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Dirk De Wachter
Borderline times. Het einde van de normaliteit
LannooCampus | 2012 | 294 pp. | ¤ 19,99 | isbn 109020996762

Een naakte man in een schoenenwinkel?

door Peter Achterberg
De auteur is hoogleraar sociologie aan Tilburg
University.

De vraag is wat dit soort berichtjes allemaal te betekenen hebben. Zou het er bij
eentje blijven, dan betekent het niet zo veel.
Maar kijk eens. Bericht (‘Naakte man ontvlucht Buckingham Palace’),2 na bericht
(‘Naakte man zorgt voor opschudding in
Breda’),3 na bericht (‘Naakte man valt door
plafond vrouwentoilet en bijt in oor’)4
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‘Naakte man met rauwe forel mishandelt

bereikt ons. En in al deze berichten wordt

schoenenverkoper’, kopte Nu.nl op 15 januari

verhaald over naakte mannen die dingetjes

2009.1 De titel van het nieuwsberichtje wekte

doen. Dan betekent het wellicht toch wat.

bij mij meteen interesse om verder te lezen.

Want echt normaal kan dat allemaal toch

En de tekst zelf wierp meer vragen op dan

niet wezen? En wat zegt dit alles over onze

hij beantwoordde. De schoenverkoper die

samenleving? Tijd voor een boek dus, dat

zojuist was aangevallen door een naakte man

dat allemaal gewoon netjes kan verklaren.

die louter gekleed was in een muts en een

Zoals het laatste boek van Vlaams psychia-

paar schoenen, constateerde: ‘Hij droeg geen

ter, psychotherapeut en publicist Dirk

gebruikelijke outfit, zeker niet voor de tijd

De Wachter: Borderline times. Het einde van

van het jaar… Bovendien had hij een rauwe

de normaliteit.

forel in zijn hand waar hij af en toe in hapte.
Ik vroeg hem nog of hij het niet koud had,

* * *
Dit meesterlijk geschreven boek ‘voert de

maar dat was niet zo.’ De website meldt erbij

lezer mee op een observatietocht zoals dat

dat het hier om een ontsnapte psychiatrische

ook in een therapie gebeurt’ (p. 21). Het heeft

patiënt ging, tegen wie bovendien aangifte is

als doel te beschrijven en te analyseren of

gedaan. Waarvan akte.

niet een persoon, maar de (Belgische, maar
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ook voorbeelden uit andere landen passeren

In deze westerse samenlevingen is, na het

de revue, dus laten we het houden op de wes-

verdwijnen van de grote verhalen, het con-

terse) maatschappij als geheel borderline

sumeren het enige wat nog overblijft. Men-

heeft. Er zijn negen criteria voor deze maat-

sen consumeren alles, zo is de portee van het

schappelijke conditie: van impulsiviteit tot

boek. Van modeartikelen en lifestyle-items,

affectlabiliteit, van paranoia tot automuti

tot relaties, huwelijken, en seks. En alles is

latie en suïcidaliteit, van verlatingsangst tot

van een extreem voorbijgaande aard. Zolang

instabiele relaties, en van onaangepaste

het leuk is, wordt het volgehouden. Maar

agressie tot identiteitsstoornissen. En laten

komt er maar de lichtste tegenslag in je rela-

we vooral de laatste niet vergeten: gevoelens

tie? Is de romantiek eventjes ver te zoeken?

van zinloosheid en leegte. Van belang is

Dan stopt de hedonistisch ingestelde (vooral

overigens dat, net als bij een echte psychia-

jongere) medemens ermee. Subiet.

trische diagnose, een samenleving niet op

De gevolgen van deze borderlinesamen-

alle criteria hoeft te scoren om als border-

leving laten zich raden. Hype volgt op hype.

linemaatschappij uit de bus te rollen. Een

Van enige diepgang is nauwelijks meer spra-

stuk of vijf ja’tjes is ruimschoots voldoende.

ke. En men ervaart een enorme zinloosheid

De Wachter structureert zijn boek, dat overi-

en leegte. En natuurlijk zijn er ook verliezers

gens niet uitblinkt in conceptuele spaar-

binnen dergelijke maatschappijen. Denk

zaamheid, aan de hand van deze negen

bijvoorbeeld eens aan al die mensen die in

criteria. En hij somt per criterium het (min

een dergelijke door consumptie gedreven

of meer) empirische bewijs op en verklaart

maatschappijen niet kunnen meekomen,

(soms) waarom een bepaald borderline

bijvoorbeeld omdat ze daarvoor de midde-

criterium tegenwoordig opspeelt.

len niet hebben. Deze mensen voelen zich

De redenering gaat als volgt. In westerse

machteloos. Verworpen. Wat niet zelden

samenlevingen voltrekken zich grote pro-

resulteert in allerlei vormen van geweld.

cessen en veranderingen, zoals individuali-

Het gebruik van verdovende middelen.

