen. Om vanuit een zeker empathisch inzicht de denkstappen te zetten van
die angstige existentiële visies naar meer
beredeneerde en rationele levensvisies, en
om angst zo in zekerheid, kennis en kunde
om te zetten. Proberen samen te brengen
wat verdeeld is en dialoog vooropstellen.
Zoals Marie Curie zei: “Nothing in life is to
be feared, it is only to be understood.”
***
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Liefhebben is lef hebben

© Shutterstock.com

Over veilige en onveilige hechting

Dé sleutel voor een goede relatie is de bereidheid om naar het eigen gedrag te kijken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld tijdens een ruzie? Als
partners dat met elkaar kunnen bespreken en daarover kunnen reflecteren, dan kan men zich in principe met om het even wie verbinden
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D

e liefde. Ze beroert ons, ze vervoert ons, we zijn
eraan verslingerd, en we hebben er zoveel voor
over. Tegelijk maakt de liefde ons bang. Bang om
gekwetst te worden, bang om niet gezien te worden.
Rika Ponnet, relatiedeskundige en zaakvoerder van
relatiebemiddelingsbureau Duet, weet er alles van.
In haar praktijk ontmoet ze dagelijks mensen die willen liefhebben, maar
ook bang zijn om graag te zien of graag gezien te worden. Een gesprek
over liefde, hechting en relaties.
Nele Deblauwe

Onze eerste liefdesband is die met onze
ouders. Daarna zie je bij pubers dat de
groep heel belangrijk wordt, vriendschappen staan voorop. Het kind maakt zich los
van de bevestiging, betrokkenheid, liefde
en aandacht van de ouders, want het wil
óók van betekenis zijn voor de groep. Van
je ouders vind je het logisch dat ze je graag
zien, maar je bent pas écht iemand als je
geaccepteerd wordt door mensen met wie
je geen bloedband hebt. Dat is de grote
zoektocht van de adolescent. Vandaar dat
het zo pijnlijk is als je door de groep afgewezen of niet geaccepteerd wordt. Je kan dat
bijna gelijkstellen aan doodsangst.
We hebben te lang onderschat wat uitsluiting of pesten met mensen doet, dat
maakt diepe wonden. Ik denk dat dat een
van de meest traumatische ervaringen is.
Gezien worden en erbij horen zijn diepe

primaire noden van mensen. Wanneer dat
niet gebeurt, dan schiet ons overlevingsmechanisme, ons hechtingssysteem, in actie.

© Ann De Wulf

Niet graag gezien worden of bang zijn
om afgewezen te worden, is dat onze
oerangst?
Absoluut. Wanneer we geboren worden, zijn we heel fragiel en afhankelijk van
anderen voor het invullen van onze noodzakelijke behoeften. Van meet af aan zijn we
geprogrammeerd om ons met anderen te
verbinden om te kunnen overleven. Dat overlevingsmechanisme heeft de mens gemaakt
tot de sterke soort die hij is, maar het kan
evengoed voor heel wat problemen zorgen.

Hoe werkt dat hechtingssysteem?
We hebben allemaal basisstrategieën,
gebouwd op ervaringen uit onze eerste
drie levensjaren, wanneer het over intimiteit gaat. Niemand van ons is bij perfecte
ouders grootgebracht. Bij iedereen spelen
onzekerheden, aspecten van bindings- of
verlatingsangst, een rol in het leven. Pas
wanneer de hechting in die eerste jaren
écht niet goed was - wanneer ouders niet
beschikbaar waren, té dominant waren, of
net heel onvoorspelbaar - zorgt dat voor
een overlevingsstrategie waardoor kinderen
een vermijdende of angstige hechtingsstijl
ontwikkelen.
Dat systeem werkt door in onze intieme
relaties op volwassen leeftijd. Als je een
onveilige hechtingsstijl hebt, dan komt de
ander bij je binnen via een poort van wantrouwen, zoals kinder- en jeugdpsychiater
Peter Adriaenssens het zo mooi verwoordt.
Dan moet die over een muurtje raken, daar
waar dat bij mensen met een veilige hechtingsstijl veel minder het geval is.

van de relatie. Als je vrij angstig of eerder
vermijdend bent, en je bent samen met
iemand die zich stabiliserend gedraagt of
die je een veilig gevoel geeft, dan zorgt dat
op termijn voor een veilige relatie.

Je trekt dus best het lotje van de veilig
gehechte?
Met wie je je verbindt, zal uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen

Dat betekent niet dat mensen met een eerder angstige of vermijdende hechtingsstijl
alleen maar op zoek moeten naar veilig
gehechte partners. Dé sleutel voor een

Rika Ponnet
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De eerste liefdesband is die van een kind
met zijn ouders, nadien wordt de groep
belangrijk en staan vriendschappen voorop:
van je ouders vind je het logisch dat ze je
graag zien, maar je bent pas écht iemand
als je geaccepteerd wordt door mensen
met wie je geen bloedband hebt

goede relatie is de bereidheid om naar het
eigen gedrag te kijken. Wat gebeurt er tijdens een ruzie? Gaat een van de partners
zich hysterisch gedragen? Trekt iemand
zich terug en voelt de ander zich in de steek
gelaten? Als partners met elkaar kunnen
bespreken wat dat met hen doet, als ze
bereid zijn daar op een volwassen manier
over te reflecteren, dan kan men zich in principe met om het even wie verbinden.
Wat triggert angst in een relatie?
Heel simpel, een teveel of een tekort aan
relatie. De een ervaart een teveel, voelt zich
verstikt en zet een stap achteruit. De ander
klampt aan, want die voelt een tekort. Zo
ontstaat vaak een noodlottige dans.
Hoe verklaar je dat, dat teveel of tekort?
Een tekort is het afwezig zijn. Ik hoor heel
vaak dat mensen fysiek wel aanwezig zijn
in hun relatie, maar tegelijk heel afwezig
zijn, omdat ze bijvoorbeeld elke avond aan
hun scherm gekluisterd zitten. Een teveel
kan zich uiten in opmerkingen als: “Het
is alweer een week geleden dat we seks
hebben gehad.” Of als: “Jij ziet mij waarschijnlijk niet meer graag.” De een voelt
een tekort, bevraagt dat op een negatieve
manier, waarop de ander zich onder druk
gezet voelt, het ervaart als een teveel, en
afstand creëert.
Er zijn meer singles dan ooit, alsof we
collectief bang geworden zijn van rela-
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ties. Moeten we ons idee van dé liefde
bijstellen?
We moeten twee zaken duidelijk onderscheiden: liefde en relaties. Liefde maakt
deel uit van een relatie, maar zeker niet
altijd, en al helemaal niet van wat wij traditioneel als een huwelijk beschouwen.
Je kan onze maatschappij, waarin veel
singles leven, niet vergelijken met vroeger.
Het gezin was toen de hoeksteen waarrond alles draaide. Mensen trouwden om
kinderen te krijgen. Een man koos een
goede huisvrouw, een vrouw pikte er een
schijnbaar verantwoordelijke vader uit.
Vandaag vergeten we hoe belangrijk die
motieven waren. De manier waarop wij
nu naar liefde kijken en de verwachtingen
die we nu van relaties hebben, zijn totaal
anders dan toen.
Wat is er veranderd?
Koppels bleven vroeger samen omdat
scheiden taboe was. Wie scheidde werd
een paria, uitgesloten van het maatschappelijke leven. Ook op praktisch en financieel
vlak was het haast onmogelijk om uit elkaar
te gaan. Vandaag meten wij het al dan niet
hebben van een relatie af aan het feit of
die relatie ons psychologisch, seksueel en
emotioneel bevredigt. Is dat niet zo, dan
stoppen we ermee. De elementen die we
in een relatie zoeken, zijn nu veel minder
duurzaam dan vroeger. Dat verklaart grotendeels het toenemend aantal singles.

