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E
en paar jaar geleden 
bracht ik voor de ge-
zelligheid nog één 
keer Jetro, mijn jong-
ste zoon, naar school. 
Dat heb ik jaren ge-
daan, hij stond dan op 
de bagagedrager van 
mijn fiets in mijn nek 
te kletsen. Met warm 

weer gooide hij zijn haren in de wind; ’s 
winters verschool hij zijn hoofd achter de 
kraag van mijn jas.

Over enkele maanden zou deze puber in 
spe naar de middelbare school gaan. Nu was 
Jetro nog even echt kind: “Pap, kun je mij 
brengen? Alsjeblieft?” Voor de ingang van 
de school maakte ik een U-bocht, hij sprong 
van de fiets en terwijl ik wegreed riep ik 
hem na: “Succes!”

Nog geen honderd meter verderop dacht 
ik: heb ik die jongen daarnet nou succes ge-
wenst? ‘Succes’, voor een twaalfjarige? Op 
school? Met wat dan? Had hij een Cito -
toets? Moest hij vandaag presteren? Nee, 
het was een gewone schooldag, met spel-
ling, deelsommen en hopelijk gym.

Het woord succes is in een kwaad dag-
licht komen te staan. Het lijkt een uithang-
bordje geworden van het neoliberale beleid 
dat al decennia onze maatschappij beheerst. 
Met als gevolg dat er eind twintigste eeuw 
een nieuwe identiteit is ontstaan. Kern 
daarvan: je moet jezelf maken, je moet het 
maken. You can make it if you try. En zo niet, 
dan ligt dat wel een beetje aan jouzelf, 
toch? Wie het niet maakt, voelt zich al snel 
een loser.

De Belgische psychoanalyticus Paul Ver-
haeghe meent dat succesvolle, mooie men-
sen standaard zijn geworden, wat tot een 
dwangmatig streven zou leiden: ‘Het nieu-
we mensbeeld is dat van perfectie. Ik ben 
nooit goed genoeg.’ Dat is uitputtend, want 
van je eigen schaduw is het lastig winnen.

Deze jacht op succes zorgt voor faal-
angst, burn-outs en andere psychische 

We zijn 
veroordeeld 
tot succes
Hoe weet je wat je wilt? En hoe  
word je zo goed in wat je doet, dat  
je van ‘succes’ zou kunnen spreken?  
En wat is succes eigenlijk?
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Prestatiedruk

klachten, onder meer bij studenten. In Ne-
derland kregen in 2020 meer dan een mil-
joen mensen antidepressiva voorgeschre-
ven. Onze hang naar succes brengt ongeluk. 
Daar moeten we vanaf, zou je denken.

Ik zie dat niet zo. Dat is net zoiets als 
zeggen dat het mooi weer moet worden. Ik 
denk dat we allemaal succes willen, of we 
nu student zijn, dertiger met jonge kinde-
ren, een veertiger met een burn-out, een 
zestiger die aan z’n pensioen begint te den-
ken. En de meeste mensen willen ook dat 
hun kinderen succesvol zijn. Ze zijn daar 
ook terecht trots op. We willen shinen. We 
zijn veroordeeld tot succes. 

Maar er is wel iets aan de hand met dat 
streven naar succes. Als er over succes ge-
sproken wordt, over welk succes gaat het 
dan? Doorgaans verstaan we daaronder: 
maatschappelijk succes, als we opsommen 
welke opleidingen we hebben afgerond; 
sportief succes, als we ergens in weten te 
winnen; artistiek succes, als we applaus we-
ten uit te lokken; financieel succes, als we 
goed boeren. En de meetlat bepaalt dat suc-
ces: hogere cijfers, langer applaus, snellere 
tijden, meer geld in het laatje.

Meetlatsucces lijkt de enige vorm van 
succes te zijn. Maar dat is het niet. Succes 
stamt af van het Latijnse werkwoord succe-
dere, dat lukken of slagen betekent. In het 
Nederlands gebruikten we het woord vroe-
ger in de neutrale betekenis van ‘verloop’: in 
1608 kende een ‘voyagie der Compagnie na 
Indien’ nog een ‘quaet succes’, een slecht 
verloop of een slechte afloop. Als succes luk-
ken, slagen betekent, zijn er dan geen ande-
re manieren om te slagen?

Containerbegrip
Toen ik me in succes begon te verdiepen, 
ontdekte ik dat het een containerbegrip is, 
te groot om concreet over te kunnen naden-
ken. Als je wat steekhoudends wilt zeggen 
over succes is het zinniger te kijken naar be-
grippen die daar in onze cultuur iets mee 
van doen hebben, zoals prestatie, concur-
rentie, selectie, waardering, compliment, 
stress, perfectie, druk, competitie, carrière, 
loopbaan, flexibiliteit, zingeving, roeping, 
autonomie, authenticiteit en erkenning.

