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HET  BEDR IEGERSSYNDROOM ONTMASKERD

IK KAN HET, 
IK KAN HET NIET, 
IK KAN HET

Meryl Streep heeft het, u misschien ook. 

Erg goed zijn in wat u doet en toch, of juist 

daardoor, geplaagd worden door extreme 

onzekerheid. ‘Help, ik ben een bedrieger. 

Ik val door de mand.’ Het zwarte beestje 

heeft een naam: Impostor Phenomenon.
Filip Rogiers, illustraties Martyn F. Overweel

Vaak, als ik zit te ploeteren achter mijn com-
puter, denk ik aan de gouden, maar nooit 
gevolgde raad van mijn vader zaliger: ‘Jon-
gen, je zou beter een stiel leren. Metselaar of 
zo.’ Maar dit stuk gaat niet over mij, en ik wil 
mij al helemaal niet vergelijken met pakweg 
Gustave Flaubert die er naar verluidt ook last 
van had.

Flaubert had overigens wel een origineel
trucje om een opstoot van verlammende 
radeloosheid te verschalken. In een lade van 
zijn schrijftafel verzamelde hij rotte appels. 
Telkens wanneer het zwarte beest opspeelde, 
opende hij die lade, hing er zijn neus boven 
en hij kon weer verder.

Er is ook de prof die vooraan in het audi-
torium staat en denkt dat de studenten het 
zoveel beter weten dan hij. Of de gelauwerde 
kunstenaar die in volle barensweeën zichzelf 
helemaal onderuithaalt. De bedrijfsleider die 
ook wel eens verkruimelt en onder een steen 
zou willen kruipen, maar dat natuurlijk niet 
doet. Integendeel, die trekt dan meestal nog 
een harnasje extra aan. Zoals Bram Vermeu-
len zingt: ‘Je moet nooit laten merken dat je 
bang bent. Dat weten ze, dat ruiken ze, dat 
zien ze aan je rug.’
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onderzoek van Vergauwe werd een staal van 
zo’n 250 HR-toppers, accountants, fiscalis-
ten en onderwijsmensen bevraagd. ‘Ik had 
verwacht dat in een omgeving waar de pres-
tatiedruk het hoogst is, IP-gevoelens het 
sterkst zouden zijn, maar in alle bevraagde 
sectoren bleek zo’n één op de vijf mensen 
er extreem last van te hebben. Zowel star-
tende als ervaren werknemers, middle en 
topmanagers.’

Andere onderzoeken citeren hogere cij-
fers: twee op de drie vrouwen, één op de 
drie mannen. Dat de ‘help, ik kan het 
niet’-duivel vooral toppresteerders treft, is 
niet zo abnormaal. ‘Dat zijn meestal ook 
mensen die erg zelfbewust zijn’, zegt 
Vergauwe. ‘Ze denken veel na over het le-
ven, over zichzelf en wat ze doen. Anderen 
worden minder geplaagd door dat soort 
muizenissen.’

IEDERE JANDOEDEL KAN HET

Vreneli Stadelmaier noemt het ‘de pape-
gaai op je schouder’. Het is het stemmetje 
dat tegen een winnaar zegt dat hij of zij een 
loser is. ‘Het zegt dat je deze keer misschien 
geluk hebt gehad,’ zegt ze, ‘maar je de vol-
gende keer door de mand valt. Dat je ieder-
een misleid hebt en dat het wel zal blijken. 
Dat je niet het talent hebt dat de mensen die 
je aanwierven of promoveerden, je toedich-
ten.’

Wat het níét is: normale onzekerheid of
gezonde zelfkritiek die je scherp houdt. ‘Als 
je voor het eerst met de auto rijdt, is twijfel 
normaal’, zegt Stadelmaier. ‘Je moet koppe-
len, gas geven, spiegels checken, alles tege-

HET BEDRIEGERSSYNDROOM

Het bedriegers-
syndroom is het 
stemmetje dat tegen 
een winnaar zegt 
dat hij een loser is. 
‘Deze keer heb je 
misschien geluk 
gehad’

U hebt het misschien ook? Dat u denkt
dat uw vorige succes altijd het resultaat is 
van geluk of toeval – ‘Hoe heb ik dat ge-
flikt?!’, nooit uw inherente verdienste is. En 
dat u de volgende keer zeker op uw bek 
gaat. ‘Angst om te mislukken. Angst om niet 
aan verwachtingen te voldoen. Angst om 
niet aardig gevonden te worden. Angst om 
niet geaccepteerd te worden. Angst om eer-
dere successen niet te kunnen evenaren.’ Zo 
vat de Nederlandse Vreneli Stadelmaier in 
haar boek F*ck die onzekerheid het zich 
diep in je hersenbanen invretende monster-
tje samen.

