
Wat is de zin van het leven? En hoe word ik gelukkig? 
Juist rond deze tijd van het jaar hebben we wat 

meer ruimte om daar over na te denken. 
We kozen zeven belangrijke levensvragen en 

gingen te rade bij professoren en ervaringsdeskundigen, 
bij grote denkers én jonge kinderen. 
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VERBONDENHEID
Brandstof, ‘denkstation voor levensideeën’, organiseert bijeen-
komsten waarin onder leiding van filosofen gesproken wordt 
over familie, liefde, vrienden, werk, geld, geest en gezondheid. 
Het is voornamelijk bedoeld voor twintigers en dertigers, de 
generatie die met veel dingen tegelijk bezig is en daarmee 
worstelt. Zingeving staat centraal. Laurens Knoop, een van de 
initiatiefnemers, vertelt: “Als je een paar jaar gewerkt hebt, kan 
de bekende ‘is dit alles?’-vraag opkomen. Vaak vallen we terug  
op waarden die in ons ouderlijk huis golden. Maar we leven 
nu in een andere tijd. Een tijd waarin veel zekerheden zijn 
weggevallen en je toch vooral je eigen autoriteit moet zijn. 
In onze workshops leren de deelnemers overzien welke keuzes 
ze hebben bij het inrichten van hun leven.” www.brandstof.eu.

JE MISSIE VINDEN
Veel mensen die een coach of een 
loopbaanbegeleider raadplegen, 
krijgen te maken met methodes die 
op zoek gaan naar ‘de missie’. Zo is 
de Amerikaanse methode Het Pad 
gebaseerd op de overtuiging dat ie-
der mens een unieke levensopdracht 
heeft, die vorm krijgt door middel van 
werk. Volgens de een zit die kennis 
over de opdracht in de ziel, de ander 
noemt het ‘de kern’ of ‘hoger zelf’. 
Door onze dagelijkse beslommeringen 

zouden we die opdracht uit het oog 
verliezen, maar een reeks oefeningen 
kan ons helpen er weer contact mee 
te maken. Uiteindelijk ontstaat er een 
missiezin die letterlijk en figuurlijk de 
zin van je leven zou zijn. Vaag? Zeker. 
Onwetenschappelijk? Ook. Maar vele 
Nederlanders hebben zich er al mee 
beziggehouden. En de oefeningen zijn 
best leuk om te doen. Zie bijvoorbeeld 
‘Welke kleur heeft jouw parachute?’ 
van Richard Nelson Bolles. 
www.missionatwork.nl

“Door het wegvallen van de kerk zijn 
we meer op onszelf aangewezen voor 
het doorgronden van de bedoeling van 
het leven”, vertelt Gerben Westerhof, 
levenskunstonderzoeker aan de Univer-
siteit Twente. “We moeten de zin van 
het leven in onszelf vinden. In bepaalde 
fases van ons leven is het soms moeilijk 
om te bepalen welke richting we op 
moeten. Rondom de volwassen-
wording bijvoorbeeld, als het hele leven 
nog open ligt. Ook rond pensioen willen 
we de balans opmaken.” 

VERBONDENHEID
Filosofe Godelieve ten Korte-
naar heeft een praktijk voor 
verlies, verandering en zinge-
ving. “De vraag ‘wat is de zin 
van mijn leven’ komt vaak op 
in een overgangssituatie. Als 
je net uit huis bent, als je werk 
ineens vastloopt, als je een 
dierbare bent verloren met wie 
je vergroeid was.” Ze werd zelf 
zeven jaar geleden weduwe 
en bleef achter met drie jonge 

kinderen. “Er is veel veranderd”, 
zegt ze. “De grote godsdien-
stige verhalen die vroeger een 
rol speelden, zijn verdwenen. 
Vanzelfsprekendheden zijn weg-
gevallen. Je moet zelf aan het 
werk om de zin te ontdekken. 
Het gaat erom zicht te krijgen 
op wat jou drijft in het leven. 
Wat maakt het leven de moeite 
waard? Meestal draait het om 
‘verbondenheid’. Verbonden-
heid met dat wat er in jezelf leeft 

en verbondenheid met iets bui-
ten jezelf. Dat kan een andere 
persoon zijn, maar ook muziek 
maken bijvoorbeeld.” Is zoeken 
naar zingeving hetzelfde als 
zoeken naar geluk? Godelieve: 
“Nee, want heel lastige zaken 
maken het leven ook de moeite 
waard. Veel mensen hebben 
moeilijke dingen meegemaakt 
en dan is ‘geluk’ niet het woord 
waaraan ik denk.” 
www.godelievetenkortenaar.nl.

Aan het eind van een 
toespraak van de 
Dalai Lama vroeg een 
reiziger hem: “Wat is 
de zin van het le-
ven?” De Dalai Lama 
antwoordde onmid-
dellijk: “Gelukkig zijn 
en anderen gelukkig 
maken.”

Een boeddhistische door-
denker: de vraag naar de zin 
van het leven ís de zin van 
het leven. Het gaat niet om 
het antwoord op de vraag, 
maar over het proces van 
nadenken erover. Daardoor 
blijf je afwegen wat je belang-
rijk vindt in het leven. Zoals 
Lama Surya Das zegt: “‘Wat?’ 
is de zin van het leven.”

Door over je herinneringen te schrijven, 
kan er een verhaal van je leven ontstaan. 
Dat helpt om inzicht te krijgen in thema’s 
en rode draden in ons leven, waardoor 
je duidelijker gaat zien wat belangrijk 
voor je is. Een aanrader voor wie hiermee 
wil beginnen is: Op verhaal komen.  
Je autobiografi e als bron van wijsheid (Boom, 2010). 