Als het dekseltje niet perfect op het potje
past, gooien we makkelijk de handdoek
in de ring?
Relaties zijn soms een levenslang traject.
Voor mensen voelt het weleens aan alsof
ze gefaald hebben, want ze zijn al drie keer
gescheiden. Ze vinden dat ze te angstig zijn,
zich te veel vastklampen, of net omgekeerd,
weglopen.
Hoe vaak zeggen mensen me: “Het is altijd
hetzelfde bij mij, ik val op de verkeerde
mannen of vrouwen.” Dan ga ik samen met
hen naar hun patronen kijken. En dan zien
we dat daar een progressief systeem in zit,
dat mensen uit dat eerste verhaal dingen
hebben geleerd, zichzelf een stukje hebben
ontplooid. Ze hebben nog steeds hun hechtingsstrategie, maar ze komen in een nieuw
verhaal terecht, leren daar opnieuw dingen,
en ontwikkelen zich zo verder in de richting
van een systeem dat voor hen werkt.
Bindings- of verlatingsangst is niet per
se slecht?
Een angstige of vermijdende hechtingsstijl
brengt ook heel waardevolle zaken met
zich mee. Iemand die angstig is, kan bijvoorbeeld erg sensitief of creatief zijn. Een
vermijder is dan weer geschikt om bepaalde
beroepen, zoals spoedarts of beroepsmilitair, uit te oefenen, net omdat ze in staat
zijn om niet te hard te voelen. Dus je ziet,
het hebben van een bepaalde hechtingsstijl
heeft ook positieve gevolgen.
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Het heeft geen zin om op voorhand een
kosten-batenanalyse van je potentiële
partner te maken: kom achter je muur
vandaan, ontmoet mensen en durf je open
te stellen, je verliest niets door een koffie
met iemand te gaan drinken

Mensen kunnen gewoon blij zijn met een
bepaalde eigenschap die de eerder angstige
of vermijdende stijl met zich meebrengt. Het
is geen etiket waarmee je opgezadeld zit
en waarmee je in het leven niet verder kan.
Stel, ik zoek een lief. Er is een enorme vijver om in te vissen. Wat is jouw advies?
Heel eerlijk zijn. Ik werk dagelijks met daters.
Wat me opvalt, is dat mensen zo erg in hun
hoofd zitten en zo weinig durven. Mensen
kleven tegenwoordig graag etiketjes: “Ik
heb bindingsangst … Mijn date is een vermijder … Dat is een narcist.” Volgens mij
ligt dat niet zo vast. Het heeft geen zin om
op voorhand een kosten-batenanalyse
van je potentiële partner te maken. Je moet
je durven openstellen, durven daten met
ontvankelijkheid en overgave.

Meer lezen?
Blijf bij mij. Hoe we in relaties strijden
voor macht en intimiteit, Rika Ponnet,
Lannoo, 2012.

Alleen met jou. De terugkeer van
de romantische liefde, Rika Ponnet,
Lannoo, 2018.

“In elke relatie ontstaat op een
bepaald moment een strijd om macht.
(…) Blijf bij mij toont aan hoe de kiemen van die strijd al worden gelegd
in het begin van een relatie. Of beter
nog: hoe je relatieproblemen beginnen nog voor je een relatie hebt
aangeknoopt. Want je hechtingsstijl,
en die van je partner, beïnvloedt in
belangrijke mate hoe je relaties op
volwassen leeftijd zullen lopen.”

“In de liefde zijn we vrijer dan ooit en
toch zijn we collectief bang. Bang om
gekwetst te worden. Bang om niet
gezien te worden. Bang om te falen.
Dus schuiven we onze emoties aan de
kant, en hopen we dat onze ratio ons
zal redden. (…) In Alleen met jou toont
Rika Ponnet waarom het hoog tijd is
dat we de romantische liefde in ere
herstellen, en hoe we alleen kunnen
liefhebben als we ook durven loslaten.”

Misschien lijkt de ander op het eerste
gezicht niet de man of vrouw van je leven,
maar spreek af en voel wat die ander met
je doet, oefen jezelf in het toelaten van de
ander in je leven. Covid maakt dat allemaal
ingewikkelder. Mensen zijn angstiger geworden, meer controlerend. Ze doen maar een
inspanning als ze er écht van overtuigd
zijn dat het de moeite wordt. Maar wat
verwachten ze? Een uitgebreid psychologisch verslag vóór ze iemand leren kennen?
Uiteindelijk verlies je niets door een koffie
met iemand te gaan drinken. Dus, durf.
Kom achter je muur vandaan en ontmoet
mensen.
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Onvoorwaardelijk ouderschap
© Sam Wulleman

“Straffen is gebaseerd op angst,
angst bij kinderen én hun ouders”

Nele Vandeviane: “Samen de natuur ingaan geeft me zoveel energie. Dan moet er niet veel,
maar mag er wel veel. De kinderen kunnen rennen, ik loop niet te zeuren en de frisse lucht
doet me zo’n deugd.”
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anuit haar ondervinding dat straffen en belonen bij
haar dochter niet werkte, ging Nele Vandeviane op
zoek naar andere opvoedingsmethoden. Ze ging
te rade bij verschillende auteurs en therapeuten,
en kwam uit bij de principes van verbindend
ouderschap. Nele geeft les in het eerste leerjaar van een
freinetschool in Brugge, waar ze ook niet straft. “Soms werkt
straf wel, maar slechts op korte termijn en het is gebaseerd op
macht en angst.”
Mieke Werbrouck

