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Je wilt een zee van 

vriJe tiJd, maar hebt 

nog nooit zo hard 

gewerkt. Je leeft 

gezond, maar  

zit wel stiekem aan 

de chocola. niet 

consequent? niet 

erg, zegt filosoof 

ivo brughmans in 

ziJn nieuwste boek.  

het maakt Je Juist  

vollediger als mens. 

Door Inge Taucher.  

IllustratIe: JozefIen Daelemans.

Ivo Brughmans, filosoof van opleiding 
en managementconsultant van beroep, 
houdt van de tegenpolen in elke mens. 
Meer nog, hij ziet daarin een bron van 
kracht en evenwicht, die je aan een ge-
lukkiger leven en succesvoller loopbaan 
kan helpen. Als je tenminste weet hoe je 
met die contrasten moet omgaan.
We voelen soms wel dat we een vat vol 
tegenstrijdigheden zijn, maar we willen dat 
niet altijd geweten hebben. hoe komt dat?
“Omdat we de neiging hebben om dat ver-
warrend te vinden voor onze identiteit. 
Ben ik nu extravert of introvert, ijverig of 
lui, zakelijk of empathisch? Help, wie ben 
ik? We houden eigenlijk niet van ambi-
guïteit. Als je kunt zeggen: ‘Ik ben voor 
vernieuwing en mijn collega staat voor 
traditie’, of: ‘Ik ben de planner thuis en 
mijn partner zorgt voor de gezelligheid’, 
heb je duidelijke rollen, een klare lijn die 
houvast geeft. En dus denken we in ons 
dagelijkse leven thuis, op het werk, in de 
politiek en op maatschappelijk niveau 
voortdurend in of/of-keuzes. Ofwel be-
sparen, ofwel investeren. Ofwel gezond, 
ofwel bourgondisch leven. Dat is makke-
lijk en rechtlijnig, je hoeft er minder bij 
na te denken en het geeft de indruk dat 
je weet wat je wilt en je je zaakjes op een 
rijtje hebt. Maar eigenlijk is dat niet meer 
van deze tijd. Dingen veranderen zo snel 
dat er ook verschillende rollen van ons 
gevraagd worden, waartussen we vloei-
end zouden moeten kunnen schakelen.”
lukt dat ons al niet aardig? op het werk zijn 

we bijvoorbeeld doortastend en zelfzeker, 
thuis laten we onze zachte, empathische 
kant naar boven komen.
“Ja, maar we stoppen die dingen wel 
in vakjes naast elkaar. In deze situatie 
mag dát schuifje open en blijft al de rest 
dicht, in een andere situatie mag dat an-
dere schuifje open. Dat is al beter dan één 
rechtlijnige identiteit, maar eigenlijk knip 
je zo jezelf op in stukjes. Je propt je leven 
in aparte compartimenten en spreekt 
telkens maar een deel van jezelf aan: je 
wordt een gespleten persoonlijkheid. Je 
zou daar veel soepeler mee moeten kun-
nen omgaan, zodat de grenzen tussen 
die vakjes vloeiender worden: een en/en-
benadering. Veel mensen zijn in hun vrije 
tijd met spiritualiteit bezig, maar zetten 
op hun werk die pet af en zijn dan puur 
rationeel. Waarom zou je dat spirituele 
niet eens in je werk toelaten?
Natuurlijk moet je eerst de muurtjes bou-
wen en de hokjes leren kennen, om al 
die verschillen te kunnen onderscheiden. 
Maar daarna moet je die muren dus weer 
afbreken en bewuster met die vakjes leren 
spelen. Als je thuis werkt, hoef je je toch 
niet schuldig te voelen omdat je even met 
de kinderen bezig bent? Dan werk je die 
offerte gewoon ’s avonds verder af. Het on-
derscheid maken en daar bewust en speels 
mee omgaan, dat is de kunst.”
Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, 
maar hoe doe je dat in de praktijk?
“Het verbaast me nog altijd hoe weinig 
mensen de tegenpolen en tegenstellingen 

“Erken dat er ook eigenbelang en agressie  
in jou schuilt. Geef ze een plaats.  
Beter dat, dan na een tijdje te ontploffen 
omdat je alles hebt opgekropt”