LEVENSVRAAG 1

en verbondenheid met iets bui-
ten jezelf. Dat kan een andere 
persoon zijn, maar ook muziek 
maken bijvoorbeeld.” Is zoeken 
naar zingeving hetzelfde als 
zoeken naar geluk? Godelieve: 
“Nee, want heel lastige zaken 
maken het leven ook de moeite 
waard. Veel mensen hebben 
moeilijke dingen meegemaakt 

39% van de Nederlanders gelooft dat het leven een hoger 
doel heeft. De belangrijkste bron van zingeving en geluk 
voor Nederlanders: ‘de nabije ander’. Bron: Motivaction

IN ONSZELF

Wat is de            van het leven?
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PSYCHOLOGIE

Kick: “Eerst houd je wel van elkaar en 
dan komt er ruzie, ruzie, ruzie en op een 
gegeven moment is de liefde op”, analy-
seert Kick. Zijn ouders zijn gescheiden. 
Hij, zijn zusje van vier en zijn moeder, zijn 
zwervende. Moeder kan geen betaalbare 
woning vinden in Amsterdam. Momenteel 
kunnen ze tijdelijk van een woonboot ge-
bruikmaken op zo’n vier kilometer fi etsen 
van Kicks school. “Wel avontuurlijk”, zegt 
hij. “Alleen mijn vriendjes wonen er niet.”
Toen Kick doorhad dat zijn ouders voor-

goed uit elkaar zouden gaan, heeft hij nog 
geprobeerd de boel te lijmen, door bijvoor-
beeld hun handen naar elkaar te duwen als 
ze elkaar zagen. Maar na verloop van tijd 
zag hij in dat het niet zo veel zin had. “Als 
je van elkaar wilt blijven houden, moet je 
gezellig doen. Dan moet je niet zeggen: 
‘Ga eff e die en die ophalen’, maar dan 
vraag je: ‘Zou je dat even willen doen?’ 
En je antwoordt niet: ‘Nee, dat doe ik niet’, 
maar: ‘Oké, dat zal ik even doen.’” Hij 
denkt even na. “Samenwerken dus”, 

concludeert hij. “En lieve dingen zeggen. 
‘Ik hou van jou’. Dat zeg ik altijd tegen 
mama. Of ‘Ik vind je lief’.” 
Nog iets? “Je moet een beetje op elkaar 
lijken. Als de een heel lui is en steeds tv 
wil kijken, en de ander is heel sportief, 
dan werkt het ook niet. En ‘sorry’ zeggen 
als je ruzie hebt gemaakt. Soms wil mijn 
boosheid er ook uit. Maar dan kan ik 
daarna wel sorry zeggen.” 

goed uit elkaar zouden gaan, heeft hij nog 

Kick Ytsma (7):

“Je moet gezellig doen.  En lieve dingen 
zeggen. En ‘sorry’ zeggen na een ruzie”
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Kenza: “Mijn vader had in Nederland een 
heel erge ziekte. Dan staat hij bijvoorbeeld 
naast de weg, en dan hoort hij in zichzelf dat 
hij moet oversteken, en dan steekt hij ge-
woon over, of er nu een auto aan komt of 
niet. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Hij zei 
soms ook rare dingen. Hij zei bijvoorbeeld 
tegen mijn broer dat hij een kruis op zijn 
hoofd had. Mijn broer keek in de spiegel, 
maar hij zag het niet. Dat is die ziekte. Hij 
neemt wel pillen, maar die helpen niet heel 

erg. Het is een ziekte die niet kan ophouden. 
Hij kan niet zo goed voor zichzelf zorgen.” 
Kenza’s ouders zijn gescheiden. Haar vader 
is manisch depressief met psychoses. 
Hij heeft dit jaar afscheid van zijn drie 
kinderen genomen om bij zijn familie in 
Marokko te gaan wonen. “In Amsterdam 
was hij een bekende kapper”, vertelt Kenza. 
“Zijn zaak heette Kenza’s hairstyle, Kenza 
is de naam van mijn oma, naar haar ben ik 
vernoemd. “Hij is nu bij zijn ouders en die 

zorgen goed voor hem. Ik heb hem laatst 
nog gesproken aan de telefoon, hij klonk 
nog niet echt goed, maar al wel een stuk be-
ter. Ik zou wel heel graag willen dat hij een 
keer op het grotemensenfeestje voor mijn 
verjaardag zou zijn. Maar ik wil liever dat hij 
plezier heeft daar, dan dat ik hier een vader 
heb met wie het niet goed gaat. Het is al 
genoeg voor me om te weten dat het beter 
met hem gaat. Weet je, je kunt ook gewoon 
sterk zijn en plezier maken.” 

zorgen goed voor hem. Ik heb hem laatst 
nog gesproken aan de telefoon, hij klonk 
nog niet echt goed, maar al wel een stuk be-

 “ Ik zou heel graag willen dat mijn vader       
     een keer op het grotemensenfeestje 

                  voor mijn verjaardag zou zijn”

Kenza Outalha (8): 

Ju
rk

 (R
iv

er
 Is

la
nd

), 
le

gg
in

g 
(M

oo
d 

S
tre

et
).

51-52



PSYCHOLOGIE

ENGELTJE AANROEPEN
Geloven doet iedereen, bijvoorbeeld in eigen kunnen 
of in de betrouwbaarheid van anderen. In deze zin 
heeft niemand een probleem met wat waar is. Vroeg 
of laat wordt deze vorm van geloven door de feiten 
bevestigd of weerlegd. Maar geloven in God is iets 
anders, schrijft Koert van der Velde in Flirten met God 
(Ten Have, 2011). “Dan wordt iets voor waar gehou-
den dat je bij je leven nooit zult kunnen weten.” Hoe-
wel minder Nederlanders op die manier zijn gaan ge-
loven, is volgens Van der Velde het verlangen om iets 
goddelijks te beleven gebleven. Ook mensen die zich 
in onderzoeken niet-godsdienstig noemen, bidden 
in tijden van eenzaamheid en nood, roepen een be-
schermengeltje op, bouwen een huisaltaar of geloven 
dat er een hogere macht is die hen stuurt. Nederland 
is dan misschien wel ontkerkelijkt, maar die religieuze 
praktijken en ideeën houden gewoon stand.