NAALD IN HET ROOD

Twee Amerikaanse psychologen, Pauline
Clance en Suzanne Imes, bedachten er eind 
de jaren 70 een naam voor: het Impostor 
Phenomenon (IP). In het Nederlands heet 
het, negatiever, het bedriegerscomplex. 
Grote Duitse bedrijven, zoals Volkswagen, 
doen de laatste tijd dan weer erg veel onder-
zoek naar wat daar het Hochstapler-
Syndrom heet. Het wordt daar vooral aan 
vrouwen toegeschreven en beschouwd als 
een extra plafond onder het glazen plafond.

‘Het IP verwijst naar intense gevoelens
van intellectuele onechtheid, vaak ervaren 
door zeer succesvolle individuen’, zegt psy-
chologe Jasmine Vergauwe, die er met haar 
vakgenoten van de Universiteit Gent uitge-
breid onderzoek naar verrichtte. 

‘Ondanks objectieve bewijzen van hun
intelligentie, zoals uitzonderlijke academi-
sche of professionele prestaties, zijn deze 
personen niet in staat om die talenten te in-
ternaliseren en te accepteren. Ze schrijven 
hun succes niet toe aan hun eigen capacitei-
ten, maar aan externe factoren zoals geluk, 
misverstanden, charme, de juiste mensen 
kennen of harder werken dan anderen om 
hetzelfde resultaat te bekomen. Daarom 
worden ze gekweld door een voortdurende 
angst om “ontmaskerd” te worden als frau-
deur.’

Sommigen noemen het een syndroom.
‘Maar die term vermijd ik’, zegt Vergauwe. 
‘Een syndroom impliceert een klinische 
diagnose. Het IP staat niet in de DSM (de 
bijbel van de psychiatrie, red.), gelukkig 
maar. Ik zie het eerder als een spectrum van 
jezelf neerhalende gevoelens. Iedereen heeft 
wel een plekje op die schaal.’

De naald slaat evenwel het vaakst in het
rood bij zogenaamde high performers. In het 

lijk. De meeste mensen zweten, maar we-
ten: dit gaat over. Een impostor weet ratio-
neel ook dat hij alles in huis heeft om het te 
leren. Je bent niet motorisch gestoord en 
iedere jandoedel kan het. En toch zal een 
impostor als de dood zijn om in die wagen 
te stappen.’

Vergauwe heeft het over maladaptief of
neurotisch perfectionisme. ‘“Normale” per-
fectionisten zijn doorgaans erg tevreden als 
ze iets gepresteerd hebben. Het wordt neu-
rotischer als bij een 19 op 20 je eerste ge-
dachte luidt: het kan altijd beter.’

Het treft mensen in de hoogste regionen
van de bedrijfswereld. Alleen wordt daar 
doorgaans alleen in de beslotenheid van de 
huiskamer of – vaak – bij de therapeut over 
gepraat. We namen de proef op de som en 
contacteerden via diverse antennes enkele 
tientallen high potentials. De antwoorden 
varieerden van ‘ik heb niemand bereid ge-
vonden om daar iets over te vertellen’ tot ‘ik 
heb het even opgezocht, het blijkt iets 
typisch vrouwelijks te zijn. Nee dank u’.

Ceo Wouter Torfs vangt er onder colle-
ga’s wel eens signalen van op, maar heeft er 
zelf geen last van. ‘Het gaat hand in hand 
met perfectionisme, maar ik ben gelukkig 
geen perfectionist’, lacht hij. ‘Ik aanvaard dat 
ik ben wie ik ben. Uiteraard twijfel ik nu en 
dan aan mezelf, en meer dan nu en dan. 
Maar existentiële opstoten van twijfel of 
faalangst zijn mij vreemd. Ik vermoed dat 
het vooral opspeelt in moeilijke omstandig-
heden, als de cijfers slecht zijn bijvoorbeeld. 
Dat je dan denkt: “Wat is mijn aandeel hier-
in?” “Zou iemand anders het beter hebben 
gedaan?” Maar dat lijkt me een normale re-
flex.’