Neem een woord als flexibiliteit. In de 
vijftiende eeuw had flexibiliteit te maken 
met takken en bomen, het woord duidt op 
het vermogen van de boom mee te buigen 
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   column Stijn
        Fensen terug te veren. Totdat hij knakt.

De zonnige kant van fl exibiliteit is uit-
voerig beschreven door de Engelse denker 
John Stuart Mill (1806-1873), vaak ge-
noemd als een van de grondleggers van het 
kapitalisme. Voor Mill staat fl exibiliteit aan 
het begin van persoonlijke vrijheid, die we 
pas kunnen bereiken als we openstaan voor 
veranderingen en ons makkelijk kunnen 
aanpassen.
Flexibel was afgelopen decennia een term 
waar bijna iedereen voor leek te zijn. Veel 
zzp’ers en parttimers waren blij met hun 
fl exibele leven, want zij ervoeren zo de vrij-
heid te streven naar doelen die anders bui-
ten bereik zouden blijven. Dat is aan het 
veranderen, corona zette vooral zzp’ers 
langs de kant en allerlei platforms zijn be-
rucht geworden vanwege hun fl exibele ar-
beidsomstandigheden.

Om succes te behalen, hoef je niet voor 
of tegen fl exibiliteit te zijn. Maar ik denk 
wel dat fl exibiliteit een van de woorden is 
die van invloed zijn bij de zoektocht naar 
een geslaagd leven. Een paar weken geleden 
hoorde ik een aankomend journalist de lof-

trompet steken over zijn stage. “Ik kom om 
tien uur aan en ga om zes uur weg, soms iets 
later en dan is het klaar. Ik vind dit veel lek-
kerder dan studeren, want dan ben ik nooit 
klaar.”

Kennelijk wil deze jonge journalist geen 
leven waarbij werk en privé in elkaar overlo-
pen. Dat is zijn goed recht, maar als hij dit 
blijft vinden, doet hij er goed aan op zoek te 
gaan naar een vaste baan, want voor de 
meeste freelancers eindigt het werk nooit. 
Ik vroeg hem of er tijdens zijn opleiding 
weleens gesproken is over een term als 
fl exibiliteit, of prestatiedruk, of stress, over 
wat hij wil met zijn carrière? Alsof hij water 
zag branden.

Wanneer je om succes te behalen je ge-
dachtes moet leren bepalen over termen als 
fl exibiliteit, prestatiedruk, stress, erken-
ning, zingeving, hoe doe je dit dan? Je moet 
erachter zien te komen wat je wil  met je le-
ven, met je carrière.

Als redacteur fi losofi e ben ik geneigd te 
zeggen: door erover na te denken. “Den-
ken”, stelt de Duits-Amerikaanse fi losofe 
Hannah Arendt, “is de geluidloze dialoog 
van het ik met zichzelf.” Ik vond dit citaat 
altijd prachtig, tot ik een jaar geleden begon 
te betwijfelen of ik zelf dan ooit wel écht 
denk. Ik zag Winnie de Pooh voor me, die 
met zijn hand onder zijn kin zegt: ‘Denk, 
denk, denk’. Er gebeurt vervolgens vrij wei-
nig in het niet al te grote brein van Pooh.

Ik vermoed dat er bij de meesten van ons 
weinig gebeurt als we hard denken. Een veel 
vruchtbaardere manier om erachter te ko-
men wat je wilt, is die dialoog wat meer ge-
luid te geven door gesprekken te voeren.

Wat wil je later worden? Elk kind heeft 
deze vraag van een oom of tante gehad. Ik 
wilde burgemeester worden. Toen ik dit op 
een familiefeestje naar voren bracht, werd 
ik op zo’n bulderende lach getrakteerd dat 

ik snel met een bal naar buiten vertrok. Ik 
vermoed dat men het wat hoog gegrepen 
vond. Bij de keuze van mijn vakkenpakket 
onderging ik een beroepentest, bestaande 
uit een eindeloze rij vragen, zo doorzichtig 
dat eruit kwam wat mij op dat moment 
wenselijk leek. Ik schreef me voor vier ver-
schillende studies in. Het gesprek over wat 
ik echt wilde, heb ik nooit gevoerd.