TUSSEN MENSEN
De dominee Klaas Hendrikse van 
de protestantse kerk in Middel-
burg noemt zich honderd procent 
atheïst. In het boek Geloven in een 
god die niet bestaat, manifest van 
een atheïstische dominee (Nieuw 
Amsterdam, 2007) stelt hij dat God 
geen op zichzelf staand wezen is 
dat buiten ons om een bestaan 
heeft. ‘Eerder is het een ervaring, 
een woord voor wat er tussen 
mensen kan gebeuren. Als iemand 
die in het ziekenhuis ligt zich af-
vraagt waar God is, antwoord ik 
hem dat ik Hem al drie keer op de 
gang ben tegengekomen, name-
lijk in de liefde waarmee voor de 
zieken wordt gezorgd.’ In een in-
terview met omroep Ikon zei Hen-
drikse dat hij droomt van een kerk 
waar iedereen terecht kan die op 
zoek is naar zin en betekenis. “Een 
kerk zonder moeilijke taal, een 
open huis dat lijkt op een eetcafé.” 
Uit een Ikon-enquête bleek ove-
rigens dat 16% van de dominees 
niet in God gelooft.

GEEN MAN MET WITTE BAARD
‘Wanneer ik aan God denk,’ schrijft Lama Su-
rya Das, een uit New York afkomstige westerse 
boeddhist, ‘denk ik niet meer aan, of verzet ik 
me niet meer tegen het kinderlijke beeld van een 
ontzagwekkende, oude man met een witte baard 
die hoog boven ons op een wolk zit en over ons 
oordeelt. Wanneer ik kruizen, zespuntige sterren, 
torenspitsen, kerktorens, boeddhistische stoepa’s 
en tempeltorens, de grote koepels en ranke mina-
retten van moskeeën zie, zie ik richtingaanwijzers 
die me verder leiden – die bijna raken aan iets wat 
zich voorbij dat alles bevindt, een gemeenschap-
pelijke hogere grond die ons allen omvat en toch 
aan ons allemaal voorbijgaat, onzichtbaar, maar 
op mysterieuze wijze aanwezig in ieder van ons. 
De grote vragen. Rainbow dimensie, 2007.

Vrijgevestigd pastor An Packbiers uit Gulpen: “Ik heb geen heel vast beeld 
van God en daar heb ik ook geen behoefte aan. God overstijgt mij, hoe kan ik 
er dan een vast beeld van hebben? Maar al vanaf dat ik een klein kind was, 
heb ik ervaren dat ik gedragen word, dat ik begeleid word in het leven.”

Bestaat er een            ?

HULP BIJ LEVENSVRAGEN
De Britse schrijver Alain de Botton is niet 
gelovig, maar vindt het jammer dat er wei-
nig voor het wegvallen van de godsdient 
in de plaats is gekomen. “We zouden wel 

wat hulp bij onze levensvragen kunnen ge-
bruiken.” Hoe redeneer je verder wanneer 
je hebt besloten dat Hij er niet is? Meer 
hierover is te lezen in zijn boek Religie voor 
atheïsten € 22,95 (UItgeverij Atlas).

Opvallende woorden van 
Oprah Winfrey tijdens haar 
afscheidsshow. “Mensen 
vragen me vaak wat het ge-
heim is achter het succes van 
mijn show. Hoe hebben we 25 
jaar kunnen bestaan? Dan zeg 
ik, en dit is niet bedoeld als 
grap: ‘Mijn team – en Jezus.” 

GELOVIG OF NIET
46% van de Nederlanders omschrijft zich 
als niet-religieus, 54% gelooft wel in ‘een 
hogere macht’. Daarvan is 25% christelijk 
en behoort 3% tot een andere godsdienst 
(islam, jodendom, hindoeïsme), 26% is 
‘ongebonden spiritueel’. Daarmee wordt 
bedoeld: wel spiritueel ingesteld, maar niet 
verbonden met een levensbeschouwelijke 
groep. Dat is een nieuwe groep in onze 
samenleving. Bron: Motivaction

LEVENSVRAAG 2

TUSSEN MENSEN “ Sinds we niet meer naar 
de kerk gaan, zijn er gaten 
ontstaan in ons leven” 

    Alain de Botton, Brits schrijver 
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RUST VINDEN
Marinus van den Berg is geestelijk 
verzorger in hospice Cadenza in 
Rotterdam en schreef meerdere 
boeken over rouw. “Het idee dat 
mensen hebben van na de dood, 
beïnvloedt hun sterven. Ik sprak 
vanochtend met een 36-jarige jon-
gen die gaat sterven aan een her-
sentumor. Hij zei: ‘De dood duurt 
maar heel eventjes. Je valt in slaap 
en als je wakker wordt, ben je in het 
paradijs.’ Als mensen een streng 
godsbeeld hebben, kunnen ze on-
rustig en angstig worden. Dan is er 
de zorg: heb ik wel goed geleefd? 
Bang dat als ze zich moeten verant-
woorden na de dood, ze door hun 
god niet aanvaard zullen worden en 
buiten de genade vallen. Het idee 
dat je ongelukkiger sterft als je niet 
gelooft, kan ik vanuit mijn ervaring 
niet bevestigen. Soms zien mensen 
hun leven verdergaan in de sporen 
die ze hebben nagelaten. In wat ze 
gebouwd of geschreven hebben of 
in hun kinderen. En je hoort ook wel 
zeggen: ‘Ik leef voort in de natuur’. 
Dat zijn allemaal antwoorden waarin 
mensen rust vinden.” 

49% van de Nederlanders gelooft dat 
de dood een doorgang is naar een 
nieuw leven. 46% gelooft in het bestaan 
van de hemel. 22% gelooft in het be-
staan van de hel. 42% gelooft na de 
dood te worden opgewacht door een 
overleden dierbare. 26% gelooft in re-
incarnatie. 9% zegt zich wel eens iets 
uit een vorig  leven te herinneren. 33% 
denkt na de dood verantwoording te 
moeten afleggen over hoe hij of zij heeft 
geleefd. 25% zegt de nabijheid te heb-
ben gevoeld van een dierbaar overleden 
persoon. Bron: niet eerder gepubliceerde 

gegevens van onderzoeksbureau Motivaction

“ De dood is een 
ervaring met alleen 
maar nadelen”  Ian Frazier, Amerikaanse schrijver.

Wat gebeurt er na de                 ?