Waarom ging je op zoek naar andere
opvoedingsstrategieën?
Toen mijn dochter Hazel, inmiddels vijf jaar,
naar de eerste kleuterklas ging, begon het
moeilijk te lopen. Ze wilde geen kousen dragen, geen schoenen met veters, haar kleren
zaten niet goed … Ze kon ook hevig reageren. Haar in de hoek zetten, was geen optie.
Ze liep er gewoon uit en ik voelde me er zelf
slecht bij. Bovendien verliep de connectie
met Helder, mijn zoon uit een vorig huwelijk,
ook moeilijk. Wat ik probeerde vanuit mijn
eigen opvoeding, wat neerkomt op straffen
en belonen, werkte niet. Dus ging ik op zoek
en zo kwam ik bij verschillende auteurs en
therapeuten uit. Ik geloof niet dat er één
waarheid is. Via Nina Mouton las ik ook de
boeken van Alfie Kohn en Thomas Gordon.
Als ik die principes van verbindend ouderschap bij Hazel toepaste, werkte dat wel én
ik voelde me er zelf veel beter bij.
In het eerste leerjaar werk ik ook niet met
straffen en belonen. Onlangs zei een kindje
tegen mij: “Nele, eigenlijk straf jij nooit.”
Sommige kinderen voelen zich daar goed
bij, anderen zijn thuis andere opvoedingsmethoden gewoon. Ik heb in de klas nog nooit
het gevoel gehad dat een straf- of beloningssysteem nodig is. We hebben wel veel
gesprekken. De kinderen hebben de reflex
om in de klas binnen te komen, meteen in
de ronde te gaan zitten en eerst te babbelen,

en dan te leren. Ze praten over wat ze kwijt
willen, wat ze voelen, of wat er op de speelplaats is gebeurd … Zo los je al veel op voor
er problemen ontstaan, zoals pesten.
Welke link is er tussen straffen en belonen, en angst?
Straffen is gebaseerd op macht en angst. Het
belast ook de relatie met je kind of leerling. Een
leerkracht wordt vaak voor iemand met meer
macht aangezien, maar dat is niet de bedoeling. Bovendien heb je bij straffen niet echt
aandacht voor het kind, maar alleen voor zijn
gedrag. Bij sommige kinderen werkt straf wel,
maar op korte termijn. Een kind past zich aan
om geen straf te krijgen. Terwijl het over waarden als respect, eerbied, zorgzaamheid …
zou moeten gaan. Stel, je geeft een ijsje als
de spruitjes op zijn, dan ga je voorbij aan het
feit dat spruitjes gezond zijn. Zoals de titel
van het boek van Jürgen Peeters aangeeft:
Kinderen zijn geen puppy’s.
Vaak zeggen mensen dat belonen geen
kwaad kan, maar eigenlijk komt dat neer op
straffen. Geen beloning krijgen, voelt aan als
een straf. Kinderen worden beloningen ook
gewoon en je voorraad raakt op. Hoever kan
je daarin gaan?
Straffen en belonen is een vorm van controle.
Kinderen voelen aan dat ze gecontroleerd
worden en ergens ook macht verliezen.

Hazel zal zich juist daartegen verzetten en
moeilijk doen. Ze is een gevoelig en temperamentvol kindje dat veel controle nodig
heeft. Omdat kinderen die externe controle
van een volwassene gewoon worden, gaan
ze dingen ook niet meer uit zichzelf doen.
Hun zelfdiscipline en intrinsieke motivatie
verminderen erg.
Hoe komt het dat straffen nog vaak als
gangbaar wordt aangenomen?
Dat komt vanuit een jarenlange opvoedingsstijl, dat was vroeger gewoon zo. Straffen zit
er zodanig ingebakken dat je het soms doet
zonder het te beseffen, ik ook. Ik kom uit een
gezin met vijf kinderen, straffen en belonen
was daar gangbaar. Wat niet wil zeggen
dat mijn ouders het niet goed deden, integendeel. Ik geloof dat iedereen het beste
voorheeft met zijn kinderen volgens zijn kennis en mogelijkheden. Nu zijn er nog altijd
boeken die spreken van straffen en belonen.
Tv-programma’s als Supernanny zijn ook
vooral daarop gebaseerd. Straffen is zeker de
wereld nog niet uit. Dat merk ik ook als ik met
andere moeders praat. Ze denken dat straffen wel werkt. Bij heel wat kinderen is dat ook
zo, maar als ze volwassen zijn, loopt het vaak
mis. Dan weten ze niet goed wie ze zelf zijn
omdat ze hun intrinsieke motivatie kwijt zijn.
Ouders zouden meer handvaten moeten krijgen. Ik ging zelf op zoek naar die informatie en
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ervoor dat dat wel mag, waardoor wij carrière en opvoeding combineren. Vader is
wel medeverantwoordelijk, maar de eindverantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de
moeder. Als papa met zijn kind met twee
verschillende kousen in de draagzak naar
de winkel gaat, vinden mensen dat schattig.
Doet mama dat, dan heeft ze haar kind niet
goed in de gaten.