I’M A FRAUD

Dat er in de bedrijfswereld een taboe op
rust, vindt Vergauwe begrijpelijk. ‘Je stelt je 
kwetsbaar op als je ermee uitpakt. Stel pu-
bliek je eigen competentie in vraag en dan 
zullen anderen misschien ook gaan denken: 
“Tiens, is die wel zo goed?” Nochtans zou-
den veel bedrijfsleiders er baat bij hebben 
om er onder elkaar over te praten.’

Dat gebeurt ook, weet Liesbeth Dillen,
bedrijfsconsultant en keynotespreker. Ze 
begeleidt al ruim tien jaar ceo’s en andere 
leidinggevenden. ‘Ik klap niet graag uit de 
biecht’, zegt ze. ‘De deur gaat achter ons 
dicht en de eerste afspraak is: “Dit blijft wel 
binnen deze muren, toch?” Maar het is wel 
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Wie er wel opener over is dan bedrijfs-
leiders of politici, zijn kunstenaars. In crea-
tieve beroepen komt het vermoedelijk vaker 
voor dan in andere disciplines. Kunst is van 
nature persoonlijker en ‘exhibitionistischer’ 
dan pakweg kwartaalcijfers. ‘Ik weet niet of 
het fameuze writer’s block er een symp-
toom van is,’ zegt Vergauwe, ‘maar ik ver-
moed dat artiesten er iets kwetsbaarder voor 
zijn. Wat ik doe, ziet alleen mijn baas of 
mijn collega. Wat een kunstenaar doet, ziet 
heel het land.’

‘Als een werk geslaagd is’, zei Luc 
Tuymans onlangs in Humo, ‘vraag ik me 
nog altijd af: hoe kán dat nu eigenlijk? Ik 
ben nog elke keer verwonderd. Vroeger was 
ik een maand lang euforisch nadat ik een 
goed schilderij had gemaakt. Nu is dat he-
laas nog maar twee dagen.’

een constant thema in veel gesprekken.’
Dillen begint haar uiteenzetting meestal

met een slide waar alleen de naam Meryl 
Streep op staat. ‘Iedereen vraagt zich dan af 
waarover ik het in hemelsnaam ga hebben. 
Tot ik de tweede slide laat zien: Help, I’m a 
fraud. Zelfs Streep, die wereldwijd haar 
strepen heeft verdiend, zegt nog altijd dat ze 
bang is om door de mand te vallen. Het is 
een irrationele reflex die mensen vleugellam 
maakt en overgevoelig voor het minste 
puntje van kritiek. Heel herkenbaar. En ook, 
om maar meteen dat vrouwelijke cliché te 
doorprikken, het zijn vooral mannen die er 
met veel inleving op reageren.’

Dillen kreeg er zelf mee te maken. Ze 
was de nummer twee van Ikea België en 
werd klaargestoomd om de nummer één 
van Ikea Nederland te worden. Toen zei het 
krak. ‘Ik zette het masker van de natuurlijke 
leider op,’ getuigt ze, ‘en peperde mezelf in 
dat ik een voorbeeldrol had. Tot ik besefte: 
dat ben ik niet. Het is een masker om dat fa-
meuze Impostor Phenomenon te camoufle-
ren. Ik ervoer dat het scheef zat en merkte 
naderhand dat ik juist door dat masker te la-
ten vallen meer mensen kon inspireren.’

Volgens Vreneli Stadelmaier is het feno-
meen wel degelijk prominenter bij vrou-
wen. Ze leidt het coach- en consultancy-
bedrijf SheConsult. ‘Het IP is behalve door 
opvoeding ook cultureel bepaald’, zegt ze. 
‘Vrouwen worden toch nog steeds gezien als 
tweederangs, de man dienend. Je hebt altijd 
het idee dat je twee keer zo goed je best 
moet doen en je internaliseert sneller het 
gevoel dat het niet goed is.’

‘De grondleggers van IP dachten aanvan-
kelijk ook dat het iets typisch voor vrouwen 
was’, nuanceert Vergauwe. ‘Maar recente 
onderzoeken geven aan dat het even vaak 
voorkomt bij mannen. Het risico wordt 
minder bepaald door gender dan door de 
mate waarin je een intellectueel uitdagende 
job uitoefent.’

AANSTELLER!

Niemand loopt er mee te koop, want als
de prestaties blijven komen, vindt je omge-
ving je op den duur een aansteller. Of ze be-
tichten je van valse bescheidenheid. En ook, 
het is niet zo netjes tegenover collega’s die 
je voortdurend aanmoedigen vol te houden 
dat je het niet kan. ‘Dan trek je impliciet de 
competentie van je collega’s in twijfel’, zegt 
Vergauwe.