NA DE BEGRAFENIS
Voor nabestaanden is het vaak een vreselijke 
gedachte dat een geliefde in de grond wordt ge-
stopt. Maar de ideeën over wat er dan met het 
lichaam gebeurt, kloppen niet altijd. Zo is het een 
fabeltje dat het lichaam door wormen wordt op-
gegeten, schrijft Marianne Doornbos van Uitvaart-
verzorging Piëta op haar website. ‘Een overledene 
moet minstens vijftig centimeter diep worden be-
graven en dat is te diep voor wormen.’ Verderop 
stelt ze: ‘Als de overledene begraven wordt, duurt 

het, afhankelijk van de omstandigheden, onge-
veer tien jaar voordat het lichaam ontbonden is. 
Het lichaam ruimt zichzelf als het ware op. Door 
de zuurstof in de grond en de bacteriën die in 
het lichaam aanwezig zijn, wordt het weefsel van 
alle organen vernietigd, worden de lichaamscel-
len afgebroken en laat de huid los. Daarna wordt 
het vet verteerd. Wat uiteindelijk overblijft, zijn de 
schedel en de botten en wat stof, wat lijkt op het 
stof dat uit een paddenstoel komt. Stof zijt gij, en 
tot stof zult gij wederkeren.’

BALANS OPMAKEN
An Packbiers van de praktijk 
Levendoorleven, staat als pas-
tor mensen bij die gaan overlij-
den. “Vroeger, toen ik als gees-
telijk verzorgster in een huis 
voor ouderen werkte, hoorde ik 
stervenden vaker zeggen: ‘Ik ga 
straks naar Hem toe, Hij komt 
me halen.’ Om in een leven na 
dit leven te kunnen geloven, 
moet je geloven in ‘transcen-
dentie’: dat er iets bestaat wat 
groter is dan wijzelf, iets wat wij 

niet kunnen waarnemen. Zelfs 
mensen die hun leven lang naar 
de kerk gaan, geloven dat niet 
altijd. Wel blijkt in veel mensen 
een besef of overtuiging te le-
ven van uiteindelijke gerechtig-
heid. En een behoefte verant-
woording af te leggen. Mooie 
herinneringen komen naar 
boven, maar ook dat wat pijn 
doet, wat onaf is, doet zich gel-
den. In de dagen en uren voor 
de dood, leeft er het besef nog 
iets te moeten goedmaken. Iets 

wat zich op de drempel naar 
de dood niet meer laat weg-
drukken.” Kunnen mensen die 
niet geloven in een leven na de 
dood of een hiernamaals rustig 
sterven? An Packbiers: “Wel als 
de balans van hun leven goed 
is. Als ze bij het terugkijken 
kunnen zeggen: ik had een 
goed leven, mijn kinderen zijn 
goed terechtgekomen, ik heb 
altijd mijn best gedaan. Maar 
valt die balans negatief uit, dan 
kan er een worsteling zijn.” 

  “ Er zou best een leven na dit leven kunnen zijn. 
Dít leven is al een mysterie, waarom zou er dan niet nóg 
een mysterie kunnen zijn?” Schilder David Hockney 

LEVENSVRAAG 3

WAT VERWACHTEN WE

An Packbiers: “Voor 
een stervende die 
beseft niks meer te 
kunnen veranderen, 
kan het heel moeilijk
zijn het leven los 
te laten.” 

Ruim dertig jaar geleden hoorde de Ameri-
kaanse psychiater Raymond A. Moody voor 
het eerst over de ervaringen van mensen die 
door een ongeluk of een ziekte de dood voor 
ogen hadden gezien. Gefascineerd door de 
overeenkomsten in deze verhalen, startte hij 
een onderzoek. Moody gaf het verschijnsel de 
naam Near Death Experiences, in het Neder-
lands: bijna-doodervaringen. Het verslag hier-
van verscheen eind jaren zeventig in het 
Nederlands als Leven na dit leven en is sinds 
een paar jaar weer in een herdruk op de 
markt (Strengholt united media, 2008).
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Wat gebeurt er na de                 ? Hoe word ik                               ?

Nederlanders zijn in de 
afgelopen decennia hoger 
opgeleid en welvarender 
geworden, maar geluk-
kiger werden we daar niet 
van. Het geluksgevoel is al 
tientallen jaren hetzelfde. 
Motivaction deed onderzoek 
naar de belangrijkste fac-
toren voor geluk. Wat blijkt: 
geluk is deels maakbaar. 
Onderzoeksdirecteur Martijn 
Lampert: “Een goede relatie, 
je verbonden voelen met 
anderen, meedoen in de 
samenleving en het benutten 
van je talenten, bevorderen 
geluk. Dit noemen we imma-
teriële waarden. Je mentale 
instelling speelt ook een rol: 
tijdstress, negatief denken 
en te veel dromen halen ons 
uit balans en maken ons 
daardoor eerder ongelukkig.”

LEVENSVRAAG 4

DAGELIJKSE KEUZES
Een beetje een plechtige, maar wel 
prachtige tekst van bijzonder hoogleraar 
Wijsbegeerte Wil Derkse over de da-
gelijkse kleine keuzes voor geluk: ‘Het 
gaat erom voldoende open te staan om 
in contact te komen met bronnen van 
waarde, deze te onderscheiden van wat 
waardeloos is, en steeds te kiezen voor 
een weg die vrucht draagt. Daarbij denk 
ik niet allereerst aan dramatische levens-
beslissingen – die zijn er natuurlijk ook: 
je kunt radicaal beslissen te stoppen 
met een waardeloze levensstijl, je kunt 
je radicaal verbinden aan een levensstijl 
waarin je kunt groeien en bloeien – maar 
aan de vele kleine keuzes die ik dagelijks 
maak, en die elke waarde of onwaarde, 
balsem of vergif kunnen ‘injecteren’ in 
het causale netwerk van mijn leven. 

Aandachtig luisteren naar een medewer-
ker of door laten schemeren dat je wel 
iets belangrijkers te doen hebt, die brief 
schrijven naar iemand die het moeilijk 
heeft of de voorkeur geven aan dat toch 
best interessante tijdschriftartikel, je 
kinderen voorlezen voor het slapengaan, 
met een vriendelijk gebaar iemand laten 
invoegen in de file of met gespannen 
kaken snel elk gaatje dichtrijden, een 
kwartiertje Bach voor het slapengaan 
of toch maar wat zielloos zappen langs 
waardeloze tv-programma’s, in een 
stafbespreking aandacht schenken aan 
de sterke kanten en de groeimogelijk-
heden van een medewerker of spottend 
commentaar leveren bij wat deze ver-
keerd deed.’ Een levensregel voor beginners, 

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse 

leven, Wil Derkse. 