Nele Vandeviane
kan me erin vinden. Heel wat ouders doen dat
niet uit zichzelf. Ik kan dat wel vertellen, maar
uiteindelijk moet je je dat wat toe-eigenen.
Ik ben nu een boek van Eva Bronsveld aan
het lezen over temperamentvolle kinderen,
waarin ik dingen herken die ik ook las bij
Jürgen Peeters, Alfie Kohn, Nina Mouton …
Zo blijft dat hangen. Het is een blijvende
zoektocht. Soms kan ik mezelf daarin verliezen en zorgt dat voor meer onzekerheid.
Je kan wel veel lezen, maar je moet het ook
nog doen. En we mogen vooral ook ons
buikgevoel niet kwijtraken.
Waarom is het ouderschap vandaag
zo intensief en ging dat bij onze grootouders blijkbaar vanzelf?
Onlangs volgde ik een webinar van Noëmi
Willemen, een historica en feministe die ook
rond ouderschap werkt. Het ging over de
community die er vroeger was. In een gezin
met drie kinderen bijvoorbeeld kreeg de
jongste zijn papje terwijl die van negen en
tien jaar met de fiets weg waren. Moeder
wist niet waar ze uithingen, maar een dorpsgenoot zou er wel voor zorgen als er iets
zou gebeuren. Er was medeverantwoordelijkheid, zoals in de uitspraak: “It takes a
village to raise a child.” Van die samenhorigheid en voor elkaar zorgen zijn we nu in een
meer individualistische maatschappij beland.
Iedereen staat bij de start en je moet het
eindpunt bereiken, zonder veel af te wijken.
Bovendien mocht die vrouw van de jaren
zestig niet gaan werken. Feministen streden
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Nu is alles rond het ouderschap ook zo beladen. Welk eten geef je, en hoe, een papje
of in stukjes, hoe wordt het een moment
van verbinding …? Er komt zoveel meer
bij kijken. Noëmi Willemen spreekt over de
mompolice, de andere moeders die zeggen
hoelang je borstvoeding moet geven, of je
moet straffen of niet … In plaats van elkaar
te bekritiseren, is het zo belangrijk om voor
elkaar te zorgen.
Hoe speelt angst van ouders een rol bij
straffen en belonen?
Straffen is gebaseerd op angst bij kinderen
voor de straf én op angst bij hun ouders
om de controle te verliezen. Gaat mijn kind
niet over mij heen lopen en als ik geen straf
geef, zal het wel zijn grenzen kennen …?
Een stukje loslaten en vertrouwen op je
eigen gevoel, dat zijn we wat kwijt. Aan de
ene kant vind ik het interessant om me in te
lezen over het ouderschap. Aan de andere
kant moet ik erbij stilstaan dat er niet achter
alles iets zit. Je bezorgt je kind geen trauma
als het eens niet volgens het boekje gaat.
Als je niet gaat straffen en belonen, wat
dan wel?
Liefdevol begrenzen. Jürgen Peeters verwoordt dat mooi: “Je kan alleen liefdevol
begrenzen als je liefde voelt.” Als je vanuit
frustratie begrenst, zal dat alleen negatief zijn.
Je kan samen met je kind alternatieven zoeken. Als je kind luid wil zingen en jij moet net
telefoneren voor je werk, kan het zingen in
een andere kamer tot je klaar bent. Verder
formuleer je wat je wil als een mededeling,
niet als een vraag. Want op een vraag kan
je een antwoord verwachten, een ja of een
nee. Als je wil dat je kind gaat slapen en de
tv uitgaat, vraag je niet: “Is het goed als de

tv over tien minuten uitgaat?” Wel zeg je: “De
tv gaat over tien minuten uit.” Daarnaast is
het belangrijk om zelf voorbeeldgedrag te
stellen. Zoals niet roepen als je zegt dat je
kind niet mag roepen, of zelf sorry kunnen
zeggen, zelf groenten eten … Het zit soms
in de kleine dingen. Thomas Gordon staat er
ook op om in ik-boodschappen over je eigen
behoeften te communiceren. Daardoor zal je
kind je beter begrijpen.
Volgens Aletha Solter heeft moeilijk gedrag
drie redenen: een kind heeft een onvervulde
behoefte, het mist informatie, of het heeft
opgestapelde spanning. We kijken vaak naar
het gedrag, maar niet naar wat erachter zit.
Dat is het verhaal van het gebroken koekje.
Als een kind op één dag veel meemaakt, krijg
je die opgestapelde spanning. ’s Avonds wil
het een koekje, maar er zit er maar één meer
in de doos en het is gebroken. Het is weer
drama. Huilen zorgt ook voor een ontlading,
net als lachen, maar we laten dat te weinig
toe. Je kan beter gewoon benoemen wat je
ziet en het niet invullen. Zo geef je woorden
aan emoties, wat een kind helpt om die een
volgende keer op een andere manier te uiten.
Hoe pak je het nu anders aan dan vroeger?
Ik laat veel meer los. Dan kunnen kinderen
zelf een oplossing bedenken. Als ze druk
voelen, lukt dat niet. Als je kind zelf inspraak
heeft, is het inschikkelijker, ook op momenten waarop je geen controle kan geven.
Hazel wilde bijvoorbeeld geen schoenen
aantrekken en ging een winter lang met
laarsjes naar school. Ik heb dat moeten loslaten. Dit schooljaar koos ze haar schoenen
zelf en ze draagt ze zonder problemen. Als
ze voelt dat zij mag beslissen, is dat oké
voor haar. Ze weet ook wel dat ze niet op
blote voeten naar school kan. Ik probeer
Hazel zo veel mogelijk controle te geven
als het kan. Bij eetproblemen bij kinderen
bijvoorbeeld is het ook vaak een stukje loslaten en erop vertrouwen dat je kind in een
week wel genoeg groenten eet. Als je pusht,
ga je eetproblemen ontwikkelen. Het moet
ook nog leuk blijven.
Bij Helder werken andere dingen dan bij
Hazel. Bij zijn papa hanteren ze dan weer

een andere opvoedingsstijl. Helder zegt: “Je
praat wel veel, mama, bij jou moet ik altijd
praten.” Het is een andere manier.
Wat heb je als ouder nodig om een opvoedingsmethode te zoeken die bij je past?
Intrinsieke motivatie, hetzelfde waardoor
straffen en belonen bij kinderen niet werkt.
Als je jezelf als ouder in vraag durft te stellen, als je je afvraagt hoe je wat niet goed
loopt anders kan doen, dan ga je zelf op
zoek. Als je geen lezer bent, kan je info in
podcasts vinden. Dat vraagt tijd, ik ben nog
altijd bezig. Ik denk dat je blijft zoeken, en
het tegelijk ook een stukje moet loslaten.
Bovendien is je kind een spiegel van jezelf.
Kinderen doen je stilstaan. Ik ontdekte nu
pas dat ik ook temperamentvol en hooggevoelig ben. Het is belangrijk om zelf die rust
te vinden en daar strategieën voor te zoeken.
Daarnaast is het ook een maatschappe-

lijk probleem. We leven gejaagd. Werken,
gezond eten, hobby’s … er is zoveel.

merk zelf dat naar buiten gaan met de kinderen me veel energie geeft.

Wanneer je meer tijd voor je kind kan
nemen, in de vakantie bijvoorbeeld, loopt
alles een stuk beter.

Jürgen Peeters geeft veel goede voorbeelden om echt verbinding met je kind te
maken, waaruit je zelf ook energie haalt.
Ambachtelijke activiteiten zoals bakken,
dieren verzorgen, voorlezen, samen eten,
vuur maken, in de tuin werken, kinderen
betrekken bij gesprekken en bij het plannen
van het weekend of de vakantie, je passies
delen en je inleven in hun passies …

Wat zijn bronnen van energie in opvoeding? Wat houdt het leuk?
Je overgeven aan het moment en zelf proberen ervan te genieten. Als ik naast mijn
dochter in bed lig omdat ze me nodig heeft
tot ze in slaap valt, probeer ik te genieten van
het nu. In plaats van te denken dat ik nog
mails moet beantwoorden of met een glas
wijn in de zetel wil ploffen … Dat kan wel zijn
natuurlijk, maar is geen helpende gedachte op
dat moment. Vaak zorgt je overgeven aan het
moment er ook voor dat alles vlotter verloopt.
Daarnaast is het belangrijk om voldoende
rustmomenten voor jezelf in te plannen. Ik

Verbindend, onvoorwaardelijk ouderschap, what’s in a name?
Onvoorwaardelijk is een kind graag blijven
zien, ook als het niet goed gaat. Als je gaat
straffen en belonen, stel je voorwaarden
en is het niet meer onvoorwaardelijk. Een
kind voelt dat ook zo aan. Onvoorwaardelijk
ouderschap is zo belangrijk, iedereen zou
dat moeten weten.