Het gevoel dat je maar wat doet, terwijl
je rationele ik wel beter weet, inspireerde 
Wim Helsen tot zijn show Het uur van de 
prutser. En Ivo Victoria schreef deze week 
op zijn blog: ‘Collega-schrijvers kennen het 
wel. Het stemmetje zegt: “Dit gaat helemaal 
mis, sukkel, wie denk je wel dat je bent?”’

‘Het gevoel dat je de boel belazert?’, zegt
Victoria. ‘Ja, daar heb ik het al vaak over ge-
had met collega’s en muzikanten. Het heeft 
er mee te maken dat velen je vooraf zijn ge-
gaan in wat je doet. Je pikt van alles op en 
dan slaat de angst toe: “Ben ik dit nog? Of 
ben ik aan het recycleren? Heeft het wel zin 
om dit nog op te schrijven?” Het is een heel 
gevecht om dat stemmetje niet toe te laten. 
Als ik ’s nachts wakker word en denk: “Dit 
is geneuzel”, kan ik dat ook erg goed onder-
bouwen. Alleen jij weet hoe je een boek 
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ook menig high performer. Elke keer het to-
rentje weer moeten opbouwen, telkens ho-
ger, vreet energie.

Jasmine Vergauwe noemt het de impos-
tor-cyclus. ‘Eerst is er angst voor een taak. 
Om daarmee om te gaan, ga je of harder 
werken of uitstelgedrag vertonen. In beide 
gevallen bereid je je in overdreven mate voor 
op je taak. Vaak slaag je dan ook glansrijk en 
krijg je lof, wat voor tijdelijke opluchting 
zorgt. Maar in plaats van het zelfvertrouwen 
aan te wakkeren, versterkt het net het gevoel 
een bedrieger te zijn. De cyclus begint dan 
telkens van voren af aan.’

‘Je kan je wel voorstellen dat het op lange
termijn uitputtend is als mensen opnieuw 
en opnieuw het maximale uit zichzelf moe-
ten halen’, zegt Vergauwe. ‘Ook die voortdu-
rende angst om “ontmaskerd” te worden, 

HET BEDRIEGERSSYNDROOM

hebt opgebouwd, je kunt het dus ook weer 
afbreken. Dan krijg je het gevoel dat het erg 
doorzichtig is en dat iedereen dat door zal 
hebben. Maar dan moet je maar bedenken 
dat de lezer alleen het eindresultaat te zien 
krijgt, niet jouw weg ernaartoe.’

MINDFUCK

Het wordt, zoals Tuymans zegt, ook vol-
gens Victoria erger met de tijd. ‘Omdat je 
steeds beter weet waarmee je bezig bent. 
Dat intimideert. Mijn eerste boek schreef ik 
in totale onbevangenheid. Er maakt zich dan 
een euforie van je meester. Dat je dit kán, 
wow! Mijn collega Gerbrand Bakker zei: 
“Geniet er maar van, het komt nooit meer 
terug.”’

Het is ironisch genoeg vaak succes dat
het zwarte beest triggert. ‘Een eerste boek 
of plaat is bij wijze van spreken het resultaat 
van een heel leven dat eraan voorafgaat’, zegt 
Victoria. ‘Heeft het succes, dan loert het ge-
vaar om de hoek dat je dat wil gaan herha-
len en heb je de neiging om te pleasen. Je 
gaat je trucje herhalen. Door die kramp ver-
wijder je je van jezelf en verlies je net het 
succes.’ Hij zucht. ‘Het is een voortdurende 
mindfuck, hoor.’

‘Hoe meer succes, hoe groter de mand
om door te vallen’, vat Vreneli Stadelmaier 
het nuchter Hollands samen. 

Wie er ook wel eens angstzweet van 
krijgt, is Lize Spit, auteur van bestseller Het 
smelt. ‘Ik durf amper een boekhandel bin-
nen te gaan’, zegt ze eerlijk. ‘Bang om daar 
mijn boek te zien liggen tussen klinkende 
namen waar ik altijd naar opgekeken heb als 
échte schrijvers. Het is niet zo dramatisch 
dat ik denk dat iedereen het verkeerd voor 
heeft met mijn boek. Wel betrap ik er me-
zelf op dat ik positieve commentaren toe-
schrijf aan iets dat buiten mij ligt, terwijl ik 
negatieve commentaren op mezelf betrek.’