Mental fi tness is een praktische 
gids voor het verbeteren van de 
eigenschappen die je nodig hebt 
voor een gelukkiger leven. Daarbij 
gaat het om het verbeteren van je 
stemming, je gezondheid en je 
relaties. Het boek is geschreven 
door medewerkers van het Trim-
bosinstituut, en gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. 
Het sluit aan bij een gelijknamige 
internetcursus, ook ontwikkeld 
door het Trimbosinstituut en 
toegankelijk via www.psyfi t.nl 
Mental fi tness: verbeter je mentale conditie, 

Bolier, Haverman en Jan Auke Walburg.

Moppersmurfen opgelet: van klagen 
word je niet gelukkiger. De positieve 
psychologie is een Amerikaanse tak van 
wetenschap die onderzoekt hoe mensen 
gelukkiger kunnen worden. Een van de 
sleutels tot geluk is een optimistische 
en hoopvolle levensinstelling. Uit de 
duizenden onderzoeken die naar deze 
twee emoties zijn gedaan, komt naar 
voren dat ze een betere weerstand bie-
den tegen depressie, zorgen voor betere 
prestaties op het werk en voor een 
betere lichamelijke gezondheid. Dit in 
tegenstelling tot pessimisme, dat een 
gevoel van machteloosheid, achterdocht 
en boosheid met zich meebrengt. Aanra-
der is het boek van geluksprofessor Mar-
tin Seligman, Gelukkig zijn kun je leren.

Optimisme biedt een betere weerstand tegen depressie, 
zorgt voor betere prestaties en lichamelijke gezondheid

Lekker hoor, een weekendje weg, of een filmpje 
pakken, maar de echte levensvoldoening haal 
je uit taken die om inspanning vragen. Er zijn 
veel bewoordingen voor de concentratie die 
bij zo’n taak ontstaat, maar onderzoeker 
Mihaly Csikszentmihalyi noemde die de flow: 
een toestand waarbij je helemaal samenvalt 
met wat je aan het doen bent. Wie met regel-
maat in een flow zit, voelt zich gelukkiger dan 
mensen die dat nooit hebben. Csikszentmihalyi, 
een uit Hongarije afkomstige Amerikaan, raakte 
gefascineerd door kunstenaars die tijdens het 
schilderen alle tijd leken te vergeten, die vergaten 
om te eten en te slapen en zich niet bewust 
waren van de mensen om hen heen. Hij ont-
dekte dat het geen toestand is die zomaar even 
onder de afwas ontstaat. De taak die je aan 
het doen bent, moet iets van je vragen, je moet 
er al je talent voor gebruiken. Mede vanwege 
deze vorm van concentratie, is werk waarin je 
je talenten kunt ontplooien zo wezenlijk voor 
een gelukkig leven. 

HELEMAAL IN DE FLOW

SLIMMER, RIJKER, 
MAAR NIET 
GELUKKIGER
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ANGST VOOR VERLIES
Hoe kunnen we omgaan met onze dagelijkse 
angst onze geliefden te verliezen? Bram Bakker 
werkt als psychiater in Amsterdam, en is bekend 
van tv-optredens. Hij zegt: “Probeer de angst tot 
rationele proporties terug te brengen. Het helpt 
om de statistieken van doodsoorzaken erbij te 
pakken. Er is een zeer kleine kans dat iemand 
niet meer thuiskomt omdat hij is doodgeschoten 
bij een roofoverval. De meeste mensen worden 

HET VERANDERT ONS
Zorg dat je er overheen komt, dat is vaak de 
onuitgesproken boodschap die we krijgen als 
er iemand doodgaat van wie we houden. Maar, 
schrijft psychiater Gordon Livingstone, die zelf 
twee kinderen verloor, je kunt verdriet niet ver-
mijden. ‘Verdriet is juist onvermijdelijk; het kan 
niet worden overwonnen, het kan alleen worden 
ervaren. De enige ‘behandeling’ is om mensen 

te leren enkele extreem verontrustende emoties, 
zoals angst, verwarring en de wens om liever 
dood te zijn, te verdragen. Mensen in een begin-
stadium van rouw geloven vaak dat ze gek wor-
den. Ze willen weten: ‘Hoe lang zal ik zo zijn? 
Wat is het doel van dit vreselijke proces? Maar 
het verlies van een dierbare verandert ons voor 
altijd. Er is geen ‘afsluiting’, alleen verzachting.’ 
Gewoon blijven dansen, Gordon Livingstone (Scriptum).

ALLES OPSCHRIJVEN
Tim Overdiek, correspondent van de NOS, verloor in 2009 
zijn vrouw, de moeder van zijn twee zoons, toen negen en 
twaalf. Ze werd aangereden op het zebrapad door een mo-
toragent die zonder sirene door rood reed. Hij schreef een 
boek over het jaar daarna: Tranen van liefde. “Toen al het 
gedoe achter de rug was en de crematie was geweest, wist 
ik dat er een nieuw leven voor ons zou beginnen”, vertelde 
hij bij Pauw & Witteman. “Ik wist dat we dit jaar heel intens 
zouden moeten beleven en dat kon ik alleen maar doen door 
echt elk woord op te schrijven, door te registreren wat er 
gebeurde met z’n drieën, met mijn hoofd, met mijn hart, met 
mijn emoties, met mijn lichaam. Ook met het idee: anders 
vergeet ik het. Als je me zou vragen: ‘Hoe was dat nou die 
eerste paar maanden?’ en ik had dat boek niet geschreven, 
dan zou ik het je niet hebben kunnen vertellen.” 

Ontslag staat in de top drie 
van ingrijpendste gebeurte-
nissen in iemands leven. Of 
je nu ontslagen wordt, zelf je 
baan opzegt of zonder werk 
komt omdat je contract ver-
loopt. In Ontslagen geven 
Sandra Dirkse en Irene van 
den Hoeven adviezen hoe je 
sterk blijft na het verlies van 
je baan. De belangrijkste: 
‘Krop je emoties niet op, 
maar geef ze de ruimte. 
Ze zijn noodzakelijk om het 
ontslag te verwerken.’