Meer lezen?
Wil je ook meer weten over opvoeden en ouderschap? Hier vind je alvast de top drie van Nele Vandeviane.
Kinderen zijn geen puppy’s. De kracht
van zelfsturing in opvoeding, Jürgen
Peeters, Acco, 2017.

Het kind. (G)een handleiding, Bruno
Vanobbergen, Borgerhoff & Lamberigts,
2021.

Goed omringd. It Takes a Village
to Raise a Child, Lynn Geerinck,
Borgerhoff & Lamberigts, 2021.
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Sluimerende onrust bij millennials
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Twijfels helpen om bewust te leven

M

Twintigers en dertigers, de zogenoemde millennials, staan vaak voor levensbepalende
keuzes: het lijkt alsof de mogelijkheden eindeloos zijn, maar dat brengt ook heel wat
onzekerheid en stress met zich mee

eer dan ooit is de periode als twintiger en
dertiger een levensfase die in het teken
van gewichtige keuzes staat. Het lijkt nu
of nooit om beslissingen te nemen over je
werk, je relatie, het al dan niet krijgen van kinderen of kopen van
een huis. Hoewel er geen vaste formule meer bestaat, ervaren
veel millennials een sluimerend gevoel van onrust. Op heel wat
vlakken in hun leven gaat het goed, maar toch knaagt er wat.
Jana Peeters
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Als je in het leven doelen nastreeft die niet
van jezelf komen, maar van je ouders, je
omgeving, de maatschappij …, dan is de
kans groot dat je gaat opbranden

Levensbepalende keuzes
Wanneer je de schoolbanken verlaat, kom
je het ene kruispunt na het andere op je
weg tegen. We krijgen verschillende keuzes voorgeschoteld en het lijkt erop dat de
mogelijkheden eindeloos zijn. Het uitgestippelde leven onder de kerktoren is niet langer
dé norm en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar met een toename aan keuzes
komt ook heel wat onzekerheid. Wat wordt
van mij verwacht en wat wil ik zelf met mijn
leven? Die existentiële vragen zijn talrijker
aanwezig dan je misschien wel zou denken.
Doordat we meer mogelijkheden krijgen om
ons leven in te vullen, krijgen we ook het
gevoel dat we volledig zelf verantwoordelijk zijn voor dat perfecte leven. Het leven
wordt steeds meer als iets maakbaars afgespiegeld. Die druk begint eigenlijk al in het
secundair onderwijs. Je weet nog niet goed
en wel wat de mogelijkheden zijn, wanneer
je een heel bepalende keuze moet maken.
Voor veel jongeren is dat een wilde gok
omdat de studiekeuze erg abstract blijft
en te vroeg komt. Het gaat hier niet over
de aankoop van een leuke trui, maar over
levensbepalende keuzes. Hoe belangrijker
de keuze, hoe groter de stress die erbij
komt kijken.
So much to do and so little time
Je bent vijfentwintig, hebt nu enkele jaren
van het volwassen leven kunnen proeven en
wordt verondersteld om in die tijd een mooie

baan te hebben. Wie weet betaal je binnenkort de eerste aflossing van je eigen woning
en heb je in tussentijd je levenspartner
gevonden. Wanneer je ooit een kinderwens
hebt uitgesproken, of zelfs niet, zal je familieetentjes nog zelden doorkomen zonder de
vraag naar je nageslacht, goedbedoeld gesteld
door de ongeduldige oma’s en opa’s in spe.
Hoe combineer je dat idee van een loopbaan met je sociale leven, vrije tijd, relatie
en misschien op termijn kinderen? En nog
veel crucialer: is dat wel wat ik wil?
“Het aantal vrienden met baby’s is de laatste
jaren als een golf op me afgekomen. Het
lijkt wel een clubje dat er niet zo gezellig
uitziet, maar waarvan je toch subtiel wordt
ingeprent dat je het niet mag missen. Terwijl
ik er voor mezelf nog niet uit ben, krijg ik
wel regelmatig opmerkingen over mijn leeftijd. Misschien goedbedoeld, maar mensen
beseffen niet hoeveel druk ze hiermee op
mij leggen.”
Zowel het krijgen van kinderen als je verbinden aan een relatie lijkt voor velen een
vanzelfsprekendheid. Toch is de betekenis
van een relatie de laatste jaren geëvolueerd
van een praktisch en maatschappelijk concept naar een meer emotioneel gegeven.
Voor millennials is een goede relatie er één
die aan de eigen ontwikkeling in het leven
bijdraagt. Het is met andere woorden geen
voorwaarde voor je eigen geluk, maar misschien een mooie aanvulling in je leven.

“Mijn ouders zijn inmiddels dertig jaar
samen. Ze waren lange tijd mijn referentie voor hoe een relatie eruit zou moeten
zien. Maar ik heb inmiddels ook gemerkt
hoe mijn ouders en vele anderen zichzelf
verliezen in een huwelijk waarin ze zich niet
goed voelen. Ik ben liever bewust alleen of
in een open relatie, dan in een relatie die niet
helemaal goed voelt.”
We kunnen ons leven meer naar eigen
goeddunken inrichten, maar de prijs is
hoog. De hoeveelheid vrije tijd van twintigers
en dertigers is de laatste tijd sterk teruggeschroefd, terwijl de vrijetijdsmogelijkheden
dan weer zijn toegenomen. Als je dan nog
eens bedenkt dat de hoeveelheid vergelijkingsmateriaal enorm is gegroeid, dan
kan je de druk praktisch voelen. De manier
waarop we naar onszelf kijken, wordt voor
een deel bepaald door de mensen om ons
heen. Je zal altijd iemand vinden die zich
in enkele jaren tijd helemaal boven op de
ladder heeft ingewerkt. Of de vergelijking
terecht is of niet, je stelt je eigen leven toch
even in vraag.
“Ik ben op een punt in mijn leven dat ik best
tevreden mag zijn met wat ik heb bereikt. Ik
heb een diploma, een stabiele job en een
eigen stekje. Dan zie ik leeftijdgenoten die
een pak verder staan en inmiddels weer een
promotie krijgen. Dan ga ik me ontzettend
onzeker voelen. Staan mijn leeftijdgenoten
daadwerkelijk veel verder dan ik?”
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Nienke Wijnants: “Vaak komen de grote
levensvragen niet aan bod, tot je je op
een keuzemoment in je leven bevindt.
Terwijl het de belangrijkste vragen zijn
om te stellen.”

