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DEFINITIES

status
• Iemands maatschappelijke positie; afgeleid van het Latijnse
woord voor stand: statum (voltooid deelwoord van het
werkwoord stare, staan).
• In engere zin verwijst het woord naar iemands juridische
hoedanigheid of beroepspositie binnen een groep (gehuwd,
luitenant, enzovoort). Maar in de ruimere – en hier relevante –
betekenis gaat het om iemands waarde en aanzien in de ogen
van de wereld.
• In verschillende samenlevingen is status toegekend aan zeer
diverse groepen, zoals jagers, krijgers, oude geslachten,
priesters, ridders en vruchtbare vrouwen. Sinds 1776 hangt
status in het Westen (het onafgebakende maar overzichtelijke
gebied dat hier wordt behandeld) samen met financieel
succes.
• De consequenties van een hoge status zijn aangenaam. Ze
behelzen financiële middelen, vrijheid, ruimte, comfort, tijd en
– wat misschien wel even belangrijk is – het gevoel geliefd te
zijn, gewaardeerd te worden, hetgeen blijkt uit uitnodigingen,
vleiende woorden, hilariteit (zelfs na een niet al te sterke
grap), eerbied en aandacht.
• Een hoge status wordt door velen als een van de kostbaarste
aardse bezittingen gezien (al geven slechts weinigen dit
volmondig toe).

statusangst
• De kwellende gedachte, waarvan de funeste invloed zich over
grote delen van ons leven kan uitbreiden, dat we mogelijk niet
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in staat zijn te voldoen aan het succesideaal zoals
geformuleerd door onze samenleving en dat we
dientengevolge het risico lopen gespeend te blijven van
waardigheid en respect; de angst dat we ons op een te lage
sport van de maatschappelijke ladder bevinden of op het punt
staan nog dieper te zinken.
• Deze angst wordt teweeggebracht door zaken als recessie,
ontslag, promoties, pensionering, gesprekken met collega’s in
dezelfde bedrijfstak, krantenartikelen over prominente
personen en de geslaagdere carrière van vrienden. Net als aan
het opbiechten van afgunst (waaraan deze gemoedsbeweging
is gerelateerd) zijn er maatschappelijke risico’s verbonden aan
het onthullen van de mate waarin we door angsten worden
geplaagd; daardoor komt dit innerlijke drama zelden aan het
licht en blijven de symptomen doorgaans beperkt tot een
afwezige blik, een dunne glimlach of een al te lange stilte na
nieuws over andermans succes.
• Dat we ons zo druk maken over onze positie op de
maatschappelijke ladder, komt doordat ons zelfbeeld voor een
belangrijk deel afhankelijk is van hoe anderen over ons
denken. Een enkele uitzondering daargelaten (Socrates, Jezus),
verlaten we ons allemaal op tekenen van respect van de
wereld om genoegen te kunnen nemen met onszelf.
• Helaas is status niet gemakkelijk te verwerven, laat staan
een leven lang te behouden. Behalve wanneer we met adellijk
bloed zijn bedeeld, in een samenleving waarin iemands positie
bij geboorte al vaststaat, is onze status afhankelijk van ons
welslagen; en we kunnen heel wel falen, door een stommiteit
of gebrek aan zelfkennis, door de macro-economie of
kwaadwilligheid.
• En uit falen komt vernedering voort: het knagende besef dat
we niet in staat zijn geweest de wereld te laten zien wat we
waard zijn en voortaan gedoemd zijn succesvolle personen
met verbittering te bezien en onszelf met schaamte.
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stelling
• Statusangst is een buitengewoon krachtige aanstichter van
leed.
• Zoals alle begeerten kan de zucht naar status ook nuttig zijn:
we worden erdoor gedreven onze talenten tot hun recht te
laten komen, uit te blinken, nadelige hebbelijkheden in te
tomen, en het verenigt de leden van een samenleving rond
een gemeenschappelijk waardesysteem. Maar zoals bij alle
begeerten kunnen ook hier excessen fataal zijn.
• We kunnen wellicht het best met deze aandoening omgaan
door te proberen haar te doorgronden en erover te spreken.
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DEEL EEN

Oorzaken van
statusangst
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LIEFDELOOSHEID

14015a-v8_Statusangst  12-10-16  18:42  Pagina 13



    



Een hoge status om liefde te verkrijgen



Er bestaan algemeen aanvaarde ideeën over de redenen waar-
om we uit zijn op een hoge status. Een daarvan is een verlan-
gen naar geld, roem en invloed.
Misschien is het echter juister om ons streven samen te vat-

ten met een woord dat in politieke theorieën zelden wordt ge-
bruikt: liefde. Zodra voedsel en onderdak gewaarborgd zijn,
heeft onze drang een geslaagde positie in de maatschappelijke
rangorde te verwerven wellicht niet zozeer te maken met de mo-
gelijkheid aldus materiële bezittingen te vergaren of macht uit
te oefenen als wel met de hoeveelheid liefde die we dankzij een
hoge status mogen verwachten. Misschien worden geld, roem
en invloed eerder gewaardeerd als bewijzen van liefde – en mid-
delen om liefde te verkrijgen – dan als een doel op zich.
Hoe kan een woord dat normaal gesproken alleen wordt ge-