Hoe ga ik om met                       ?
LEVENSVRAAG 5

oud en blijven lang gezond. Angst voor part-
nerverlies gaat vaak over je eigen onzekerheid. 
Vind ik ooit nog iemand anders? Ben ik dan 
gedoemd de rest van mijn leven alleen te zijn? 
Angst voor het verlies van een kind vind ik net 
iets anders. Dat is het verlies dat mensen het 
zwaarst valt. Of de angst nog gezond is of niet 
heeft met proporties te maken. Als het je erg in 
de weg zit, is het misschien een angststoornis. 
Daar kun je iets tegen doen.”

EEN PLEK GEVEN 
Sabine Noten is deskundige op het 
gebied van verliestrauma en fami-
liesystemen. Zij schreef het boek 
Stapeltjesverdriet. Sabine: “In mijn 
praktijk werk ik met mensen die een 
verlies ervaren en vastlopen in hun 
rouwproces. Vaak blijkt dat er nog 
meer groot verlies is geweest in hun 
leven, zoals het op jonge leeftijd 
verliezen van een broer of zus. Maar 
dat kunnen ook andere vormen van 
verlies zijn, zoals echtscheiding, kin-
derloosheid, het verlies van gezond-
heid of werk. Het ene verlies stapelt 
zich als het ware op het andere en 
dat noem ik stapeltjesverdriet. Het 
verlies van nu roept het verlies van 
toen, dat vaak geen plek heeft ge-
kregen, weer op. Om ermee om te 
kunnen gaan, hebben mensen een 
overlevingsstrategie ontwikkeld die 
ze in die periode veel heeft opge-
leverd. Maar in een nieuwe verlies-
situatie werkt de oude overlevings-
strategie als het ware tegen, het 
blokkeert het huidige rouwen.” 
Voor rouw is een liefdevolle om-
geving nodig, zegt Sabine Noten. 
“Mensen die er voor je zijn, met 
of zonder woorden. Die met je stil 
durven staan bij het verlies. Je hebt 
elkaar nodig om het ‘te verduren’. 
Die met je ervaren dat het pijnlijk is, 
dat het niet opgelost kan worden en 
dat het tijd nodig heeft.”

Connie Palmen noteert in 
haar logboek net na de dood 
van Hans van Mierlo:  39 kilo, 
mond aan fl arden, keel 
in brand, kaken in de klem

Sabine Noten: “Als je kind 
verdriet heeft om een lieve-
lingsknuffel die kwijt is, mag 
het er dan om huilen? Of zeg 
je: ‘Ah joh, niks aan de hand, 
we kopen een nieuwe’? We 
vinden het lastig als onze 
kinderen verdriet hebben. 
Maar het is onze taak als 
ouders kinderen te leren dat 
verlies bij het leven hoort.” 
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PSYCHOLOGIE

Raphael:  “Ik heb Bruine Poes zo’n zeven 
jaar gekend. Ze was de moeder van Tijger, 
onze andere poes. Op een dag moest ze 
naar de dokter en ik wist dat ze daar zou 
blijven slapen, maar de volgende ochtend 
zeiden ze dat ze dood was. Dat dat kwam 
omdat ze al zo oud was. Ze lag slapjes 
in een doek. We hebben haar in de tuin 
begraven. Papa groef een groot gat, mama 
hield de doek met twee punten bij elkaar 
en toen heeft papa haar in de kuil gelegd. 
En toen was het klaar met de poes. Met 

het poezenlichaam dan hè, niet met de 
geest. De botten blijven in de grond, 
maar de geest gaat naar de hemel. Het 
is de hemel waar alle mensen en dieren 
naartoe gaan als ze dood zijn. Een plek 
ergens boven de aarde, waar doorzichtige 
wezens gewoon maar wat door de lucht 
zweven, zonder dat iemand ze ziet. Het is 
er niet leuk, en het is er niet niet leuk. 
We hebben er geen steen of kruisje of zo 
bijgelegd. Dan denk je er de hele tijd aan. 
Je kunt het beter maar vergeten, anders 

ben je elke dag verdrietig. Een paar maan-
den later werd Tijger over-reden. De poes 
lette niet op en de bestuurder van de auto 
ook niet. Soms denk ik eraan. Dan krijg
ik zere ogen. Maar aan alles komt een 
einde, het hoort erbij. Ik vind het niet fi jn, 
maar het kan niet anders. Want stel dat 
je altijd zou leven, dan zou je niet voor-
zichtig zijn met jezelf, dan zou je steeds 
maar dodelijke trucjes doen. Juist omdat 
je weet dat je doodgaat, ga je een beetje 
zuinig met je leven om.” 

het poezenlichaam dan hè, niet met de het poezenlichaam dan hè, niet met de 
geest. De botten blijven in de grond, 

 “ De hemel is een plek ergens 
boven de aarde waar doorzichtige 

wezens door de lucht zweven”

Raphael van Alphen (8): 
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Isabel:  “Toen mijn oma stierf, zat ze al in 
een rolstoel. Na haar dood regende het een 
keer heel hard en toen zei mijn broertje, 
die dacht dat oma op een ster zat: ‘Ik hoop 
dat er iemand is die haar naar binnen kan 
rijden, anders wordt ze zo nat.’
Mijn opa stierf op de maandag na Valen-
tijn, hij had nog net onze Valentijnskaar-
ten gezien, en het zwemdiploma A dat 
mijn broertje de dag ervoor had gehaald. 
Hij kocht altijd chocolaatjes en sportdrank 

voor ons als we kwamen. Dat vond ik 
altijd heel lief, want hij kon nauwelijks 
nog lopen. Hij zei aan het einde niet zo 
veel meer. Eten, medicijnen voor zieke 
mensen, en familie. Dat zijn de drie aller-
belangrijkste dingen in het leven. Zonder 
eten en medicijnen ga je dood, zonder 
familie kun je niet leven. Ze organiseren 
gezellige feestjes. Ze helpen je en troosten 
je als er iets gebeurt. Toen ik net geboren 
was, hebben alle vrouwen in de familie van 

mijn moeder op een heel klein roze baby 
T-shirtje hun namen geschreven en lieve 
dingen. Ik heb het bij mijn kussen liggen, 
tegen mijn drie beren aan. Als ik de keus 
had, woonde alle familie die ik heb hier 
in de straat. Maar papa’s familie woont 
aan de andere kant van het land en 
mama’s ouders zijn naar Curaçao verhuisd. 
Het is mijn plan om, als ik achttien ben 
en klaar ben met school, een tijdje bij ze 
te gaan wonen.” 