Over de engel en duivel in elk van ons

Gebruik je
tegenpolen

als
kracht
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in zichzelf zien, terwijl het toch de bouw-
stenen van het leven zijn. Elk organisme, 
van bacterie tot mens, moet zich aan wis-
selende omstandigheden kunnen aan-
passen, en dus soepel kunnen schakelen 
tussen tegenpolen. We hebben allemáál 
tegenstrijdige eigenschappen, hoor. Ook 
eigenbelang, jaloezie, agressie of bekrom-
penheid zijn authentiek. Die zíjn er ge-
woon. Geef ze dus een plaats. Want wie al-
tijd onbaatzuchtig is of zijn kwaadheid in-
slikt, zal vroeg of laat ontploffen. Iets wat 
je niet benoemt en weigert te erkennen, 
gaat ondergronds en explodeert vroeg of 
laat. Door de tegenstrijdigheden in jezelf 
te zien, kun je al veel ontzenuwen.
Wat je kunt doen, is als een neutrale ob-
servator boven zo’n ‘negatieve’ tegenpool 
gaan hangen. Niet alleen de rode waas 
van woede zien, maar je er ook haar-
scherp van bewust zijn dat je kwaad bent 
en waarom. Je bent oprecht woedend, je 
houdt je niet in, maar toch val je niet he-
lemaal met je woede samen.  Als je jezelf 
vanuit zo’n neutrale positie kunt bekij-
ken, besef je dat je meer bent dan de som 
van al je - tegenstrijdige - deelaspecten. 
Dan kun je ook het onderscheid maken 
tussen je emoties en de uitingsvorm die 
je eraan geeft. De emotie zelf niet onder-
drukken dus, maar op zoek gaan naar een 
aanvaardbare en duurzame manier om 
die drive positief aan te wenden.”
hebt u die voordelen ook zelf ondervon-
den? In welke zin hebben uw tegenpolen 
u sterker gemaakt?
“Zelf heb ik geleerd te schakelen tussen 
mijn dominante kant en mijn meegaand-
heid. Dat geeft enorm veel voordelen op 
mijn werk. Soms moet ik hard meppen, 

soms moet ik me extreem inleven. Soms 
ben ik conceptueel bezig en soms prak-
tisch. Ik praat met de directie én met 
mensen op de werkvloer. Soepel scha-
kelen tussen al die verschillende rollen, 
dat heb ik nu tot op zekere hoogte onder 
controle. Het maakt me wendbaar en dat 
is een van de redenen waarom ik succes-
vol ben in mijn job. Onze huidige tijd en 
samenleving vraagt steeds meer dat we 
ons snel aan nieuwe situaties aanpassen. 
Kijk, ik ben zelf een mens van extremen, 
maar ik wil wel zelf aan het stuur zitten, 
zodat ik niet word meegesleept door al 
mijn tegenpolen. 
Alleen mijn humeur heb ik veel minder 
onder controle (lacht). Als ik te lang te 
vriendelijk ben, gebeurt er automatisch 
een correctie naar de andere kant. Of 
ik dat nu wil of niet. Dan word ik cha-
grijnig. En dan lukt het me niet om 
snel even mijn smileykant op te roepen. 
Ik moet daar dus alert op zijn en mijn 
grenzen veel vroeger trekken, zodat die 
slingerbewegingen minder hevig wor-
den. Uiteindelijk gaat het erom om de 
tegenpolen dichter bij elkaar te brengen. 
Als je met alle aspecten in jezelf contact 
kunt maken, word je een vollediger en 
rijker mens. Dan voel je je niet alleen 
goed op momenten dat je onbaatzuchtig 
bent, maar ook als je bijvoorbeeld jaloers 
bent. En dan ervaar je ook veel minder 
schaamte en schuld. Omdat je er 
gewoon mag zijn, met al je kwali-
teiten en gebreken. En dat maakt 
een mens gelukkiger.”
Wat doe je dan met dit dubbele ge-
voel: we willen niet racistisch zijn, maar 
sturen onze kinderen toch liever naar 

een ‘witte’ school. We denken snel ‘Weer 
zo’n opgefokte marokkaanse macho’ als 
iemand ons met de auto voorbijschiet 
- terwijl het net zo goed een gehaaste 
mama of keurige zakenman kan zijn.
“Als je eerlijk bent, merk je inderdaad dat 
je zulke reflexen hebt. Aan de ene kant 
vind je jezelf enorm tolerant, terwijl je 
je ergens toch beter voelt dan een ander. 
Iemand die racistisch handelt, vind je 
beneden je waardigheid, maar intussen 
heb je het evengoed over ‘die platte Hol-
lander’. Nu, beide kanten mogen er zijn 
en hebben hun functie. Maar meestal zien 
we alleen de uiterlijke vorm, racisme, en 
niet de behoefte die daarachter schuilt: 
aan eigenheid, zekerheid of veiligheid, 
bijvoorbeeld. Dat zijn basale, menselijke 
gevoelens die legitiem zijn. Als je dat in de 
kiem erkent, zal het geen extreme of ver-
krampte vormen gaan aannemen. Duw je 
ze echter weg, dan kunnen ze op een heel 
negatieve manier naar buiten komen.”
u pleit ook nog voor schaamteloosheid. 
hoe bedoelt u dat?
“Ik zou het fantastisch vinden dat mensen 
volledig open kunnen zijn over wat er in 
hen leeft. Je niet schamen voor al die ver-
schillende en soms tegenstrijdige kantjes 
van jezelf. Niet alleen uitpakken met de 
‘glansrijke’ dingen, maar 
ook met