bruikt voor hetgeen we verlangen van een ouder of een gelief-
de van toepassing zijn op iets wat we verlangen van de wereld,
op iets wat de wereld ons te bieden zou hebben? Wellicht kun-
nen we liefde, in onze betrekkingen met zowel familie en part-
ners als de wereld, definiëren als een vorm van respect, als de
ontvankelijkheid van de ene persoon voor het bestaan van de
ander. Als ons liefde wordt betoond, hebben we het gevoel dat
men zich om ons bekommert. Onze aanwezigheid wordt opge-
merkt, onze naam geregistreerd, naar onze mening wordt ge-
luisterd, voor onze tekortkomingen is begrip en in onze be-
hoeften wordt voorzien. En we bloeien op bij zulke aandacht.
Ook al zijn er verschillen tussen romantische liefde en de sta-
tusvariant – die laatste heeft geen seksuele dimensie, kan niet
uitlopen op een huwelijk, en degenen die deze vorm van liefde
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bieden hebben meestal bijbedoelingen –, de beminde in de sta-
tuswereld zal zich, net als romantische geliefden, onder het toe-
ziend oog van welwillende derden beschermd weten.
Een persoon die een belangrijke maatschappelijke positie be-

kleedt is ‘iemand’, en een persoon voor wie dat niet geldt een
‘nobody’ – onzinnige termen, want we zijn allemaal hoe dan
ook individuen met een eigen identiteit en eenzelfde bestaans-
recht. Maar dergelijke woorden geven accuraat weer hoe ver-
schillend verschillende groepen behandeld worden. Zij die geen
status hebben blijven onopgemerkt, worden geschoffeerd, zien
hun gevoeligheden weggehoond en hun identiteit genegeerd.
Het effect van een lage status moet niet alleen in materiële

omstandigheden worden gezocht. De nadelige gevolgen zijn zel-
den alleen een kwestie van fysiek ongemak – in elk geval voor
wie boven het bestaansminimum leeft. Minstens zo belangrijk
is de manier waarop het gevoel van eigenwaarde door een lage
status op de proef wordt gesteld. Ongemakken kun je langdu-
rig en zonder morren verdragen zolang ze niet met vernede-
ringen gepaard gaan, zoals blijkt uit het voorbeeld van sommi-
ge soldaten en ontdekkingsreizigers: zij doorstonden gewillig
ontberingen die vele malen erger waren dan die van de armsten
in hun samenleving, maar putten kracht uit het besef bij ande-
ren in hoog aanzien te staan.
Zo beperken de voordelen van een hoge status zich meestal

ook niet tot rijkdom. Het zou ons niet moeten verbazen dat ve-
le reeds welvarende lieden meer geld blijven vergaren dan vijf
generaties zouden kunnen uitgeven. Hun inspanningen zijn al-
leen merkwaardig als we achter het vergaren van een fortuin per
se een materieel rationale willen zien. Ze zijn echter net zozeer
uit op het respect dat men met het oppotten ervan kan ver-
wachten als op het geld zelf. Weinigen onder ons zijn onverbid-
delijke estheten of levensgenieters en toch hunkeren we bijna al-
lemaal naar waardigheid; en als een toekomstige maatschappij
liefde zou bieden als beloning voor het verzamelen van plastic
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schijfjes, zou het niet lang duren voordat die waardeloze voor-
werpen eveneens een centrale rol speelden in onze diepste ver-
langens en angsten.



Adam Smith, Theorie van de morele gevoelens (Edinburgh, ):
‘Wat is de zin van al het gezwoeg en geploeter van deze wereld?
Wat is het doel van hebzucht en ambitie, van het najagen van
rijkdom, macht en superioriteit? Willen we ermee in onze na-
tuurlijke behoeften voorzien? Het loon van de eenvoudigste
handarbeider volstaat daarvoor. Wat zijn dan de voordelen van
dat grote streven in het menselijk bestaan dat we het verbeteren
van onze positie noemen?
Opgemerkt te worden, aandacht te krijgen, met waardering,

ontzag en goedkeuring te worden gadegeslagen, dat zijn alle
voordelen die we ervan mogen verwachten. Een rijk man gaat
prat op zijn rijkdom omdat hij daardoor vanzelfsprekend het
oog van de wereld op zich gericht weet. Een arm man daaren-
tegen schaamt zich voor zijn armoede, die hem immers on-
zichtbaar maakt voor de mensheid. Door het besef over het
hoofd te worden gezien doven onherroepelijk de vurigste ver-
langens van de menselijke natuur. Een arm man komt en gaat
ongezien, en is midden in een menigte in dezelfde duisternis ge-
huld als wanneer hij zich terugtrekt in zijn krot. Omgekeerd
wordt een vooraanstaand en aanzienlijk man door de hele we-
reld opgemerkt. Iedereen ziet hem gaarne. Zijn daden gaan ee-
nieder ter harte. Vrijwel geen woord, geen gebaar van hem wordt
genegeerd.’



Men kan stellen dat elk volwassen leven wordt bepaald door
twee grote liefdesverhalen. Het eerste – dat van onze zoektocht
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naar lichamelijke liefde – is welbekend en goed gedocumen-
teerd; met zijn verwikkelingen, die het hoofdbestanddeel vor-
men van onze muziek en literatuur, is het een geaccepteerd en
gevierd fenomeen in onze samenleving. Het tweede – het ver-
haal van onze zoektocht naar de liefde van de wereld – is een
geheimer en beschamender geschiedenis. Als ernaar wordt ver-
wezen, is het meestal in sarcastische, spottende bewoordingen,
alsof het iets betreft waar vooral afgunstige of onvolwaardige
lieden op uit zijn; verder wordt alleen het economische aspect
van statusdrang geduid. Toch is dit tweede liefdesverhaal niet
minder hartstochtelijk, niet minder gecompliceerd, belangrijk
of universeel dan het eerste, en zijn de beproevingen die het met
zich meebrengt niet minder pijnlijk. Ook in deze geschiedenis
komt hartzeer voor, getuige de starende, gelaten blikken van al
diegenen die door de wereld zijn afgedaan als nobody’s.

    

14015a-v8_Statusangst  12-10-16  18:42  Pagina 18