mijn moeder op een heel klein roze baby 
T-shirtje hun namen geschreven en lieve 
dingen. Ik heb het bij mijn kussen liggen, 
tegen mijn drie beren aan. Als ik de keus 
had, woonde alle familie die ik heb hier 
in de straat. Maar papa’s familie woont 

Isabel Veltman (9):

“ Eten, medicijnen en familie. 
            Dat zijn de drie allerbelangrijkste 

        dingen in het leven”
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Er zijn 15.000 pleegkinderen in Nederland. 
De meeste pleegkinderen wonen in hun 
hart het liefste ‘thuis’, bij hun eigen familie. 
Ze zijn voor het contact met hun eigen 
ouders afhankelijk van anderen. Tim de 
Jong, zelf pleegouder, schreef een boek 
over hoe pleegkinderen en hun biologische 
ouders van elkaar kunnen blijven houden. 
“Gelukkig wordt het belang van de familie-
banden voor een pleegkind tegenwoordig 
algemeen erkend”, vertelt hij. “Pleegouders 
helpen het kind om contact met de ouders 

te houden. Er is vaak een bezoekregeling 
en de ouders worden ook betrokken bij 
belangrijke momenten voor het kind, zoals 
de verjaardag of een sportprestatie.” 
Ook wanneer contact met ouders niet 
mogelijk is, behouden ze hun plek in het 
leven van hun kind. De Jong: “Pleegouders 
praten in positieve bewoordingen over 
hen. Zo komt het kind niet bekneld te 
zitten tussen loyaliteit aan ouders en 
pleegouders.”  In huis en hart. Interviews met 

pleegouders, Tim de Jong.

VRIENDSCHAP
De Amerikaanse weten-
schapper John Gottman 
onderzocht de omgangsvor-
men van mensen die geluk-
kig getrouwd zijn. Wat is hun 
geheim? Ze vragen elkaar 
’s ochtends wat voor belang-
rijke dingen er die dag op het 
programma staan. Ze laten 
elkaar aan het eind van de 
dag ongestoord klagen over 
alle pech die hun die dag ten 
deel is gevallen. Ze tonen el-
kaar dagelijks waardering. Ze 
raken elkaar dagelijks aan, 
knuffelen en kussen. Ze gaan 
wekelijks samen even weg 
om bij te praten. Al die aan-
dacht, die de partners zo’n 
vijf uur per week kost, sterkt 
de gevoelens van vriend-
schap. Anders dan veel 
mensen denken, is vriend-
schap de basis van een goe-
de relatie en niet romantiek. 
Vriendschap houdt de band 
sterk zodra de verliefdheid 
minder wordt.

Tegenpolen trekken elkaar aan, hoor je vaak. Maar voor een relatie zijn 
te grote verschillen tussen de partners geen goed idee. Hoe meer je 
op elkaar lijkt, hoe groter de kans op een gelukkige, lange relatie. Dat 
blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Part-
ners met hetzelfde opleidingsniveau, dezelfde godsdienst, dezelfde 
leeftijd en dezelfde etnische afkomst, hebben een grotere kans op 
huwelijkssucces. Ook als beide echtgenoten niet meer naar de kerk 
gaan, is het wel belangrijk dat ze met dezelfde godsdienst zijn opge-
groeid, want dat betekent dat ze dezelfde normen en waarden heb-
ben. Partners die erg van elkaar verschillen, hebben vaker ruzie over 
zaken als geld, gedrag en levensstijl.

Leo van Horen is psychotherapeut en bege-
leidt stellen met relatieproblemen. Hij pleit 
voor een Algehele Partner Relatiekeuring, 
een relatie-APK, waarbij een stel eens in de 
vijf jaar gesprekken voert met een relatie-
therapeut over thema’s als: zijn partners 
zichzelf gebleven, hoe zit het met de taak-
verdeling, met hun seksleven, met geld? Van 
Horen: “Als je zo’n gesprek voert als er ruzie 
is, is het vaak te laat.” www.leovanhoren.nl

Hoe zorg je dat je relatie 
liefdevol blijft? Relatiethe-
rapeut Jean Pierre van de 
Ven: “In de eerste plaats: 
laat elkaar vrij. Geliefden 
bemoeien zich soms zo 
enorm veel met elkaar. 
Ik denk dan: heb je niks 
beters te doen? Waar is je 
eigen leven? Zulke bemoei-
als beschouwen hun ge-
liefde vaak als een project, 
in plaats van samen met 
hun geliefde een project te 
hebben. Je geliefde is toch 
geen bonsaiboompje? Laat 
elkaar toch groeien en 
bloeien.” Jean Pierre van de Ven 

schreef het boek Geluk in de liefde, 

over de samenbindende kracht van 

relaties.

Hoe blijven we van 
elkaar                         ?’

LEVENSVRAAG 6

DE BAND MET FAMILIE

dacht, die de partners zo’n 
vijf uur per week kost, sterkt 
de gevoelens van vriend-
schap. Anders dan veel 
mensen denken, is vriend-
schap de basis van een goe-
de relatie en niet romantiek. 
Vriendschap houdt de band 

ZOEK IEMAND DIE OP JE LIJKT

HET HELE PAKKET
Renate (65) en Stef (66) van 
Veen zijn 44 jaar getrouwd. De 
eerste jaren waren zwaar. Rena-
te moest haar jeugd verwerken 
en Stef had elke avond astma-
aanvallen. Renate kreeg na de 
geboorte van hun zoon een 
postnatale depressie. En Stef 
kreeg een midlifecrisis waarbij 
hij psychisch afstand nam van 
zijn vrouw. Renate: “Ik heb twee 
jaar op zolder gewoond. Ik heb 
gewoon net zo lang gewacht tot 
hij weer wat voor me voelde.” 
Stef: “Renate’s zorgen over haar 

verleden hoorden bij het pakket. 
Het was geen eenvoudig pak-
ket, maar wel waardevol.” 
Ze zien hun beider ontwikkeling 
als een gift aan elkaar. Toen Stef 
met pensioen ging, moesten ze 
elkaar opnieuw leren kennen. 
En toen kreeg Renate borstkan-
ker, een strijd die ze ook weer 
samen zijn aangegaan. Het 
geheim van hun huwelijk? Stef: 
“We hebben elkaar vrij gelaten 
en er is altijd seksuele trouw ge-
weest.” Renate: “En we hebben 
niet opgegeven. Dat doen we 
nog steeds niet.” 