Help, I’m a fraud? Zo erg is het niet, 
maar Spit schrikt wel nog altijd als ze op 
een long- of shortlist figureert. ‘Dan is er 
die paniekreactie: “Ik hoor niet tussen die 
grote namen.” En hoe zielsgelukkig ik er 
ook mee ben, er knaagt tegelijk iets van ont-
goocheling. Als het zo lang je droom is ge-
weest en dat wordt plots bereikbaar, verliest 
het ook een beetje zijn waarde.’

DEPRESSIES EN HARTPROBLEMEN

Nooit tevreden, nooit content, zong Ray-
mond van het Groenewoud. En dat is op het 
ziekelijke af vermoeiend. Het IP velt dan 

LIZE SPIT: 

‘Ik betrap er mezelf 
op dat ik positieve 
commentaren 
toeschrijf aan iets 
dat buiten mij ligt, 
terwijl ik negatieve 
commentaren op 
mezelf betrek’
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vraagt veel energie. Onderzoek wijst op een 
verband tussen impostorgevoelens en de-
pressies. Het lijkt me aannemelijk dat het 
ook samenhangt met fysieke klachten zoals 
hartproblemen.’

Stadelmaier ziet bij mensen met een 
hoog IP-gehalte vaak twee tegengestelde 
maar even nefaste reacties. ‘Ze vechten of ze 
vluchten. Of je werkt nog harder, je legt de 
lat nog hoger. En daar kom je heel ver mee, 
want het levert uitmuntend werk op, maar 
het is ook erg gevaarlijk. Je pleegt roofbouw 
op je geest en lichaam, de burn-out ligt op 
de loer. Of je vlucht. Je maakt je onzicht-
baar, steekt je hand niet op, gaat niet sollici-
teren voor die job. Voor je carrière is dat ne-
fast en je zelfvertrouwen slinkt.’

HARDER EN HARDER

Liesbeth Dillen stelt vooral de vechtreflex
vast. ‘Vooral de alfaleiders gaan verharden. 
Vergis je niet, we praten hier niet over zieli-
ge kneusjes, vaak hebben ze juist erg veel 
zelfvertrouwen. Onder extreme stress ca-
moufleren ze dat ze onzeker zijn. Ze trekken 
een extra schild op. Het is primitief gedrag 
waarbij ze niet noodzakelijk hun beste kwa-
liteiten gaan gebruiken. Ze schakelen bij-
voorbeeld geen collega’s of netwerken in, al-
weer uit angst om ontmaskerd te worden. 
Ze gaan harder en harder in plaats van slim-
mer en anders.’

Daardoor krijgen ze het volgens Dillen in
de nieuwe economie lastiger. ‘Een alfaleider 
kan de onzekerheid de baas door kennis, 
macht en controle erg strak in de hand te 
houden. Je houdt vast aan oude modellen, 
die ken je, dat is veilig. Maar dat wordt al-
maar moeilijker in een economie die dis-
ruptiever is, waarbij de kennis steeds vaker 
buiten een bedrijf ligt en in een bedrijfswe-
reld die meer bevraagd wordt van onderuit 
en van buitenaf door kritische bloggers en 
opiniemakers. Het vergt heel andere skills.’

Ze ervoer het zelf toen ze geen stap terug
maar opzij zette. ‘Ik dacht eerst dat het mij 
zou verzwakken. Het verrassende was dat 
het mij versterkt heeft, zowel qua resultaten, 
ontwikkeling als netwerk. Door het masker 
van de klassieke leider af te zetten, creëer je 
vertrouwen en authenticiteit. Die kenmer-
ken zijn in de huidige veranderende econo-
mie juist erg belangrijk, zelfs de sleutel tot 
innovatie.’

Zeker in de bedrijfswereld zitten mensen
met een hoog IP-gehalte in de tang. Out in 
de nieuwe economie, maar net zo goed ge-

nadeloos opgejaagd door dat andere ken-
merk van de zeitgeist: prestatiedruk. Ook 
schrijvers zijn ermee vertrouwd. Naar aan-
leiding van de Dag van de Mislukking (ja, 
dat bestaat in Nederland, op 3 mei), zei Ro-
nald Giphart: ‘Door altijd maar de focus te 
leggen op onze geweldige successen creëren 
we een sfeer dat mislukking en tegenslagen 
iets zijn om ons voor te schamen.’