sering, verstedelijking en detraditionalise-

Automutilatie. Zelfmoord. Nee, echt gezel-

ring uit de aloude knellende traditionele

lig wil dit boek ook niet worden. Het boek

banden. Enerzijds willen mensen in deze

maakt veelvuldig gebruik van (literair) werk

veranderende samenlevingen wel voldoen

van Houellebecq, en van het werk van

aan die nieuwe eisen. Ze willen wel een echt

Verhaeghe, en resoneert sterk met het werk

individu zijn. Ze willen wel leven als een

van niet al te optimistisch ingestelde socio-

zelfstandige grootstedeling. Ze willen niet

logen als Robert Bellah en Amitai Etzioni.

langer als een of andere burgerman vast

Toch wil De Wachter niet te boek staan als

zitten in een doorzonwoning, met een

een pessimist, zo schrijft hij in de inleidende

vrouw, twee kinderen, een labrador en een

pagina’s van zijn boek. De laatste hoofdstuk-

Opel. Maar ze zijn anderzijds ook mensen.

ken gaan dan ook over de vraag of er nog

Die hunkeren naar genegenheid en gebor-

hoop is voor met borderline gediagnosti-

genheid. Die bang zijn verlaten te worden.

ceerde maatschappijen. Mensen zijn name-

Die zich willen verhouden tot anderen. Die

lijk zinzoekende mensen. Sociale mensen

de eenzaamheid vrezen als nooit tevoren.

bovendien. En zoeken zelf naar wegen uit
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het moeras van het onbehagen. Met kleine,

is voor mensen die zich zorgen maken over

realistische initiatieven. ‘In kleine hoekjes’

de koers van de maatschappij. En voor men-

(p. 266) van de samenleving.

sen die denken dat al die berichtjes op inter-

* * *
De Wachter wil uitdrukkelijk niet versleten

net over naakte mannen die dingetjes doen

worden voor pessimist, maar hij is het wel.

zelf kijk ik daar iets nuchterder tegenaan:

Dingen veranderen in westerse samenlevin-

dat er toevallig een paar naakte lieden in het

gen, en hebben hun weerslag op mensen.

nieuws zijn geweest, betekent natuurlijk

Maar dat betekent uiteraard niet dat de pro-

helemaal niets voor ons allen. En trouwens,

cessen die hij aandraagt automatisch moeten

die naakte man met die forel en die schoen-

leiden tot een collectieve psychiatrische

verkoper zijn ook gewoon weer netjes vrien-

stoornis. En dat doet het natuurlijk ook niet.

den.8

staan voor iets groters. Voor iets ergs. Maar

Niet alleen niet in de ‘kleine hoekjes’, maar
Noten

ook niet onder grote groepen in westerse
samenlevingen. Er is immers genoeg onderzoek dat bijvoorbeeld laat zien dat de hele

1

westerse goegemeente heden ten dage eigen
lijk heel gelukkig is.5 Er is genoeg onderzoek

2

dat laat zien dat mensen helemaal niet vervallen in gevoelens van zinloosheid na het
wegvallen van de kerk als zingevend kader,
maar dat er heel wat mensen zijn die zin en
betekenis ontlenen aan het alternatieve spirituele circuit.6 Sterker nog: er is ook onder-

3
4
5

zoek dat laat zien dat mensen, zodra ze verlost zijn van de traditionele zingevende
kaders, helemaal geen identiteitsstoornissen ontwikkelen, maar juist eerder aan zich-
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De Wachter heeft een boek
geschreven voor mensen die
denken dat al die berichtjes
over naakte mannen die
dingetjes doen op internet
staan voor iets groters
zelf gaan werken, verdieping zoeken, en
zelfs toleranter worden.7 De Wachter heeft
een boek geschreven dat zeker aantrekkelijk

6

7

8

www.nu.nl/algemeen/1899985/naakte-manmet-rauwe-forel-mishandelt-schoenen
verkoper.html
www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/intrigerend-naakte-man-ontvlucht-buckinghampalace
www.metronieuws.nl/binnenland/2015/02/
naakte-man-zorgt-voor-opschudding-in-breda
www.nu.nl/opmerkelijk/3935704/naakte-manvalt-plafond-vrouwentoilet-en-bijt-in-oor.html
Zie bijvoorbeeld: R. Veenhoven, ‘Freedom and
happiness. A comparative study in forty-four
nations in the early 1990s’, in: E. Diener &
E.M. Suh (red.), Culture and subjective wellbeing. Cambridge: The mit Press, 2000,
pp. 257-288.
Zie bijvoorbeeld: D. Houtman & S. Aupers, ‘The
spiritual turn and the decline of tradition. The
spread of post-christian spirituality in 14 western countries, 1981-2000’, Journal for the Scientific Study of Religion 46 (2007), nr. 3, pp. 305320.
Zie bijvoorbeeld: W. de Koster, P. Achterberg,
D. Houtman & J. van der Waal, ‘One nation
without God? Post-christian cultural conflict in
the Netherlands’, in: D. Houtman, S. Aupers &
W. de Koster (red.), Paradoxes of individualization. Social control and social conflict in contemporary modernity. Farnham: Ashgate, 2011,
pp. 123-140.
www.nu.nl/opmerkelijk/3676002/schoenenverkoper-en-naakte-man-met-rauwe-forelsluiten-vrede.html
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