“ Het huwelijk verpest 
veel goede relaties”
Psychiater Gordon Livingston
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Zijn we gedreven avonturiers zoals de blinde Ca-
roline Casey die in 2000 vier maanden op de rug 
van een olifant India doorkruiste om aandacht 
te vragen voor de vele bewoners in derdewe-
reldlanden met een visuele handicap? Of de 
bergbeklimmer Greg Mortenson die 131 scholen 
oprichtte in Afghanistan en Pakistan? Of vallen 
we in de categorie verzorgers, zoals moeder 
Theresa? Als je dit eenmaal helder hebt, kun je 
je gaan oriënteren op wat voor soort actie bij je 
past. De vraag is dan: hoe kan ik me het meest 
effectief inzetten? Folders rondbrengen voor een 
organisatie? Braakliggende veldjes 
’s nachts inzaaien met bloemzaad (ook wel 
guerilla gardening genoemd), de nieuwsbrief 
schrijven van een liefdadigheidsinstelling? Film-
maker en regisseur Mark Brickman, van wie bo-
venstaande inzichten afkomstig zijn, zegt: “Voor 
je begint, is het belangrijk om stil te staan bij de 
weerstand die gaat komen, zowel vanuit jezelf 
als uit de omgeving. De bureaucratie waarmee 
je te maken krijgt en de onverschilligheid van de 
mensen die je erbij wilt betrekken. Dan laat je je 
minder snel afschrikken. Verder zul je de weg 
moeten aanleggen terwijl je hem bewandelt.” 

Hoe maak ik een                          ?

KLEINE OPOFFERING
De Australische filosoof Peter Sin-
ger geeft eenvijfde van zijn inkomen 
aan liefdadigheidsprojecten tegen 
honger. Hij zegt daarover: “Wij be-
steden heel veel geld aan dingen 
die niet echt noodzakelijk voor ons 
zijn, zoals een etentje, nog een vaas 
voor in huis. Dat geld maakt voor 
veel kinderen het verschil tussen 
leven en dood. Ga eens een maand 
niet uit eten, en maak het geld over 
naar een overzeese hulporganisatie. 
Een kleine opoffering voor jou, kan 
een leven in gezondheid betekenen 
voor een heel ziek kind.” 

Uit geluksonderzoeken 
blijkt steeds een stevig 
verband tussen je goed 
voelen en belangeloos 
iets voor een ander doen. 
Dat liefdadigheid een die-
pe voldoening kan geven, 
hebben neuroweten-
schappers nu ook op her-
senscans gezien. Zodra 
een onderzoekspersoon 
dacht aan geld geven aan 
een goed doel, lichtte het 
deel van de hersens op 
dat normaal wordt geas-
socieerd met pleziertjes 
als eten en sex. Het besef 
dat we elkaar moeten 
helpen zit op onze harde 
schijf geprogrammeerd. 

In onze cultuur kunnen we een 
diepe verwarring, spanning en 
schuld voelen als we nadenken 
over de vraag hoe we iets po-
sitiefs kunnen bijdragen aan de 
wereld om ons heen. Dit stelde 
regisseur en filmmaker Mark 
Brickman tijdens een avond 
in The School of Life in Lon-
den, een cursusinstituut waar 
lessen worden gegeven over 
levensvraagstukken. “We voe-
len machteloosheid. We weten 
vaak best wat goed is, maar we 
zien enorme beren op de weg 
om er iets aan te doen. We zijn 
bang voor andermans oordeel, 
bang voor hypocrisie. We heb-
ben weinig tijd, zijn bang ergens 
te diep in te worden betrokken. 
Maar dit hoeven geen obstakels 

te zijn om iets te doen aan wat 
we onrechtvaardig vinden.” 
Brickman geeft Rosa Parks als 
voorbeeld. Zij was de vrouw die 
op een dag in 1955 weigerde 
haar zitplaats in de bus af te 
staan aan een blanke mede-
passagier. Die actie zorgde er 
uiteindelijk voor dat het Ame-
rikaanse Hooggerechtshof de 
scheiding tussen blank en zwart 
ongrondwettig verklaarde. Wat 
Parks er later over zei was: “Ik 
heb een waarheid die diep van 
binnen leeft over dat wat goed 
is. En op een dag besloot ik: 
ik ga niet meer leven op een 
manier die haaks staat op die 
waarheid.” Mark Brickman: “Het 
hoeven geen grootse daden te 
zijn. Small is beautiful.” 
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Tussen 35% en 50% van de Nederlanders doet vrijwil-
ligerswerk. Helpen met een schoolfeest of achter de 
bar staan bij een vereniging telt ook. Uit een onder-
zoek naar de bereidheid van Nederlanders om ergens 
onbetaald aan mee te werken, kwam een simpele 
conclusie: als we gevraagd worden, doen we het.

LEVENSVRAAG 7

HET HOEFT NIET GROOTS TE ZIJN

WAT VOOR HULPTYPE BEN JE? 

“Nederlanders ervaren de samenleving als agressief, egocen-
trisch en gejaagd”, zegt onderzoeksdirecteur Martijn Lampert 
van Motivaction. “Er is een groot verlangen naar een gezonde 
en zorgzame samenleving met meer zekerheid en harmonie.” 
In een Motivaction-onderzoek antwoordde 95% van de men-
sen ‘ja’ op de vraag: “Zou je de samenleving anders willen 
zien?” Op de vraag: “Zou je daar zelf een rol in willen spelen” 
antwoordde 40% bevestigend. De ja-zeggers zeiden positiever 
in het leven te willen staan en vriendelijker te willen zijn. Meer 
lezen over de kracht van vriendelijkheid? Dan is Aardig zijn, het 
beste medicijn van David Hamilton een aanrader.

POSITIEVER EN AARDIGER

Een kleine 
opoffering voor 
jou kan veel 
betekenen voor 
een ziek kind
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