Het brandt niet alleen op, er gaan ook ta-
lenten aan verloren. Het Peterprinciple of 
de promotie te veel loert om de hoek. ‘In 
grote bedrijven, zoals de Big Four in de ac-
countancywereld,’ zegt Vergauwe, ‘geldt het 
up-or-outprincipe. Je móét hogerop. Een 
fiscalist met veel expertise moet binnen de 
zoveel maanden promoveren. Maar het is 
niet omdat je een goede fiscalist bent, dat je 
ook een team kan leiden. Als zo iemand dan 
de mist ingaat en wordt ontslagen, is dat 
voor de man of vrouw zelf een drama, maar 
het schaadt ook het bedrijf, want dat is een 
topfiscalist armer. We zitten in een manage-
mentcultuur waarbij op je niveau blijven 
vaak geen optie is. Iedereen heeft een be-
paald niveau, daarboven bots je op een pla-
fond. Als je al kwetsbaar bent voor IP-gevoe-
lens, wakkert die cultuur die verder aan. In 
zo’n geval kan een stap terug een stap voor-
waarts zijn.’

Zou het? ‘Demotie is niet altijd de beste
optie’, zegt Vreneli Stadelmaier. ‘Al zeker 
niet als het vooral de vrouw is die uiteinde-
lijk dat stapje terug of opzij zet. Kijk, als het 
je droom is om een camping in Frankrijk te 

‘Vooral de alfaleiders 
gaan verharden. 
Ze schakelen 
geen collega’s 
of netwerken in, 
alweer uit angst 
om ontmaskerd 
te worden’

runnen, moet je dat vooral doen. Maar 
vooral vrouwen haken af omdat ze zich on-
zeker voelen. Ze gaan substantieel minder 
werken, een beetje rommelen in de marge. 
Ze starten een webwinkeltje of een evene-
mentenbureautje en dan weer iets anders. 
Maar uiteindelijk leidt het tot niets behalve 
frustratie.’

‘Het is toch sneu voor jouw levensgeluk
en voor de samenleving dat je licht onder de 
korenmaat gaat omdat je je talenten niet vol-
uit benut? In Nederland kost een universitai-
re opleiding 150.000 euro. Dan is het jam-
mer als je daar niet de vruchten van plukt. 
We hebben een heel reservoir van goed op-
geleide mannen en vrouwen. De helft daar-
van, niet toevallig vrouwen, doet niet mee 
in de maatschappij op die plekken waar be-
langrijke beslissingen worden genomen.’

GEITENPAADJE

Vooruit of achteruit? Er lijkt niet echt 
een uitweg. Of toch? Als het zwarte beest 
deels het gevolg is van omgevingsfactoren, 
kan het ook worden bedwongen door in die 
omgeving in te grijpen. ‘Dat is zo’, beaamt 
Vergauwe. ‘Wie zich gesteund voelt op het 
werk, ervaart minder of zelfs geen negatieve 
effecten.’

Helpt ook: cognitieve gedragstherapie.
De ratio wordt verstoord door een irratio-
neel gedachteproces. Pop-ups die, zoals met 
piekergedrag, almaar diepere paadjes banen 
in je hersenen. ‘Hoe bewuster je je bent van 
het irrationele karakter van die impostorge-
dachten, hoe makkelijker je die overweldi-
gende gevoelens leert te begrijpen en te 
aanvaarden. Met gedragstherapie kun je le-
ren op een andere manier te denken en 
daardoor ook je functioneel gedrag bijstel-
len.’

‘Mijn dochter had het als student ook’,
zegt Stadelmaier. ‘Uitmuntende prestaties 
en toch voortdurend zichzelf neerhalen. Ze 
is toen met enkele collega’s die hetzelfde de-
den een groepje begonnen. Telkens als er bij 
eentje extreme zelftwijfel de kop opstak, 
riepen de anderen in koor: “Dat zeg jij niet, 
dat zegt die papegaai op je schouder.”’

Wat er aan te doen valt? Vechten noch
vluchten, maar een zijweg inslaan. ‘Impost-
orgevoelens zijn een snelweg’, zegt Stadel-
maier. ‘De kunst bestaat erin om het geiten-
paadje in te slaan.’ Keep calm, werk verder, 
sla de bladzijde om en de promotie te veel 
af. Of ga toch maar eindelijk eens aan de yo-
ga. En doof die sigaret.
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