Is dit het nu?
Kiezen is verliezen. Bij elke gemaakte keuze
volgt er automatisch een gemiste kans, een
weg die je niet hebt bewandeld. Is dit nu
echt mijn droomjob of zou ik toch beter mijn
cv blijven uitsturen? Je weet maar nooit.
Ik heb inmiddels mijn eerste appartement
gekocht, maar kan het niet nalaten om de
immowebsites nog eens door te nemen. Wil
ik me in mijn relatie settelen, of is er ergens
iemand die meer aan mijn verwachtingen
voldoet? Dat gevoel van spijt is niet alleen
erg vervelend, het is bovenal niet doeltreffend omdat het tot besluiteloosheid en
ontevredenheid leidt.
Mensen die alles hebben bereikt komen dan
plots tot de conclusie dat dat helemaal niet
is wat ze wilden. “Ik heb nu alles bereikt en
voel me zo leeg.” We kunnen doen alsof
het een luxeprobleem is, maar dat is het
allesbehalve. Het lege gevoel gaat misschien even weg zolang je maar een nieuw
doel voor ogen houdt, maar zodra er geen
worteltje meer voor je neus hangt, hervallen
we in een gevoel van rusteloosheid. Bij de
een leiden die twijfels tot neerslachtigheid,
bij de ander tot het zoeken naar een nieuwe
wortel. In beide gevallen word je met jezelf
geconfronteerd en kom je echt tot existentiële vragen.
Bewust en zinvol leven
We gaan te rade bij Nienke Wijnants,
psycholoog en auteur van de bestseller
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Twintigerstwijfels & dertigersdilemma’s, en
hebben het met haar over bewust leven in
een seculiere samenleving.
Welke tips heb jij voor mensen die met
dergelijke twijfels en dilemma’s zitten?
De erkenning van die twijfels en levensvragen kan al een groot deel van de oplossing
zijn. Hoewel er niet altijd een eenduidig
antwoord op volgt, kan het erkennen van
waarop je vastloopt je al een heel eind op
weg helpen. Daarnaast wil ik vragen om
mild te zijn. We hebben hoge verwachtingen en dat is mooi. Maar als je al je dromen
en doelen op een tijdlijn zou zetten, zie je
vaak dat het onrealistisch wordt om alles
te bereiken. Wees je ervan bewust dat te
veel verwachtingen ook veel druk op je
schouders leggen en dat je die elke dag
meedraagt.
Als je erbij stilstaat, kom je misschien tot
de conclusie dat het niet eens om jouw
droomplaatje gaat. Het zou best kunnen
dat een deel van de doelen niet van jezelf
komt, maar van verwachtingen uit je omgeving die je op jezelf projecteerde. Van je
ouders, je entourage, de maatschappij …
Dan is het een kwestie van afstrepen en
onderstrepen: wat wil jij zelf? Als je doelen nastreeft die niet uit jezelf komen, is de
kans groot dat je gaat opbranden. Je kan
bewust de keuze maken: dit hoeft voor
mij allemaal niet, maar wat vind ik dan wel
belangrijk in mijn leven?

Speelt de ontkerkelijking een rol in dit
verhaal?
De relativiteit van ons bestaan wordt voor
een groot deel weggenomen als je in een
God vertrouwt. Op die manier construeer
je een realiteit die de nietigheid van het
bestaan draaglijk maakt. Veel niet-gelovige
jongeren voelen zich op een gegeven
moment gewrongen, ook al herkennen ze
dat niet altijd als een existentiële vraag. Na
de ontkerkelijking in de jaren vijftig zien we
heel wat jongeren naar houvast in hun leven
zoeken. Dat komt soms tot uiting in een
gepersonaliseerde levensbeschouwing op
maat, of een zoektocht naar eigen waarden
en normen. Die zoektocht kan heel letterlijke
proporties aannemen. Denk maar aan de
vele twintigers die een vliegtuigticket naar
Afrika of Azië kopen om daar aan vrijwilligerswerk te doen. Twintigers en dertigers
realiseren zich dat een goedbetaalde job
niet per se gelukkig maakt.
Sinds de opkomst van de secularisering is er
niets kant-en-klaars in de plaats gekomen.
Er zijn heel wat individuele en pragmatische
alternatieven, maar het existentiële deeltje is
wat blijven liggen. We mogen zelf nadenken,
maar zijn niet gewend om vragen te stellen
waarop geen pasklaar antwoord is. Vaak
komen de grote levensvragen niet aan bod,
tot je je op een keuzemoment in je leven
bevindt. Terwijl het de belangrijkste vragen
zijn om te stellen. Want pas als je hier voor
jezelf een antwoord op hebt gevonden, kan
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Het bijzondere aan twijfels en dilemma’s is
dat je dingen in vraag stelt en misschien
wel bewuster gaat leven: jij bepaalt zelf
wat je bestaan zinvol maakt op welk
moment in je leven

je opteren voor een zelfgekozen, bewuste
levensovertuiging.
Wat adviseer je om een bewust en zinvol leven te leiden?
Lang leve de existentiële vragen! Het bijzondere aan al die twijfels en dilemma’s is dat
we de dingen in vraag stellen en misschien
wel bewuster gaan leven. Terwijl de oudere
generaties zich pas rond hun veertigste of
vijftigste afvroegen waarvoor ze het nu allemaal deden, worden millennials hier een
stuk vroeger mee geconfronteerd. Ze brengen daarmee iets heel belangrijks aan de
oppervlakte: wie zegt eigenlijk hoe we ons
leven moeten invullen en wat goed of verkeerd is? Laat hierbij al dat vergelijken maar
gewoon los. Jij bepaalt zelf wat je bestaan
zinvol maakt op welk moment in je leven.

Meer lezen?
Zit je met levensvragen en kan je handvaten gebruiken om bewuster richting
aan je leven te geven? In haar boeken geeft Nienke Wijnants bruikbare tips en
adviezen. Ze daagt uit door kritische vragen te stellen en inspireert je om zelf
met antwoorden te komen.
Twintigerstwijfels & dertigersdilemma’s.
De belangrijkste loopbaan- en levensvragen van millennials, Nienke Wijnants,
Prometheus, 2019, herziene editie van
Het dertigersdilemma uit 2008.

Wie ben ik? En wat wil ik? Dertigers
en veertigers op zoek naar authenticiteit, zin en geluk, Nienke Wijnants,
Prometheus, 2013.