Ik ben niet de enige. Wil jij later achter 
een computer zitten of wil je wat anders? Ik 
heb deze vraag aan tientallen studenten ge-
steld en geen een heeft daarover nagedacht 
bij zijn studiekeuze. Een paar jaar geleden 
concludeerde de Raad van Ouderen dat ou-
deren weinig weten over wat zij willen na 
hun pensionering. Van betekenis blijven, 
dat wel. Maar hoe?

Erkenning
Afgelopen jaren ben ik hierover ‘zinnige’ ge-
sprekken gaan voeren in bedrijven en over-
heidsorganisaties, op scholen, bij banken, 
bij hulpverleningsinstanties. Wat wil je? 
Hoeveel stress vind je aanvaardbaar? Wat 
betekent erkenning voor jou? Heb je een 
doel? Baken jij je taken af? Welk succes 
streef jij na? Dit blijkt buitengewoon lastig 
onder woorden te brengen.

Op een dag gaf ik in Groningen een trai-
ning. We voerden een gesprek over ‘de digi-
tale leiband’: hoe vast zitten we aan de digi-
tale middelen die ons omringen, en wat 
doet dat met onze zin in werk? Na lang te 
hebben gezwegen nam Jolanda het woord. 
Zij was begin twintig, had een mbo-oplei-
ding afgerond en was naar eigen zeggen 
vanwege een chronisch personeelstekort te 
jong op een leidinggevende functie terecht-
gekomen. Jolanda worstelde vooral met 
haar professionaliteit en de druk van digita-
le middelen. Ze sliep slecht, lag uren te pie-
keren over de mensen die ze moest aanstu-
ren. Na wat omtrekkende bewegingen zei 
ze: “Elke nacht sta ik om twee uur op om 
mijn e-mail te checken”.

In de zaal klonk wat gelach, dat snel 
smoorde. “Omdat ik dan toch niet meer kan 
slapen”, zei Jolanda, “kan ik er net zo goed 
uitgaan. Soms zie ik dan ’s nachts al wie 
zich ziek gemeld heeft, en kan ik vast maat-
regelen nemen, waardoor ik ’s ochtends wat 
langer kan uitslapen. Hoop ik dan.”

Ze had hierover nooit met een collega ge-
sproken, noch met haar leidinggevende, 
noch met iemand van personeelszaken. Ik 
vroeg of zij het idee had dat haar slapeloos-
heid met prestatiedruk te maken had. Ze 
haalde haar schouders op. Of ze niet bang 
was dat deze slapeloosheid op den duur haar 
inzetbaarheid zou kunnen schaden? Weer 
die schouders.

Volgens een veelgebruikte maatstaf is er 
zo’n tienduizend uur oefening nodig om 
een vaardigheid onder de knie te krijgen, 
het maakt daarbij niet uit of het voetballen 
of vioolspelen betreft. Of een goed gesprek 
leren voeren. Dat doe je niet even vlak na je 
Cito-toets, voor je keuze van je vakkenpak-
ket of je studiekeuze. Of bij de bedrijfsarts. 
Dan ben je te laat.

Ik denk dat we dit zinnige gesprek al op 
de basisschool moeten beginnen te voeren, 
als vak invoeren op de middelbare school, 
opnemen in het curriculum bij de studie, te-
rug laten komen tijdens functioneringsge-
sprekken. Alleen dan ontwikkel je het ver-
mogen om je situaties voor te stellen die je 
ideaal zou vinden. Je wordt je bewust van 
wat je wil en niet wil. Al wat leeft streeft. Al 
wat leeft heeft wat te willen. En wie weet 
waarnaar hij streeft, vergroot de kans te sla-
gen in zijn leven. ‘Succes!’

Peter Henk Steenhuis, Veroordeeld tot 
succes; zoektocht naar een geslaagd 
leven. Uitgeverij Ten Have; 319 blz. € 22,99.

Ik schreef me voor 
vier studies in. Het 
gesprek over wat ik 
echt wilde, heb ik 
nooit gevoerd.

Wees zuinig op religies 
in ons land 

D e rapporten van het Soci-
aal en Cultureel Planbu-
reau over de rol van religie 
in onze samenleving, heb-
ben op mij hetzelfde ef-

fect als rapporten over het klimaat 
en de natuur: je dacht dat het niet 
nóg erger kon, maar het tegendeel 
blijkt.

Nederland is een seculier land 
met slinkende religieuze minderhe-
den en de ontkerkelijking wordt niet 
opgevangen door spirituelen, liet 
het SCP deze week weten in zijn 
meest recente rapportage over ons 
religieuze klimaat. Met het aantal 
gelovigen daalt ook de interesse in 
spiritualiteit. 