Omgaan met je  
paradoxen: de praktijk 
• Heel ver weg op vakantie gaan, kan een enorm 
gevoel van vrijheid geven. Maar eigenlijk zit dat 
vrijheidsstreven in jezelf. Je kunt niet altijd ver weg, 
maar je kunt wel proberen een prikkel te vinden die 
dezelfde ervaring oproept: lunchen op een bankje 
in het park alsof je een zee van tijd hebt, thuis een 
exotisch gerecht klaarmaken, via een mooie omweg 
naar je werk fietsen of opgaan in de bloemen op je 
bureau. Het vakantiegevoel ook in de meest alledaag-
se dingen proberen te vinden. 
• In plaats van altijd en overal gezond te willen eten, 
kun je een context bepalen waarin het niet zo gezond 
hoeft: even voluit en schaamteloos genieten van een 
bourgondische uitspatting op restaurant, bijvoorbeeld. 
• Haal inspiratie uit mengvormen om je tegenpolen 
aan bod te laten komen: magie in het dagelijkse 
leven, sensuele zakelijkheid, kordate vriendelijkheid, 
dienend leiderschap, een stokoude olijfboom vol 
jonge blaadjes, een wolkenkrabber met een wilde 
daktuin, een bijenhotel op een industrieterrein,  
een vuilniswagen met poëzie erop, een bureau dat  
op een lounge lijkt, met je laptop 
op café werken...

De kunst van het paradoxale leven,  

door Ivo Brughmans, uitg. lannoo, € 19,99. 

www.dekunstvanhetparadoxaleleven.com

de potjes die je eigenlijk liever gedekt 
houdt. Niet verbergen dat je soms ook een 
sensuele vamp wilt zijn, bijvoorbeeld. Of 
schaamteloos kunnen praten over je sek-
suele voorkeuren, zoals over lekker eten of 
een mooie handtas. Dat je soms ook be-
krompen, egoïstisch of angstig bent. Dit 
is geen pleidooi voor schaamteloos ge-
drag, hé. Ik bedoel niet dat je het altijd en 
overal in de praktijk moet brengen, want 
de morele criteria blijven wel dezelfde: 
als het iemand schaadt, is het af te keu-
ren, punt. Maar erkénnen dat die minder 
fraaie kantjes ook een authentiek deel van 
jezelf zijn: ‘Ja, ik heb mijn perverse kant-
jes, maar ik zorg er wel voor dat niemand 
er last van heeft’. Vaak wordt er een hele-
boel schuldgevoel en schaamte gecreëerd 
voor niets. Als je je niet schaamt over alle 
aspecten in jezelf, en ze zelfs bespreekbaar 
maakt, maakt dat je sterker. Je bent een 
mens van vlees en bloed die niets meer  
te verbergen heeft.”

Ivo Brughmans, fIlosoof 

Het zou toch geweldig zijn als mensen zouden 
kunnen praten over álles wat er in hen leeft. 
Niet alleen uitpakken met ‘glansrijke’ dingen, 
maar ook met de minder fraaie kantjes”

AXABEL (2½ – 8½)
Beschikbaar in verschillende kleuren.

VERMOEIDE VOETEN? 
NOOIT MEER! 
MEPHISTO SCHOENEN MET 

SOFT-AIR TECHNOLOGIE:
VOOR MOEITELOOS LOOPPLEZIER!

Verkrijgbaar bij de MEPHISTO SHOP en de gespecialiseerde schoenwinkels in uw regio. 
Vraag een gratis folder: MEPHISTO, Mageleinstraat 35, 9000 GENT, 

info.be@mephisto.com, www.mephisto.com

MEPHISTO biedt u modern en comfortabel loopplezier. De
superzachte, flexibele SOFT-AIR tussenzool vangt harde 
schokken moeiteloos op. Hierdoor vermindert de belasting voor 
uw voeten, gewrichten en wervelkolom en kunt u genieten van 
een gezond voetklimaat.
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