Gelukkig weten we dat twijfel een constructieve eigenschap kan zijn, en dat die een
houvast in je leven kan bieden. Met een goede
portie reflectie over je eigen waarden en normen leer je jezelf steeds beter kennen. Het is
een goede reflex om de dingen regelmatig in
vraag te stellen. Ga dus zeker op onderzoek
bij jezelf, daag jezelf uit om na te gaan wat je
echt wil, en durf eens die gewaagde keuze
te maken die misschien afwijkt van de rest.
Het is een individueel proces van hernieuwde
tevredenheid met het leven en verwondering
over je bestaan. Accepteren dat je iets (nog)
niet weet, wordt dan geen obstakel, maar een
twinkeling in de ogen.
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Fata Tropicana

Leven in het hier en nu

D

De West-Vlaamse Wannes en Julie reizen, samen met hun kinderen, een jaar lang rond van
Canada naar Panama of elders: “De wereld is zo mooi en er valt zoveel te ontdekken. We
willen graag dingen zien en meemaken, we willen mensen ontmoeten.”

e West-Vlaamse Wannes en Julie zwerven nu al
enkele maanden rond, samen met hun kinderen
Seb en Pippa. Halfweg november 2021 kochten
ze een camper in Canada, en weg waren ze. Het einddoel? Dat
wordt onderweg beslist. Het kan Panama worden, maar wie weet
belanden ze ergens helemaal anders. Tien dagen na onderstaand
gesprek begon het gezin aan zijn grote avontuur. Wannes vertelt.
Lieve Goemaere
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Zoveel te ontdekken
“Ik hoor sommige dertigers zeggen: ‘Waren
wij maar wat jonger, dan zouden we net
hetzelfde doen.’ Dat begrijp ik niet: sedert
wanneer zijn dertigers geen jonge mensen
meer? En is leeftijd sowieso een reden om
iets te doen of te laten? Ik begrijp dat niet
elke mens de behoefte heeft om meer dan
een jaar te gaan rondtrekken, maar iedereen
die dat wil, kan toch net hetzelfde ondernemen?

of om onze Vlaamse velden tijdelijk in te ruilen voor een leven elders. Maar de realiteit
stond in de weg: je krijgt kinderen, hebt je
job, bouwt iets op … Het dagelijkse leven
gaat zijn gewone gangetje. Toen Seb zeven
maanden was, zijn we voor drie weken naar
Thailand getrokken, maar dat valt natuurlijk
helemaal niet te vergelijken met wat we nu
ondernemen.

geregeld eens op uit met onze vrienden of
spreken we af met familie. Op onze roadtrip zijn we op elkaar aangewezen. Ach, als
het lastig wordt dan ga ik wel alleen een
paar tequila’s drinken in een of andere bar in
Zuid-Amerika, en daarna telefoneer ik naar
Julie om me weer op te pikken. (lacht) We
begrijpen elkaar goed, en we vullen elkaar
ook aan.

Ook voor ons was het niet zo eenvoudig. Er
moest zoveel geregeld worden, we hadden
een huurder nodig voor ons huis, we moesten zeker zijn van het financiële plaatje, hoe
kregen we onze hond mee naar Canada …
Dat heeft ons best wat tijd gekost, maar
stap voor stap hebben we al die zaken in
orde gebracht. Ik wil niet de persoon zijn
die op het einde van zijn leven zegt: ‘Had ik
toen maar …’ Nee, we leven in het hier en
nu, de wereld is zo mooi en er valt zoveel
te ontdekken. Ik wil graag dingen zien en
meemaken, ik wil mensen ontmoeten.”

En toen verloren we ons tweede zoontje. Foss was nog maar acht maanden
oud toen hij eind oktober 2019 overleed.
Wiegendood. De maanden die volgden zijn
heel zwaar geweest, verschrikkelijk. Daarna
volgde corona. Mensen trokken zich terug
op hun eigen eilandje, in hun eigen cocon.
‘Is dit het nu?’, vroegen we ons af. We
hadden nood aan iets totaal anders, ook
voor onze kinderen. Zij gaan later wellicht
weinig concrete herinneringen aan onze reis
hebben, maar we gaan maandenlang heel
nauw verbonden samenleven met hen en
met elkaar. We verstevigen de basis die we
als gezin nu al hebben.”

Dromen van een leven elders
“Het oorspronkelijke idee komt, zoals altijd,
van Julie. Zij droomde er al langer van om
eens een echt verre en lange reis te maken,

Op elkaar aangewezen
“Constant bij elkaar zijn in een camper
zal natuurlijk ook een uitdaging worden.
In het gewone leven trekken Julie en ik er

Het is dankzij die wisselwerking dat we
vorige zomer een pop-upbar hebben georganiseerd. We begonnen met een vaag
idee: ‘Wat als we een drankenautomaat
naast ons huis zouden zetten? Dat zou toch
handig zijn voor al die fietsers die hier constant voorbijkomen?’ Uiteindelijk bouwden
we een bar in onze tuin waar je ook een
hapje kon eten. Er waren optredens, een
rommelmarkt, we vertoonden het EK voetbal op groot scherm … Het was geweldig,
al kostte het ons tonnen energie en hebben
we er financieel onze broek aan gescheurd.
Ach ja, het gebeurt nog wel dat we vol
enthousiasme in een of ander project stappen, en dan struikelen over de obstakels op
onze weg waaraan we niet of onvoldoende
hebben gedacht. Maar de weg zelf blijft
geweldig. De pop-upbar zorgde voor een
heerlijke zomer.”
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Dossier: Angst

Een onbetaalbaar gevoel
“Zo gaat het dus bij ons: Julie doet een
voorstel dat ze zelf nog niet helemaal voor
zich ziet, en nog voor ze is uitgesproken,
zou ik er al aan beginnen. Zij steekt altijd de
lont aan, en ik doe enthousiast mee. Het
initiatief komt nooit van mij. Angsten zijn mij
niet vreemd. Ik heb de genetische aanleg
om levenslang onder de kerktoren te blijven wonen en mijn leven te beperken tot
dat wat ik ken. Jarenlang heb ik niet eens
het vliegtuig durven te nemen, tot ik mezelf
die eerste keer verplichtte: een vlucht van
anderhalf uur naar Ierland. Het was met
de daver op mijn lijf, maar het lukte me, en
de volgende keer koos ik voor een verdere
bestemming. Sindsdien heb ik de dolste
avonturen beleefd.
Net omdat ik van nature niet de grootste durver ben, en me daar ook heel erg
bewust van ben, verplicht ik mezelf om
dingen te doen die buiten mijn comfortzone liggen. Omdat ik weet: als ik mezelf
overwin, ga ik het fantastisch vinden.
Vorige zomer heb ik een parachutesprong
gemaakt. Uit een vliegtuig springen was
mijn grootste angst, een heuse nachtmerrie. Ik voelde me de hele dag verschrikkelijk
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slecht. Het was de hel, ik kan het niet
anders noemen. Het vliegtuig dat opstijgt,
weten dat het staat te gebeuren … Ik zat
te schudden en te beven van de schrik,
en moest mezelf constant toespreken:
‘Loslaten, Wannes, loslaten.’ Net voor de
sprong dacht ik dat ik ging sterven, maar
eenmaal ik in de lucht zweefde, sloeg mijn
gemoed volledig om. Wat een adrenalinekick, en wat een onbetaalbaar gevoel achteraf. Die sprong geeft me de nodige moed
op momenten als nu, wanneer ik eigenlijk
wat nerveus begin te worden voor onze
plannen.”