Als het hierom gaat zien we geen 
miljarden kostende plannen van het 
kabinet, geen kerkgenootschap dat 
de staat via de rechter tot actie 
dwingt of alarmerende zinnen in 
rapporten als: ‘Ieder verder uitstel 
van gezamenlijke mondiale actie 
maakt dat de wereld de kans mis-
loopt om nog een lee� are toekomst 

veilig te stellen’.
Meer dan de helft van ons land is 
atheïst of agnost. Nederland is vol-
gens de onderzoekers van het SCP 
een seculier land met een voor het 
merendeel ongelovige bevolking. En 
ik maar denken dat al die vrouwen 
op yogamatjes ons land spiritueel 
nog een beetje overeind hielden. “Je 
hoeft niet per se spiritueel te zijn 
om aan yoga te doen”, zei onderzoe-
ker Willem Huijnk.

Weer een illusie armer.
Huijnk zei nog iets anders. Gods-

dienstige mensen krijgen – in tegen-
stelling tot seculieren – vanuit hun 
religieuze instituut een godsdienstig 
kader aangereikt van waaruit ze de 
wereld kunnen begrijpen en dat 
geeft zin aan hun leven.

In Rome bezocht ik deze week 
Palazzo Bonaparte, gelegen op de 
hoek van de Piazza Venezia en de Via 
del Corso. Het dankt zijn naam aan 
zijn beroemdste bewoonster Mada-
me Letizia Bonaparte, de moeder 
van Napoleon. Tegenwoordig is het 
gebouw in handen van een Italiaan-
se verzekeraar en worden er ten-
toonstellingen gehouden. Ik denk 
dat ik er al honderden keren langs 

ben gelopen, nu wilde ik weleens 
zien hoe het palazzo er van binnen 
uitzag.

Er waren maar liefst twee ten-
toonstellingen aan de gang. Ik koos 
voor die van de Amerikaan Bill Viola, 
volgens de folder ‘de grootste kun-
stenaar op het gebied van video-
kunst sinds de jaren zeventig van de 
vorige eeuw tot nu’. Ik kende Viola 
niet en ook videokunst is voor mij 
een onbekende wereld, maar de titel 
van de tentoonstelling, Icons of light, 
verleidde mij. Het bleek een goede 
keus, al heb ik van het interieur van 
het gebouw maar weinig gezien. Alle 
kamers die ik betrad waren donker 
gemaakt om het werk van Viola alle 
kans te geven.

Zo kwam ik in een ruimte waar 
op een videoscherm te zien was hoe 
een man bewegingloos in het water 
valt. Ik ging op een bank zitten. 
Naast me zat iemand van wie ik al-
leen de contouren zag en de glinste-
rende schouderbedekking van zijn 
uniform. Het was een suppoost. Sa-
men keken we in stilte hoe de man 
op het scherm tergend langzaam 
naar beneden zakte, een mysterieu-
ze onderwaterwereld in.

Viola staat bekend om zijn religi-
euze en fi losofi sche thema’s. In de 
laatste ruimte van de tentoonstel-
ling werden vier martelaren ge-
toond, ieder in hun eigen video-
scherm. Elk van hen wordt geteis-
terd door de verwoestende kracht 
van de natuur. Zo hangt een vrouw 
aan een touw terwijl de wind haar 
heen en weer slingert. Op een ander 
scherm zit een man op een stoel 
midden in een vuurzee. Het is alsof 
hij geen pijn heeft, hij kijkt je vast-
beraden aan en lijkt onverschrokken 
zijn onvermijdelijke lot tegemoet te 
gaan.

Daar stond ik in het Palazzo 
Bonaparte, alleen in een don-
kere ruimte. Het scherm met 

de man in de vuurzee ging (net als 
de andere drie) ten slotte over in een 
soort hemels licht. Ik kende deze 
denkwereld, dit beeld, herkende de 
man als martelaar. En ik begreep op 
hetzelfde moment al die Oekraïense 
mannen die hun leven willen geven 
voor hun land.

Met een land dat seculier wordt, 
zullen we zelf steeds meer moeite 
moeten doen om de wereld om ons 
heen beter te begrijpen. Dat is best 
een lastige opgave. Volgens het SCP 
kan dit zelfs tot een burn-out leiden.

Ik heb het niet over een grote 
ramp.

Ik zie Nederland hierdoor niet 
ten onder gaan.

Ik zie alleen een denkwereld ver-
dwijnen, die relativeert, troost en 
zin geeft.

In ons land evenzeer bedreigd als 
duinlandschap, haas en konijn.

Ik zie een 
denkwereld 
verdwijnen, 
die relativeert, 
troost en 
zin geeft