Van heimwee gaan we natuurlijk ook last
hebben, maar gelukkig bestaat er Skype, en
er zijn ook al plannen van familie en vrienden
om ons even achterna te reizen. En bovendien: ons zoontje is overleden. We hebben
afscheid moeten nemen van Fossje. Het
ergste dat een mens kan overkomen, hebben wij al meegemaakt, en ook dat hebben
we samen doorstaan, en doorstaan we nog
steeds. Dus dit komt zeker wel goed, ik heb
er alle vertrouwen in. We zijn klaar voor een
onvergetelijk avontuur.”

Klaar voor het grote onbekende
“Ik ben niet bang van concrete situaties.
Natuurlijk gaan er onderweg dingen mislopen en zullen er tegenslagen zijn, maar wat
er ook gebeurt, we gaan er wel een mouw
aan passen. Ik geloof dat je veel terugkrijgt
als je mensen zelf op een positieve, open
wijze tegemoet treedt. Het is meer het
grote onbekende dat me schrik aanjaagt.
Zo leg ik het ook uit aan mezelf: ‘Je bent
nu alleen maar bang voor die overgang. Ter
plekke loopt alles wel los.’ Het wordt ook
gewoon tijd dat we vertrekken, denk ik. De
laatste loodjes wegen altijd het zwaarst.

Benieuwd waar Wannes en Julie al
zijn? Volg hun belevenissen op:
• Instagram: fata_tropicana
• Facebook: Fata Tropicana

Meer weten?
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“‘Angst’ wordt een gevaar voor degenen die hem ervaren,
daarom mag men hem niet de rol van overheersende drift
laten spelen. Hij is zelfs de belangrijkste rechtvaardiging
voor de vaak als ‘onmenselijk’ gekwalificeerde gedragingen. Door de angst voor de dood, die mij of, erger nog, de
mensen die mij dierbaar zijn bedreigt, raak ik in staat om te
doden, te verminken en te folteren.”
- Tzvetan Todorov, Bulgaars-Franse historicus, filosoof en
essayist.

Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

“Angst overwinnen is het begin van wijsheid.”
- Bertrand Russell, Britse filosoof en wiskundige.

Muziek

“Je ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur.”
- Marie du Deffand, Franse markiezin en vrijdenkster.

Muziek kan angstgevoelens opwekken en vormt daarom een
cruciaal onderdeel van griezelfilms en thrillers. Ken jij deze
iconische sfeermuziek?

“Facing it, always facing it, that’s the way to get through. Face it.”
- Joseph Conrad, Pools-Britse schrijver.

Angst & vrees
Ken jij het verschil tussen ‘angst’, angst hebben, en ‘vrees’,
bang zijn? Volgens www.schrijfwijzer.nl is er een heel klein,
moeilijk te omschrijven verschil.
Angst is ingebeeld, maar vrees heeft een concreet object.
Angst is een reactie op een bestaande situatie, bij vrees doet
de situatie zich nog niet voor.
Je kan het verschil tussen angst en vrees ook interpreteren
op basis van de intensiteit én de duur. Angst is iets intenser
dan vrees. Bij angst krijg je als het ware nauwelijks nog
adem, je voelt je benauwd zoals iemand met vliegangst.
Vrees duurt dan weer vaak iets langer dan angst, zoals het
gevoel bij hoogtevrees.

Nec spe, nec metu
Ken jij de uitdrukking ‘nec spe, nec metu’? De leuze, die
onder meer op het Belfort van de stad Aalst te lezen staat,
vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in het stoïcisme en betekent
‘noch hoop, noch angst’ of ‘zonder hoop, zonder angst’.
De spreuk zou verwijzen naar een bepaalde ingesteldheid
van berusting, evenwicht en verdraagzaamheid. In een meer
hoofse context zou die als stelregel zijn aangenomen om
ridders en kruisvaarders eraan te herinneren dat absolute
onbevreesdheid geen hoop vereist - alleen de angstige
neemt zijn toevlucht tot ‘hoop’.

De bekendste scène uit Alfred Hitchcocks Psycho uit 1960 speelt
zich af in een douche. Enkele rake messteken gaan gepaard met
scherpe en schokkerige noten.
John Williams componeerde Teeth of the Sea voor de film Jaws
uit 1975 van Steven Spielberg. Het nummer stijgt in crescendo
wanneer de haai nadert.
Voor de horrorfilm Halloween uit 1978 componeerde regisseur
John Carpenter zelf het repetitieve en beklijvende pianothema van
de moordenaar, begeleid door zachte synthesizers.
Ook de horrorklassieker The Exorcist uit 1973 van William Friedkin
heeft een herkenbare soundtrack die spontaan onrust opwekt.
Welke muzieknummers wekken bij jou angst op? Bestaat er ook
muziek die angst kan wegnemen?

Vampieren
Door de geschiedenis heen zijn er allerhande mythische
griezelwezens ‘verzonnen’, waaronder de vampier. Die daglichtschuwende griezel komt in tal van volksverhalen, boeken en
films voor. De bekendste vampier is ongetwijfeld Dracula uit het
gelijknamige boek van Bram Stoker.
De benaming ‘vampier’ ontstaat in West-Europa pas in de achttiende
eeuw, maar bloedzuigende monsters komen al eeuwen in diverse
culturen voor.
Ook vandaag zijn er nog mensen die in het bestaan van vampieren
geloven. In Malawi bijvoorbeeld gaan straatbendes op zoek naar
vermeende bloedzuigers om ze te vermoorden. In 2017 beloofde de
toenmalige president van Malawi, Peter Mutharika, nog vampieren
hard aan te pakken.
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DE WERELD HEEFT JE NODIG
THE WORLD NEEDS YOU

#GEEFHOOP

STEUN STUDENTEN DIE GETROFFEN ZIJN
DOOR DE OORLOG IN OEKRAÏNE.
Help mee om hen te laten studeren.
Steun het Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten.

BEDANKT! 
Doneren kan online via www.donate.vub.be. Of via overschrijving
op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met
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